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Tizenöt éve
ismét város
Simontornya
Az ünnepi testületi ülés kezdetét ugyan egy kissé késleltette a Vár téri szabadtéri színpad fölé
tornyosuló esõfelhõ, de ez sem riasztotta el az
ünneplõket. Rövid zápor után, felfrissülve kezdõdött a jubileumi ülés. Csõszné Kacz Edit polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott a város lakóinak azért a hatalmas küzdelemért, amivel elérték az elmúlt évek fejlõdését.
Ma már többszörösen bizonyította a városi lét
jogosultságát, a város mikrotérségi központ az
oktatásban, a kultúrában, az egészségügyben és
a közigazgatásban, már csak a gazdasági erejét
kell fejleszteni. A városi elismeréseket ekkor
adták át. A Simontornyáért díjat az Urexweileri
Magyar Utazók Szervezet kapta, a Közszolgálatért díjat Bodor Lászlóné vehette át, a Gyermekeinkért díjat Kossa Istvánné pedagógus és Csepregi Éva énekmûvész érdemelte ki. A
város fehérborát Schweigert György, vörösborát pedig Császár Zsolt termelte. A polgárõrség egy Lada Nivával gazdagodott. Bõvebb
információk lapunk következõ számában olvashatnak majd.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
A testületi ülésen 7 fõ és 11 egyéb napirendi pontot
tárgyaltak.
A polgármester fontosabb intézkedései:
– A LEADER-program keretében a Simontornyai
Várszínház 2010. programsorozat finanszírozását
megnyertük. A finanszírozás utólagos, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója hozzájárult ahhoz,
hogy a városrehabilitáció önrészébõl – az elszámolásig – elõre megfinanszírozzuk a költségeket.
– 2010. június 7-én a TISZAPACK 2001. Kft. képviselõje tájékoztatta a Gyár utcai lakókat az általa
végzett tevékenységrõl.
– 2010. június 15-én a polgármester közoktatási
társulási ülést hívott össze, ahol elfogadták a Pedagógiai és Mûvelõdési és az Esélyegyenlõségi Programot és Intézkedési Tervet, és egyben felszólította Pincehely polgármesterét a pénzügyi tartozásuk
rendezésére.
– 2010. június 18-20. napjáig a közmunkaprogram
vezetõjével, és a közmunkásokkal a László király utcai belvíz gondjait orvosolták. A polgármester köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették
munkájukat. Három nap alatt 140 mm esõ esett
Simontornyán. Az áteresztõnél a kis szivattyú helyett nagy szivattyút helyeztek el, ami 24 órában
mûködik. A problémák mellett szerencsére katasztrófa nem történt.
– A szemétszállítási szerzõdés az év végén lejár. A
testület döntése értelmében a polgármester felhívta a társulás figyelmét erre azzal, hogy a közbeszerzési eljárást bonyolítsák le.
– Több Várkert utcai lakó bejelentést tett a szennyvíznek az utcára való kivezetése ügyében. Ezt a polgármester több alkalommal is ellenõriztette, de az
utcában szennyvízkivezetést nem tapasztaltak. Az
egyik bejelentõ beismerte, hogy õ kiengedi, de
csak a mosogatóvizet (már 40 éve). A szomszédja
szerint a fürdõvizet is. A polgármester a környezetvédelmi hatóságnak jelezte a tényállást. A címzetes fõjegyzõ úr ez ügyben megtette a szükséges intézkedéseket és az összes érintett figyelmét, felhívta – a büntetés mértékének ismertetésével – a
tevékenység abbahagyására.
– Elsõ fordulóban meghirdette a felszámoló a
szennyvíztelep árverését 48 M Ft+áfa értéken. A
polgármester az önkormányzat nevében bejelentette elõvásárlási jogunkat.
– A Magyar Turizmus Zrt. újabb két táblát kíván elhelyezni a 61-es fõút mentén a simontornyai vár
népszerûsítésére.
– Szilágyi István örökösei a hagyatéki eljárás keretében nem ismertettek a közjegyzõvel sem ingó,
sem ingatlan vagyont, így az önkormányzat felé
fennálló tartozása behajthatatlanná vált.

Tájékoztató a jelentõsebb
eseményekrõl:
– 2010. június 10-én a polgármester a Fortuna Rádió tulajdonosával, fõszerkesztõjével tárgyalt a július 3-ai rendezvényrõl. A Fortuna Rádió ingyenes
roadshow-t tart, mivel a rádió is akkor ünnepli 15
éves évfordulóját.
– 2010. június 18-én a Paksi Atomerõmû Zrt. meghívására a polgármester Bárdos László címzetes
fõjegyzõ úrral részt vettek egy ünnepségen.
– Zsolnai István képviselõ a társult községek adóssága iránt érdeklõdött, és megkérdezte, hogy miért
nem alkalmazunk inkasszót velük szemben. A polgármester válaszából megtudtuk, hogy Pincehely
átutalt a közelmúltban 8 M Ft-ot, de még így is több
millió tartozása áll fenn.
– A szúnyogirtás témájában elhangzott, hogy
Simontornya–Tamási Kistérségi Társulás árajánla-

tot kért, de a nagyterületû belvizek miatt jelenleg
nem érdemes elvégeztetni az irtást.
– Ismét felmerült a Petõfi u. 66. szám elõtti fõútvonal irányát jelzõ tábla hiánya, ezért továbbra is balesetveszély rejlik az útkeresztezõdésben.
– Kisszékely polgármesterével a tárgyalások befejezõdtek. Mivel nem hajlandók az adósságukat fizetni, ezért bíróságra kell vinni az ügyet.
– A polgármesteri hivatal tevékenységét tárgyalta
a testület. A beszámolóban elhangzott, hogy
2009-ben kilenc különbözõ szervezet is ellenõrzést
tartott, akik többségében jó véleményt alkottak az
itt folyó munkákról. A postaköltséget, a 3,5 M Ft-ot
sokallották a képviselõk. Bárdos László címzetes
fõjegyzõ válaszában elmondta, hogy az összeg
még így is kevesebb, mint a hasonló nagyságú többi városban. Az új törvények miatti jogszabályváltozás következtében bürokratikusabbá vált a rendszer és sokkal több tértivevényes levelet kell kiküldeni az ügyfeleknek. Azokat a leveleket, amelyeket
jogszabály nem tilt, továbbra is a hivatal kézbesíti.
Könyv István János képviselõ kérdezte, hogy mikor
lesz az önkormányzatnál tatarozás, mert egyes helyiségek igen siralmas állapotban vannak. Válaszul
elhangzott, ez nem igénytelenség, hanem a pénzhiány miatt van. Sajnos, pályázatot erre a célra még
nem találtak.
– Beszámoló hangzott el az átszervezett oktatási intézmények egy éves tapasztalatairól. A társulás
elõnyeirõl és hátrányairól hosszan vitatkoztak a
képviselõk, valamint arról, hogy a folyamatosan
nem fizetõ társulási tagok ellen mit lehet tenni. Ki
lehet e zárni valakit (pl. Pincehely) Az intézménynél
a folyamatos fizetési problémák ebbõl adódnak. A
jövõben jobban meg kell gondolni, és el kell vetni a
körzetközponti fóbiát – mondta Torma József képviselõ.
– Az „Õszikék Szociális Szolgáltató Központ” tevékenységét megtárgyalták. A beszámolót jónak ítélték meg, és elfogadták. Felmerült, hogy jelenleg 11
fõ vár bentlakásos elhelyezésre, ezért meg kell
vizsgálni a bõvítés lehetõségét. Ez nem jelente
plusz kiadást, mert a bentlakók normatívája fedezné a kiadásokat.
– Tárgyalták a lakosság egészségügyi ellátását.
Alapvetõen jó színvonalúnak, megfelelõnek ítélték
meg a feladatok ellátását. A körzetközpontú orvosi
ügyeletnél azonban nem tartják megnyugtatónak,
biztonságosnak, kevésnek ítélik meg az itt praktizáló hat orvost. Javasolták, hogy Tolnanémedi községbe nem rég érkezett közalkalmazotti státuszban
dolgozó orvost, dr. Bekõ Irént vonják be a munkába. A képviselõk javasolták az orvosoknak, aktualizálják az orvosi rendelési idõket, hogy az ne essen
egybe az ügyeleti szolgálattal.
– A temetkezési díjak kötelezõ éves felülvizsgálata
megtörtént. A díjakat változatlanul hagyták.
– A képviselõ-testület 2010. II. féléves munkaterve
elkészült, mely novemberig tart. A szeptemberi
ülésre új napirendi pontként bekerült a Városüzemeltetési Kft. és a Sió-Víz Kft. helyzete.
– A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetésének hiánykezelésére tett javaslatot megtárgyalták. A jelenleg mutatkozó közel 80 M Ft hiány csökkentésére több javaslat, elképzelés, terv és határozat is született. Az „Õszikék” létszáma 2 fõvel csökken 27-rõl 25 fõre. Egy fõ korkedvezményes nyugdíjas vonul, egy fõ 6 órás dolgozó munkaviszonya
pedig megszüntetésre kerül. Az „Õszikék” intézményvezetõje, Botos Olga Mária szülési szabadság
ideje alatt belsõ helyettesítéssel oldják meg az intézmény vezetését. A képviselõk részére kifizetett
tiszteletdíj – a képviselõk számának 6 fõre való
csökkenésével, valamint azzal, hogy 2010. októ-

ber, november és december hónapban az új testületi tagok nem kapnak tiszteletdíjat – összességében jelentõsen csökken. A bizottságok száma is
megfelezõdik, így kevesebb külsõ tiszteletdíjas tag
vesz részt a munkában. Tervezik az állományban lévõ gépkocsik casco biztosításának lemondását.
Megtakarítást jelent az is, hogy erdélyi gyerekek az
õsszel már nem tanulnak Simontornyán, így ellátásukról nem kell gondoskodni. Csökkentik a külföldi
utazások gyakoriságát, az idén már csak egy utazás lesz. A SIM TV közvetítési díj csökkentésérõl
tárgyalást folytatnak a tulajdonossal. A Simontornyai Hírek helyi lap megjelenése továbbra is havonként történik, de az oldalszámot csökkentik.
Megvizsgálják a közkutak szükségességét, mert a
fizetés nem a ténylegesen fogyasztott m3 után történik, hanem a vízbekötéssel nem rendelkezõ lakosság arányában. A helytörténeti ház áramellátását meg kell vizsgáltatni, mert a 3,5 M Ft-os kifizetetlen számla túl magasnak tûnik, még annak tudatában is, hogy a sok villanykályha miatt magas
összegû rendszerhasználati díjat kell fizetni. A vállalkozók támogatására az elsõ félévben a megszavazott 5 M Ft-ra senki nem pályázott, ezért itt 2,5 M
Ft megtakarítás jelentkezik.
– A Simontornyai Bõgyár Kft. szennyvíztisztítási díja tárgyalásánál az alapszerzõdésben meghatározott megállapodások mellett maradtak és a technológia miatt a mért mennyiség 80 %-ának fizetését
elfogadták.
– Simontornya szennyvízberuházásának elõkészítését megtárgyalták. Ehhez 85 %-os támogatást
nyújt az állam. A városban 1,5 milliárd forintos beruházás valósulna meg. Ez az utolsó lehetõség,
ezért a lakosságot meg kell gyõzni a szükségességérõl, és profi csapatot kell megbízni a pályázat elõkészítésével. Ez egy hosszú távú döntés, nagyon
fontos, alapvetõ feladat.
– A villamos energiavételezés közbeszerzési eljárásról szóló elõterjesztést megtárgyalták. Abban
állapodtak meg, hogy alaposan mérlegelni kell a
döntést, ennek során ügyelni kell arra, hogy az
alapdíj mennyire befolyásolja a kw /óránkénti fizetést.
– Az I. számú körzeti védõnõi állást betöltõ Pajor
Csilla védõnõ részére az iskolai végzettségének és
a szolgálati idejének megfelelõ besorolási bért állapítottak meg.
– Megválasztották a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán mûködõ helyi
bizottsági tagokat: Borbás Imre, Schweigert
Györgyné és Vámi István személyében.
– A Gyár utcai csapadékvíz-elvezetõ árok helyreállítására tett javaslatot megtárgyalták. Ez a vízmû
épületétõl a volt bõrgyári fogadóig terjed. A munkálatok a közhasznú munkások, az érdekelt lakosok
bevonásával és szakemberek irányításával történik. Ez lényegében jó példa lenne, melynek során
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kiderül, hogyan lehet a lakossággal összehangoltan végezni el feladatokat. Erre a célra 200 eFt-ot
fordítanak, melyet Körtés István képviselõ a tiszteletdíjából finanszíroz. A következõ hasonló jellegû
munkát Szt. László király és a Széchenyi utcában
tervezik.
– A „Sió-Kapos-Ivóvízminõség-Javító-Projekt”
helyzetét, a társulási szerzõdést megtárgyalták.
Ebben a programban Simontornya, Tolnanémedi
és Pálfa közösen venne részt. Kérdésként felmerült,
hogy az eredeti tervben szereplõ 260 M Ft-ból hogyan lett közel 500 M Ft, milyen mûszaki tartalomváltozás történt. Errõl informálódni kell a pályázatot
benyújtó cégtõl.
– Két vis maior támogatást igényelnek, egyrészt a
kultúrházi körárok Sió becsatlakozási szelvényében
csapadékvíz átemelése ügyben, valamint ugyanennek a feladatnak második ütemére.
– Pári kizárását a Közoktatási Társulásból Tamási
javaslatára a testület jóváhagyta, mert a község folyamatosan nem teljesítette fizetési kötelezettségeit. Simontornya azért érintett, mert a mûvészeti
oktatás Tamási Társulatához tartozik.
Va-Lá

Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés óta
Simontornya városából 5 db bûnügyi feljelentés érkezett a rendõrõrsre.
1. Eljárást folytatunk a simontornyai temetõben
történt sírkõ rongálása miatt ismeretlen elkövetõ
ellen, aki egy síron a sírkövet megrongálta. A rongálással okozott ár kb. 60.000 Ft.
2. Ismeretlen tettes ellen folytatunk eljárást, aki a
Malom utcán lévõ holland állampolgár tulajdonát
képezõ lakóházba ajtó betörés módszerével hatolt
be, onnan elektronikai eszközöket tulajdonított el.
A lopással okozott kár kb. 40.000 Ft, a rongálással
okozott kár kb. 30.000 Ft.
3. A Mózsé-hegyen lévõ szõlõterületi veteményeskertbõl ismeretlen tettes felszedett és eltulajdonított kb. 100 kg burgonyát és kb. 15 kg egyéb zöldségfélét. A lopással okozott kár kb. 25.000 Ft.
4. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki nyitott
ablakon bemászott egy helyi étterembe, ahonnan
készpénzt, üdülési csekkeket, cigarettát tulajdonított el 123.000 Ft értékben.
5. Ismeretlen elkövetõ 2010. június 11-e és június
14-e közötti idõben Simontornya 0252 hrsz. alatti
helyen lévõ gyümölcsfa iskolában 8 sor különbözõ
gyümölcscsemetét (kb. 2.500 db-ot) ismeretlen
vegyszerrel lepermetezett, melyek levelei megsérültek, csúcshajtásai deformálódtak. A bûncselekménnyel okozott kár kb. 1.500.000 Ft.
A 2010. május 3-ai testületi ülés óta eltelt idõszakban az õrs egész illetékességi területén 16 db szabálysértési feljelentést tettek munkatársaim, ebbõl
2 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt (egy
simontornyai illetõségû személy volt), a többit
egyéb közlekedési szabálysértések elkövetése miatt jelentették fel.
Helyszíni bírságot 20 esetben szabtak ki az õrs illetékességi területén, ebbõl helyi lakossal szemben
nem került sor helyszíni bírság kiszabására. A korábbi hónapban történõ présház betörések elleni
védekezésül fokozottabban ellenõriztük a szõlõhegyet, van már javulás. Az összefogás érdekében lakossági fórumot hívtam össze a hegyközség segítségével, de sajnos kevesen jelentek meg a 300 tulajdonosból mindössze kilencen.
Mikoly Tibor r. szds. õrspk.

KÖZÜGYEK

3

Nagy esõk jöttek, de összefogtak

Simontornyát sem kímélték a heves esõzések, a nagy viharok. Több helyen nem bírták el a hirtelen lezúduló nagy víztömeget
az árkok. Magánmérések szerint 65 mm-t
is meghaladta az esõzés mértéke. Különösen gond volt a város legalacsonyabban
fekvõ utcáiban a Szt. László király és a Széchenyi utcákban. Itt egy házat homokzsákokkal kellett megvédeni, az összefogásnak
köszönhetõen sikerrel. Barátok, az utca lakói, de még a polgármester is segített a homokzsákok töltésében. Most szembesülhettünk azzal, hogy milyen elhanyagolt állapotban vannak a vízelvezetõ árkok, s sürgõsen lépni kell valamit. A hidak alatti

szûk keresztmetszetû gyûrûk, csövek zöme
sem felel meg a célnak, ezért több helyen
megkerülõ utat vágtak a víznek. Az összefogásra jellemzõ, hogy egy háromtagú brigád hosszú fémrúddal nemcsak a saját portája elõtt, hanem az utca szinte minden
hídjánál segített megtisztítani a lerakodott
iszapot s egyéb szennyezõdést. A kisvárosban a közhasznú munkások is ott voltak
mindenhol, ahol baj volt, a szivattyúzást is
megkezdték, de igazán most lehetett érezni, mennyire hiányzik a korábban ellopott
szivattyú.
Va Lá

Összefognak a betörések
csökkentése érdekében
Az utóbbi idõben elszaporodott a pincebetörések,
lopások és rongálások száma, rövid idõ alatt 23
szõlõsgazdához törtek be. A helyzet javítása érdekében Mikoly Tibor, a helyi rendõrõrs parancsnoka
kezdeményezésére megbeszélést tartottak a mûvelõdési házban. Elsõsorban a szõlõtulajdonosok
részvételét várták, sajnos, igen kevesen jöttek el.
Pedig sok hasznos információt, praktikát mondott
el a rendõrõrs parancsnoka és munkatársai. Minden gazda érdeke, hogy védje a saját és embertársai vagyonát. Jó lenne bevezetni a máshol már jól
bevált „szomszédok egymásért” mozgalmat. A tulajdon védelme sok eszközzel történhet, egyik
módja a mozgásérzékelõ beszereltetése. A bemutatott készülék telefonon riasztja a gazdát, aki így
megteheti a szükséges rendõri értesítést, ára:
árammal rendelkezõ területen 33.000 forint. Elhangzott, hogy a gyorsabb felderítés érdekében a
szõlõhegyrõl térképet kellene készíteni. A cél nemcsak elriasztani, hanem megfogni is az elkövetõket
– mondta a rendõrparancsnok. Fontos még, hogy a
nagyobb értékû gépeket ne a présházakban, mellékhelyiségekben tárolják. Jó lenne, ha különösen

betöréshullám idején a gazdák felváltva portyáznának, ilyenkor és egyéb esetben is az idegenektõl
udvariasan kérdezzék meg kit, keresnek, miben segíthetnek, így hamar kiderülhet jövetelük célja.
Mezõõrség felállítása is szóba került, valamint,
hogy a településõrök miért nem segíthetnek. Cserháti Péter jó ötletnek tartja a kezdeményezést, a
megbeszélés összehívását, sajnálja, hogy ennyire
közömbösek az emberek, pedig a betöréssorozat
megállítása mindenkinek saját érdeke. Fontosnak
ítéli meg, hogy az ismeretlen emberek autóinak
rendszámát feljegyezzék. Schweigert György, akinek pincéjébe is betörtek már, javasolta a présházak számozásának visszaállítását. A térkép mellett
ez is elõsegítené, meggyorsítaná a rendõrség jobb
eligazodását a szõlõhegyen, valamint a borturizmusba bekapcsolódott pincéket is gyorsabban
megtalálnák. A rendõrség, a polgárõrség és a
hegyközség képviselõi egy közös programot alakítottak ki, melyben meghatározták a szervezetek
legfontosabb feladatait, melyekkel visszaszoríthatóak a bûnesetek.
Va Lá

Felhívás

Születések június hónapban:

A mammográfiai leletek megérkeztek.
Átvehetõk az Egészségházban minden
reggel 8-9 óráig, hétfõn és kedden 13-14
óráig.
Schweigert Györgyné védõnõ

Farkas Rebeka Fanni,
Bányai Zoltán
Házasság:

Havel Mária–Vámosi János
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Véget ért a tanév
Elérkezett a tanulók, de bizonyára jó néhány pedagógus által is nagyon várt nap –
ebben a tanévben utoljára csöngettek be
az iskolában. A tanévzáró ünnepségen –
melyet az esõ miatt a sportcsarnokban tartottak – a diákok rövid mûsorral búcsúztatták az iskolaévet, majd Tóthné Unghy
Ilona igazgató értékelte az évet. Többek
között elmondta: A 2009/2010-es tanévben 183 napot töltöttünk az iskolában. Ez
az idõ legtöbb tanulónknak elég volt ahhoz, hogy az akadályokat leküzdve továbbléphessen. Az elsõ osztályosok meg tanultak számolni, írni, olvasni, többen közülük
egészen kiválóan olvasnak. Néhányuk olvasása azonban akadozó, betûfelismerése
nehézkes, ezért szeretném felhívni szüleik
figyelmét arra, hogy a nyár folyamán bárhol, bármikor játékosan gyakoroltassák az
olvasást, hogy ezek a kisgyermekek ne felejtsék el 2 és fél hónap alatt a megszerzett
tudásukat.

A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési
Központ a simontornyai központi intézménybõl és a tolnanémedi, nagyszékelyi,
pálfai, sárszentlõrinci és pincehelyi tagintézményekbõl áll, és összesen 1271 gyermeket/tanulót lát el. Ebbõl a simontornyai
létszám: 671 fõ (53 %).
Ezután a tanulmányi munkában kiemelkedõknek jutalomkönyveket, okleveleket,
valamint, nyári ingyenes mozijegyeket adták át. Az alsó tagozaton kitûnõ eredményt ért el 36 tanuló: 1.a osztály: Bencze
János Lehel, Józsa Bence, Kõvári Henriett, Molnár Szabolcs, Nyirati Virág, Simon
Petra, Vincze Gréta. 1.b osztály: Csepregi
Száva, Gazdag László, Klár Bálint, Kockás
Kíra, Polgár Abigél, Sersli Hajnalka, Zsolnai Diána. 2.a osztály: Erdélyi Virág Bianka, Körtés Rebeka Regina, Papp Viktória
Sajtos Boglárka. 2.b osztály: Géringer Szabolcs, Lepsényi Klaudia Gyöngyi, Meilinger Norbert, Oroszi Nikoletta, Váczi Eni-

A 2009/2010. tanév bõvelkedett eseményekben. Nagyon sok sikert értünk el, de
beszélnünk kell a sikertelenségekrõl is. Sikerünk, hogy a folyamatos tanulás eredményeként sokan értek el jó, jeles és kitûnõ tanulmányi eredményt. Sikerünk az is,
hogy a különbözõ versenyeken, vetélkedõkön méltóképpen, többen kiválóan képviselték iskolánkat, városunkat. Sikerünk az
is, hogy pályázati nyeremény kapcsán 2 teljes osztálytermet tudtunk bebútorozni. A
tanév folyamán egyébként 19, a simontornyai oktatást-nevelést érintõ és pénzzel járó pályázatot adtunk be, ebbõl 13 nyert, 3
nem nyert, 3 pedig még elbírálás alatt áll.
Kudarcunk: hogy 35 tanuló javítóvizsgát
köteles tenni; hogy 7 tanulót osztályismétlésre kellett utasítanunk; hogy 598 nap igazolatlan mulasztást regisztráltunk; hogy 10
fegyelmi eljárást kellett lefolytatnunk;
hogy 4 tanulótól kellett megválnunk az év
folyamán. Kudarcunk az is (fõként a felsõ
tagozaton és a szakiskolában), hogy az iskolai bútorokat, az új ablakokat folyamatosan rongálják a tanulók, és vérig vannak
sértve, ha a javítás költségét, illetve az új
beszerzések árát megtéríttetjük. Kedves
Szülõk! Nincs más eszközünk. Az okozott
károkat meg kell téríttetni, hogy a következõ években is normális tantermek várják
a tanulókat.

kõ Virág. 3.a osztály: Májer Hajnalka, Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ, Reinhardt
Viktória, Szabó Róbert. 3.b osztály: Badics
Andrea, Kiss Nóra. 4. osztály: Beidek Angelika, Bodó Bence, Horváth Balázs, Lukács Barbara, Sasvári Mirella, Vonya Teodóra.
A felsõ tagozaton kitûnõ eredményt elérõ tanulók: Kõmíves Kinga 5.a, Menyhárt Ildikó 5.a, Csönge Bence 5.b, Rudolf Levente
5.b.
A gimnáziumban 5 tanuló ért el kitûnõ, 4
pedig jeles eredményt. Kitûnõk: Zlankievicz Adél 7.g, Horváth Fanni 8.g, Vonya
Kornél 8.g, Borbás Bettina 9.g, Kecskés
Klaudia 13.g. Jeles tanulók: Varga Bettina
8.g, Mátrai Milán 11.g, Bach Krisztina
12.g, Bodor Katalin 13.g.
Az általános iskola jeles tanulói: 1.b osztály:
Fintor László, Glück Enikõ, Horváth
Molli, Lepsényi Barbara, Zsolnai Róbert.
2.a osztály: Csontos Petra. 2.b osztály:
Sztolyka Dorin. 3.a osztály: Horváth Anna,
Torma Sára Panka. 4. osztály: Balogh Patrik. Felsõ tagozatos jeles tanulók: Klár Máté
5.b, Szemes Gergõ 5.b, Horváth Evelin 6.a,
Zsolnai Fanni 6.a, Kiss György 6.a. Az iskolai élet különbözõ területein társaiknál
többet nyújtó tanulókat az utolsó tanítási
napon közösségük elõtt jutalmazták. Igen
sok oklevelet, jutalomkönyvet osztottak ki
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a versenyekért, szereplésekért, a közösségért végzett munkáért. A három táblán az
õ nevük olvasható, büszkék lehetünk gyermekeinkre. Gratulálunk teljesítményükhöz. Ezekben, az eredményekben kollégáim egész éves lelkiismeretes, kitartó munkája ugyanúgy benne van, mint a gyermekek tehetsége és a szülõk odafigyelése. Az
összefogásból ilyen gyönyörû eredmények
születtek – mondta az igazgatónõ.
A tanulók közül kiemelkedett egy csoport,
a Lelkes-cserfes gitárcsapat (Bach Krisztina 12.g., Balogh László 12.g., Bor Klára
12.g., Takács Nikolett 12.g., Gallay Gréta
13.g.). Simontornyán szinte minden ünnepélyen felléptek, s igen nagy sikerrel. Felkészítõjük Máté Imréné Klárika. Munkájukat külön elismerõ oklevéllel és jutalomkönyvvel köszönték meg. Jutalomkönyvet
kapott Vincellér István 7.g osztályos tanuló, aki amellett, hogy igen jó tanuló, oszlopos tagja a kézilabda csapatnak, kiváló asztaliteniszezõ. Megnyerte a Tolna megyei
diákolimpiát, õ képviselte Tolna megyét
Nagykanizsán az országos döntõben. Két
kisgimnazista tanuló, Kovács Dominik és
Kovács Viktor, igen jó tanulók és kiváló
színjátszók, az idei tanévben fantasztikus
népdaléneklési sikereket értek el. A tanulóknak és felkészítõiknek szóló elismerések után köszönetet mondtak, mindazoknak, akik az elmúlt tanév során segítették
intézményt. Elismerõ oklevelet kaptak: a
simontornyai vöröskeresztes szervezet,
Szabó Zsolt polgárõr parancsnok és csapata, Nyirati József, Csendes József, Csendes
Zoltán, Kõvári Norbert, Rózsa Zoltán,
Weisz Gyula. Máté Imre tanár úr, a Simontornyáért Közalapítvány elnöke, ismertette, hogy kik nyerték el az alapítvány
támogatását. A legjobb tanulók: alsó
tagozat Beidek Angelika 4. o., felsõ Horváth Evelin 6/a, gimnázium Bach Krisztina
12. o., szakképzõ Bényi Bernadett 10.a –
egységesen tízezer forintot kaptak.
Mindezek után még néhány fontos dologról tájékoztatta a szülõket és a tanulókat az
igazgatónõ. Legelõször is kérte a napközis
térítési díj hátralékkal rendelkezõket,
hogy tartozásukat sürgõsen rendezni szíveskedjenek! Emellett bejelentette, hogy a
napközi otthonos konyha nyáron, a
szennyvízvezeték szerelésének idejére
kénytelen leállni. Ez augusztus hónapra
várható. Minden tanuló a bizonyítványában megkapta a legfontosabb nyárra vonatkozó tudnivalókat, idõpontokat. A szülõk abból tájékozódhatnak, hogy az iskola
pedagógusai nyárra milyen programokat
állítottak össze a gyermekeknek a keddi,
szerdai és csütörtöki napokra. Bátran válogassanak a szülõk is és a tanulók is a
programokból! Az általános iskolai és
gimnáziumi tanulóknak az elsõ tanítási napon kell behozniuk bizonyítványukat. Az
iskolai szünetben, szerdai napokon a Hunyadi utcai épületben 8-12 óra között
tartanak ügyeletet. Tóthné Unghy Ilona
igazgató a nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, szép napokat kívánt,
majd a 2009-2010. évi tanév szorgalmi részét bezárta.
Va Lá
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Megint kiröppentek
Mint minden nyár elején, idén is eljött a
gimnáziumi iskolaév fénypontja, a diákoknak a számvetés ideje: az érettségi. Diák és
tanár nagy izgalommal várta, hiszen az ifjú
felnõtteknek ez az elsõ igazi próbatétel, a
gyõzelem vagy kudarc nagy érzése, a taná-

mércével mérve figyelte a teljesítményeket.
Nem volt olyan diák, akin azt lehetett volna látni, hogy nem készült. Egyetlen tanulónak kell egy tárgyból pótérettségit tennie, de az osztály többi része bebizonyítot-

rokban pedig felvetül a kérdés, amit Sütõ
András így fogalmazott meg: „Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más
számonkérés, csak a gyerekek tekintetében. Ahány szóra vágyó gyermek, a jövõnek megannyi lámpása a meglódult idõben.”
Az igazi tanár tehát együtt izgul, és együtt
vizsgázik a tanítványával, és fényt indít a
jövõbe.
A 13. g. osztály hét év tanulás után állt a
vizsgáztató bizottság elé. Voltak, akik
szorgalmasan tanultak végig, mások néha
ki-kibújtak a kötelezettségeik alól, s csak a
végén szedték össze magukat. De összeszedték!
A plusz egy év nyelvi évfolyam több diákot
segített hozzá a közép- és felsõfokú nyelvvizsga letételéhez. Hatan középfokú, ketten felsõfokú nyelvvizsgát tettek.
Az emelt szintû informatika oktatása révén pedig szinte az egész osztály ECDLvizsgával rendelkezik.
A csinosan megjelenõ, kultúráltan viselkedõ diákok megnyerték a vizsgaelnöknõ
tetszését, aki segítõkészen, ám szigorú

ta, hogy nem volt hiábavaló ez a hét év, s
valóban tudással, tapasztalattal, erkölcsi
alapokkal léphetnek a magasabb célok felé.

A tankönyvek árát július 20-ig kell feladni, hogy
elkészüljenek a tankönyvcsomagok augusztus
végére. A tankönyvek árusítása augusztus
31-én 9-tõl 12-ig lesz a Petõfi úti iskolában
(csak a készpénzeseknek!), a csekken befizetõk
és az ingyenesek a korábbiaktól eltérõen az elsõ
tanítási napon kapják meg a tankönyvcsomagjaikat. Az osztályozó vizsgák augusztus 17-18án lesznek, a pótvizsgák ideje: 2010. augusztus
24-én 9 órától kezdõdnek. Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31-én (kedd), 17 órakor a Hunyadi úti iskolában.

Nyári programok
a diákok részére
Kedden és csütörtökön a Petõfi úti iskolában,
szerdánként a Hunyadi úti iskolában (8-tól 12
óráig) változatos programok várják a tanulókat.
Minden diák részt vehet mindegyik programon,
amíg a házirendet betartja.

Programok a
Petõfi úti iskolában
Idõpont: minden kedden és csütörtökön (8-12ig) a Petõfi úti iskolában. Az elsõ alkalom: július
1. (csütörtök), utolsó alkalom: augusztus17.
(kedd). Az iskola elõtti táblán olvasható a mindenkori aktuális program.
Tevékenységek: batikolás, bábkészítés, kerékpár- és gyalogtúrák, kézmûves-, játék-, és
sportfoglalkozások.

Hunyadi úti iskola
2010. július 14.: Budapesti kirándulás (Hegedûs Gábor és Doffkayné Kalász Andrea), gyalogtúra Kisszékelybe (Dr. Horváth András 7-13.
osztályoknak), várlátogatás és várkerti foglalkozás (Zsigáné Teszler Judit), számítógépes
csapatjátékok (Pál Attila), sportjátékok (Vámi
István), pótvizsga elõkészítõ (Bíró Beáta).
2010. július 21.: íjászat (Papp István Gergely),
pingpongbajnokság (Szabó Eszter), rejtvényfejtés és logikai játékok (Andráskóné Pécsi Zsuzsanna), sportjátékok (Vámi István).
Sóstói tábor: 2010. július 25–augusztus 1.
(Enesei József)
2010. augusztus 9-13.: színjátszó tábor (Patakyné Hegyi Erzsébet)
A Simontornyai Városi Könyvtár programja:
Kézmûves foglalkozások Köõ Zsuzsannával 10
órától az alábbi napokon: augusztus 6. (gyöngyfûzés), augusztus 27. (horgolás).

Gratulálunk!
Gratulálunk Kiss Ferenc tagtársunknak
és egyben fõ szponzorunknak 60. születésnapja alkalmából. Még további jó
erõt, egészséget, sok vidám együttlétet
kívánunk.
Koczkás Lajosné
klubvezetõ és a
BSZV Nyugdíjasklub
minden tagja

A vizsgák szokásos rendjét színesítette,
hogy néhány éve készségtárgyakból is lehet érettségizni. Így üdítõen hatott az
éneklõ vagy a mûvészettörténetet magyarázó, mûalkotásokat vetítõ diákok produkciója.
Az elért eredmények mutatják, hogy sikeres volt az idei érettségi. Hárman kitûnõ
eredményt értek el: Bodor Katalin, Kecskés Klaudia, Kiss Márton. Ketten jeles bizonyítványt vihettek haza: Gallay Gréta,
Géringer Andrea. De többen voltak, akiknek csak egy-két jegy rontotta el az amúgy
jó bizonyítványát.
A háromnapi izgalom végén az elnök
asszony dicsérõ szavait hallhatták, majd
kézbe vehették az érettségi bizonyítványt.
Ezután pedig végre következett az igazi
felszabadulás: a bankett. A vacsora melletti beszélgetés, az osztályfõnök ironikus
emlékezése elõhozta a régi vidámságokat,
sõt visszahallották azokat a „bölcsességeket” is, amiket a vizsga izgalmában „költõileg” megfogalmaztak. A végén sor került a
sorshúzásra is, amelyben gazdára talált a
tönkrenyúzott, ám elõszeretettel használt
tanári szék.
Az osztályfõnök Pálné Mikó Katalin kicsit
szomorúan, de büszkén bocsátotta útra tanítványait, remélve, hogy igaz Kodály Zoltán tanítása: „Sokszor egyetlen élmény
egész életre megnyitja a fiatal lelket… Ezt
az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt
megszerezni az iskola kötelessége.”
Pálné Mikó Katalin osztályfõnök és
Tóthné Unghy Ilona igazgató
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Elhunyt Vinczellér László
egykori kiváló kézilabdázó, majd edzõ
Bátyja, Vinczellér István halála után nem sokkal eltávozott az élõk sorából
testvére, László is. Élt 68 évet. Nehéz leírni e sorokat, már csak azért is,
mert annyi közös élményünk volt az elmúlt évtizedek során, hogy abból már
regényt lehetne írni. Én, mint a csapat intézõje, de sokszor leírtam a neved a
jegyzõkönyvbe, többnyire a mezõnyjátékosok
közé, de ha a csapat érdeke azt kívánta a kapusok közé! Mindez már a múlté, már csak az emlékedrõl szólhatok. Azt remélem, tudod, hogy
szabálytalanul és korán átigazoltál az égiek csapatához, s ez nekünk fáj. Te még elmondhattad,
hogy egy nagyszerû, egész Dunántúlon híres
csapatban játszottál. Ma pedig azt kell elviselni,
hogy a férfi kézilabdázók térképérõl eltûnt Simontornya neve. Emléked megõrizzük, nyugodjál békében!
Va Lá

Gyermeknap az alsó tagozatban
Az idén május 28-án tartottuk a gyermeknapot
az iskolánkban. Ezen a napon nem az iskolatáskájukat hozták tanulóink, hanem kistáskákkal érkeztek, és izgatottan várták, hogy mit is találtak
ki a tanítóik erre a napra, amit már nagyon vártak. Azok a pedagógusok, akik nem osztályfõnökök egy-egy állomáson érdekes programokkal
várták a tanulókat. Lehetett ékszert száraz tésztából – melyet ki is festhettek maguknak – vagy
napellenzõs sapkát készíteni. Másutt, különbözõ
termésekbõl képeket alkothattak. Az elsõ állomáson fantasztikus szalvétakép alkotások születtek. A tornateremben pedig megmérkõzhettek egymással kidobó játékban a párhuzamos
osztályok. Semmilyen tevékenységet nem
kényszeríttettünk a gyerekekre, mindenki azt tehette, amihez kedve volt. Fél tíz tájban egy nagy
autó állt meg az iskola elõtt, Haig Judit érkezett,

két nagymama kíséretében. Nagy tálakat hoztak, amikben a gyerekek egyik kedvence, szilvás
gombóc volt. Minden osztály megkapta a porcióját, amit nagy örömmel és jó étvággyal fogyasztottak el. Köszönöm a tanulóink nevében
Mihócs Zsolt doktornak (õ finanszírozta a meglepetést), Haig Juditnak ( volt a fõszervezõ),
Géringerné Marikának (õ fõzte a gombócokat)
Fungné Zsuzsinak és Antal Erzsébetnek (õk tálalták a finom étket a kisgyerekeknek) ezt az ajándékot. A tízórai után folytatódott a kézmûves
foglalkozás. Fél tizenkettõkor újabb vendégek
érkeztek, akik a tornaterembe invitálták a gyerekeket. Máténé Klárika és Adrián Zsuzsi, mert õk
voltak a vendégeink—magukkal hozták a gitárjukat is, és teljesen elvarázsolták a kis közönséget. Klárika nemcsak gyönyörûen énekelt, hanem a hallgatóságot is bevonta a zenei játékok-

ba, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Nem
maradt el a „zenészek” jutalma, mert a mûsort
nagy tapssal köszöntük meg. Ez a program méltó befejezése volt ennek a kellemes napnak.
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Köszönet Zuglóból
A budapesti Móra Ferenc Általános Iskola 4/c osztályos tanulói április
27-28-án két felejthetetlen napot töltöttek el Simontornyán. A Budapestrõl
érkezõ, és többségében hátrányos helyzetben élõ családok gyermekei
megismerkedhettek a település nevezetességeivel és a környék természeti szépségeivel.
Megköszönjük minden hivatalos és magánszemélyeknek a munkáját és
segítõkészségét, akik a programok szervezésében és lebonyolításában
mindvégig kivették részüket. Hálás köszönetet mondunk a simontornyai
református gyülekezet lelkészének, Lõrinczi Károlynak és feleségének,
hogy térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta vendégházukat. Kasza Annának, a református egyház gondnokának, aki szeretettel és odafigyelésével fogadott és fuvarozott minket a vasútállomástól a szállásunkig.
Szeretõ segítõink voltak: Endreffyné Takács Mária, a simontornyai vár
igazgatónõje, Máté Imréné, múzeumpedagógus, Kõõ Zsuzsanna, a Simon-ház lelkes aktivistája, Keresztes László úr, Kisszékely polgármestere,
Enesei Józsefné Zsóka, Sudár Mátyás és felesége, Tóthné Unghy Ilona
igazgatóasszony, Fried Kastély, Boros Eszter, aki a kezdettõl lelkes támogatója, szervezõje és lebonyolítója volt a programoknak. Két tanuló a nyáron családjával ismét ellátogatott Simontornyára, mert elmesélték, elvitték a város hírnevét. Köszönettel és hálával gondolunk az itt töltött napokra.
Fazekas Lászlóné és Bagyin Anita,
a Móra Ferenc Általános Iskola 4/c osztály tanítói Budapestrõl

7081 Simontornya, Hunyadi út 15.
Tel./fax: 74/486-139, e-mail: vabosim@freemail.hu
OM azonosító: 036 371 Igazgató: Tóthné Unghy Ilona
Pályaválasztási felelõs: Kovácsné Lengyel Ilona ig. h.
(szakiskola), telefon: 74/486-914
Horváthné Farkas Rita ig. h. (gimnázium), tel./fax: 74/486-312

Rendkívüli felvétel 2 éves nappali tanrendû
gimnáziumi képzésére
A 2 éves intenzív gimnázium szakiskola 9-10. eredményes elvégzése utáni,
ill. a szakmunkásvizsgával rendelkezõk nappali tanrendû felnõttoktatása.

Rendkívüli felvétel szakiskolai nappali
rendszerû oktatásra
– 9. osztályban könnyûipari (szabó, nõi szabó) és mezõgazdasági szakmacsoportra (kertész, lótartó); – 10. osztályban csak mezõgazdasági (kertész,
lótartó) szakmacsoportra.
A szakiskola 9-10. osztálya után továbbtanulási lehetõség:
– tanulói ösztöndíjjal a szakképzés évfolyamain (szabó, nõi szabó, kertész,
lótartó); – 2 éves intenzív gimnáziumban

Jelentkezés személyesen
szerdai napokon 8-12 óra között.
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60 éve végezték el az általános iskolát
1950-ben 35-en fejezték be alapfokú tanulmányaikat a simontornyai iskolában. A közelmúltban tartották jubileumi találkozójukat, melyrõl az idõközben elhunyt 8 társukon kívül, mindössze egy fõ hiányzott. Ez is
jellemzõ Tímár László osztályfõnök közösségre, szeretetre nevelõ munkájára. Korábban 5 évente találkoztak, de 1985 óta már
kétévente. A mostani találkozó megszervezésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett Szabó Borbála (Ficzura Ferencné) és
Petres Mária (Molnár Gyuláné). A házi-

gazda szerepét Jobbágy János vállalta, aki egy finom szarvaspörkölt
ebédre hívta meg egykori osztálytársait. Ebéd után elõkerültek a régi és
az újonnan készített fényképek,
melynek zömén már az unokák
voltak a fõszereplõk. Sokáig beszélgettek, nosztalgiáztak, mindig van új
mondanivalójuk egymás számára.
Va-Lá

Németországban jártunk
A német testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetõen idén is alkalom adódott, hogy
látogatást tegyünk Marpingenbe. Május
31-én, kora reggel indultunk el Vinczellér
Attila tanár úrral és Jancski Feri bácsival.
A hosszú utat meglehetõsen jól bírtuk, a
hangulat nagyon jó volt, bár az út felét átaludtuk. Csak azon lepõdött meg mindenki, hogy a várt 8 óra helyett már 7 órakor
megérkeztünk.
Kedves barátaink már vártak minket. Habár elõször meg volt illetõdve a magyar és
német csapat is, az elsõ esti fogadáson
megismertük egymást és egy jót vacsoráztunk. Ezután Berschweilerbe kísértek
minket. Itt izgatottan elfoglaltuk a szállás-

helyünket, ami azonnal elnyerte a tetszésünket.
Az este nagy része beszélgetéssel és nevetgéléssel telt. Másnap, reggeli után Luxemburgba utaztunk. A város gyönyörû volt és
még egy alagútrendszerben ún. kazamatában is voltunk. Este pedig tekézni ment a
nagy csapat. Nagyon jól éreztük magunkat
és a játék magyar gyõzelemmel végzõdött.
Szerdán az ottani iskolarendszert figyelhettük meg. Mindenki külön-külön beült a
számára szimpatikus órákra, ami mindegyikünknek tetszett. Délután a fiatalok
által készített klubhelyiségbe mentünk,
ahol énekelhettünk, beszélgethettünk és
csocsózhattunk.

Az utolsó nap, csütörtökön, egy vasgyártó
üzemet néztünk meg és betekintést nyertünk a vasgyártás folyamatába. Utána a
Bostalseehez mentünk, ahol a nap melegét
még jobban élvezhettük.
Egy kis pihenés után tovább utaztunk, és a
környékbeli egyik legöregebb parasztházat nézhettük meg belülrõl.
Marpingen polgármesterével is itt találkoztunk elõször, aki nagyon kedves volt
hozzánk, és még egy kis szuvenírt is kaptunk tõle.
Búcsúzásképpen este grillezést szerveztek
nekünk német barátaink, és az utolsó vacsorát közösen fogyasztottuk el. Az este
rövidre sikeredett, hiszen másnap reggel
már kora reggel indultunk is haza szeretteinkhez.
Összességében nagyon jól éreztük magunkat ezalatt az egy hét alatt. Az idõ is remek
volt, és egy igazán jó társaság lettünk. Mi
pedig sok szeretettel várjuk a marpingeni
csapatot õsszel, és reméljük, hogy hasonló
élményekkel gazdagodnak majd.
Borbás Bettina
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Belsõleg megújult a mûvelõdési ház
Valószínû, sokaknak furcsának tûnik,
hogy egy belsõ felújítást így külön ünneplünk. De számunkra ez a kicsi lépés is igen
nagy jelentõségû – kezdte beszédét Csõszné Kacz Edit polgármester. Mikor az intézmények alapvetõ mûködtetése is igen
nehéz feladatokat ró ránk, akkor ezeknek
az apró eredményeknek is külön jelentõsége van. Újfent ékes példa ennek az épületnek a belsõ megújulása arra, hogy legyenek bármily nagy nehézségeink is, ha egy
közösség összefog, akkor igenis képes
eredményeket elérni, fejlõdni, továbblépni. Ebben az épületben lassan 20 éve nem
volt semmilyen felújítás az apróbb javításokon kívül. Most az „Út a munkához”
program keretében sikerült szakembereket biztosítanunk, a mûvelõdési ház pedig
az anyagszükséglettel járult hozzá a felújítási munkákhoz. A klubépület minden helyisége megújult. Az ablakokra sötétítõ
függönyök kerültek melynek esztétikai hatásán túl igazi értékét ebben a nagy hõség-

ben értékeljük igazán. A színházteremben
a színpadi részt kijavították, újrafestették,
valamint a mellékhelyiségek is megújultak. Mindkét épületben a csapadékvíz által
okozott beázások kijavításra kerültek. A
számok tükrében mit jelentett ez: a szakemberek munkabére közel 600.000 Ft
költség volt; a mûvelõdési ház által biztosított anyagok, függönyök, a munkavégzéshez szükséges eszközök 428.000 Ft; az önkéntes segítségek és adományok értéke kb.
120.000 Ft. Amikor a közös összefogásról
beszéltem, az alatt nemcsak az önkormányzat és a mûvelõdési ház jól összehangolt együttmûködésére utaltam, hanem
más szervezetek, magánszemélyek is önzetlenül részt vállaltak ebben a munkában.
A függönyök megvarrását a szakiskola tanárai és diákjai vállalták fel térítésmentesen. A simontornyai Vöröskereszt részérõl
berendezési tárgyak tették otthonosabbá a
környezetet. Magánvállalkozók, Hadi Ferenc és Teszler János mindig készséggel

álltak rendelkezésre, mikor egy-egy speciális szakmunkát igénylõ javítás bukkant
elõ a régi vakolat mögül. Köszönjük mindenkinek, hogy hosszú idõ után, legalább
belsõ terében újra kulturált környezet vár
bennünket itt, az idén 80. évfordulóját
ünneplõ Fried Mûvelõdési Házban – fejezte be beszédét a polgármester.
Va Lá

Simontornyai amatõr képzõ- és iparmûvészek kiállítása

Immár 13. alkalommal mutatták meg tehetségüket a város amatõr alkotói. Gyurkóné Tóth Irén és Gyurkó Gábor szervezésében 35 alkotó közel 100 munkája volt látható július 4-ig, a mûvelõdési házban rendezett tárlaton. Ezúttal 11 új alkotó is bemutatkozott. A festmények mellett fotók,
rajzok, kézimunkák, kézmûves alkotások,
gobelinek is bizonyították a kiállítók
ügyességét, rátermettségét, sokoldalúságát. A megnyitó ünnepségen Könyv István
János grafikusmûvész, az OKS bizottság
elnöke kiemelte, hogy egyre szebb alkotások születnek, és örül annak, is hogy ennyi
tehetséges ember él Simontornyán. Felhívta a figyelmet a gazdag magyar motívumvilágra, ezt jó lenne megõrizni az utókor számára, ezért a mûvekben a helyi, a
Tolna megyei és a magyar népi motívumok
megõrzését kell megjeleníteni, megmenteni.
A megnyitó ünnepségen közremûködött
Kovács Dominik, Kovács Viktor valamint
a Lelkes Cserfes Gitárcsapat Máté Imréné
vezetésével. Az alábbi amatõr alkotók
munkáit láthattuk: Arros Endréné – kézimunka, Benedekné Németh Bernadett –

pasztellkréta, Bertusné Dobai Piroska –
festmény, Boros János Tamás – fotó, rajz,
vers, Cseh Lászlóné – gobelin, Dobos Anita – kézmûves munkák, Enesei Józsefné –
virágkompozíció, Faragó Antalné – festmény, Gyurkó Gábor – festmény, Fung
Istvánné – kézimunka, Geiger Istvánné –
kézimunka, Gyurkóné Tóth Irén – festmény, Horváth András – fotó, Horváth
Irén rajz, Jobbágy Józsefné – kézimunka,

Kovács Sándor – grafika, Kõmíves Kinga –
kézmûves munkák, Kõnig Nándorné – kézimunka, Köõ Gyuszi – kézmûves munkák,
Köõ Zsuzsa – kézmûves munkák, id. Lukács László – kerámia, Nagy Istvánné – gobelin, Orosz Eszter – fotó, Pál Józsefné –
kézimunka, – Pál Petra – kézimunka,
Princzes Jánosné – kézimunka, Rózsa Zoltán – fotó, Salamonné Andráskó Borbála –
kézmûves munkák, Simon-ház alkotó köre, Sitkei Ferencné – kézimunka, Takácsné Gyõri Mariann – kézmûves munkák, Torma Józsefné – kézimunkak, Tóth
Imréné – üvegfestés, Tóthné Kutyáncsánin Natália – gobelin, Viktorin Béla –
festmény, Vincze Dóra – olajpasztell.
A kiállítók között minden kategóriában kisorsoltak egy-egy ajándékcsomagot, mely
olyan eszközöket, anyagokat tartalmazott,
amit késõbbi munkáik során hasznosíthatnak. Torma Józsefné a megnyitón egy nemes felajánlást tett: egy képét a rákellenes
alapítványnak ajánlotta fel.
Va Lá

Felhívás a Simontornyáról elszármazottak
és itthon maradottak 3. találkozójára
2000. augusztus 5-én tartotta Simontornya az elsõ elszármazottak és hazahívottak találkozóját. Akkor
született meg az a gondolat, hogy 5 évenként újra és újra meg kell szervezni. 2005. június 25-én meg is
valósult a második, 2010. augusztus 20-ára tervezzük a harmadik találkozót. Ennek megszervezéséhez
kérjük az Önök segítségét, és természetesen számítunk az aktív részvételükre. Az elmúlt idõszakban kialakult már egy lakcím adatbázisunk, de frissítésére természetesen szükség lesz. Az elmúlt években
sokaknak megváltozott a lakcíme, és sajnos, egész biztosan többen el is hunytak elszármazottaink közül. Kérjük, segítsék a szervezõmunkánkat azzal, hogy elszármazott rokonaik, barátaik, ismerõseik levél- vagy e-mail címét eljuttatják hozzánk: önkormányzathoz, iskolához, bármelyik önkormányzati képviselõhöz, hivatali dolgozóhoz vagy hozzám.
Személy szerinti elérhetõségem: e-mail: smatui@freemail.hu, telefon: 06 (30) 411 4970
Tóthné Unghy Ilona képviselõ
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Köszöntötték
a pedagógusokat
A szokásoknak megfelelõen a városháza dísztermében fogadta a polgármester mindazokat, akik a
gyerekek nevelésében az elmúlt években, s a most
befejezõdött tanévben is sokat tettek. Csõszné
Kacz Edit polgármester elmondta: igen fontos
küldetést teljesítenek a pedagógusok, akik a város
ékköveit, a gyerekeket nevelik. Pezsgõs koccintás
után közös vacsorával zárták a napot. Az ünnepségen sok nyugdíjas pedagógus vett részt.
Va Lá

Próbáltuk megköszönni
A 2009-2010-es tanévben sok érdekes, különleges és nagyon jó dolog történt velünk. Ezek egyike az, hogy reggelente mindig egy polgárõr vigyázott a kisgyerekekre, az autókat megállítva segítette
õket az úttesten átjutásban. Akár esõ esett, akár hullott a hó, õk
mindig ott voltak. Összedugtuk a fejünket, mivel is tudnánk ezt a
gondoskodást viszonozni. Kitaláltuk. Meghívtuk az egész csapatot
vendégségbe, az iskolánkba. Nagy örömünkre szép számmal elfo-

gadták a meghívást. A tornateremben vártuk õket. Egy mûsorral
kedveskedtünk nekik, amelyet Varga Szilvia kolléganõm állított
össze. Török Gyula 4-es tanuló saját versét hallhatták elõször, amit
a kis költõ a polgárõrökrõl írt. Ezzel mosolyt csalt mindenki arcára. A 4. osztályosok tanítójukkal olyan dalt adtak elõ, ami szintén a
polgárõrökrõl szólt. A közismert dallamra közösen írtak új szöveget. A siker itt sem maradt el. Õket követte a színjátszók mûsora és
Fintor Lacika mesemondása. Az SNI-s tanulók modern táncával
zárult a mûsor, akiket végig vastaps kísért. Ezek után a klubszobánkban megvendégeltük a megjelent polgárõröket. Nagyon kellemes két órát töltöttünk együtt. Szemmel láthatóan mindenki jól
érezte magát. A parancsnokuk, Szabó Zsolt azt mondta, hogy a
jövõben is számíthatunk rájuk. Számítunk és köszönjük.
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Ügyesek, tehetségesek a gyerekek
A tanulók izgatottan készültek a számukra vizsgának számító év végi nagy eseményre.
Rövid ünnepi mûsor után, Nyírõné Rill Mária a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény igazgatóhelyettese nyitotta meg a simontornyai kézmûves és grafika szakos tanulók bemutatkozó kiállítását. A Fried Mûvelõdési Házban rendezett ünnepi eseményen sokan voltak kíváncsiak a tanulók alkotásaira. A rendezvényen a szülõk, nagyszülõk, tanítók mellett ott láthattuk Máté Imréné múzeumpedagógust és Csõsz László alpolgármestert is. Mindkét szak az egész éves
munkájával mutatkozott be. Több mint
30 tanuló közel 300
munkája volt megtekinthetõ. A kézmûveseket Boros Eszter, a grafikásokat Gyurkóné
Tóth Irén vezette a 2009/10-es tanévben. A gyerekek különbözõ
technikákkal ismerkedhettek meg mindkét szakon. Többen elismerõen szóltak a gyerekek munkáiról, és írtak is pár sort a vendégkönyvbe, az elismerés a két szaktanár munkáját is dicséri. Öröm
volt a kiállítást megnézni, megállni és örülni a szép munkáknak, az
alkotások a nagy nyári melegben tovább melengették a szívünket,
lelkünket. Gratulálok!
Va Lá
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Barátság, szeretet, összetartozás a nyugdíjas sportnapon
Ez kell, hogy jellemezze e mai napot – emelte ki köszöntõjében
Koczkás Lajosné, a BSZV Nyugdíjasklub elnöke. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Csõszné Kacz Edit polgármester, aki
külön, név szerint is üdvözölte a települések csapatait, és jó versenyzést, kellemes napot kívánt.
Második alkalommal rendezte meg az „Életet az éveknek” Megyei Nyugdíjas Szövetség, a BSZV Nyugdíjasklub aktív közremûködésével a sportcsarnokban a seregszemlét. Rekord született,
míg tavaly 8, az idén már 11 klub 5-5 tagú csapata versengett a minél jobb helyezésekért. A nézõtéren egész nap több mint 100 szurkoló nyugdíjas tapsolt, éljenzett. A játékos versenyszámok most is
igazodtak az idõsek életkori sajátosságaihoz. Sajnos, egy megszokott arc hiányzott, Perger Imre a sportnap szellemi vezére betegség miatt nem lehetett jelen. A feladatok, a kérdések összeállításában még aktívan részt vett, de a lebonyolításban már nem, szerepét Haig Judit vette át, aki ezúttal sem okozott csalódást. Ehhez
persze olyan kiváló, rutinos segítõk is kellettek, mint dr. Mihócs
Zsolt, Tenke Botond, Szabó Attila képviselõk és Csóka Anita
vezetõ óvónõ.

A résztvevõk a szellemi vetélkedõ során a Tolnai Népújságból
összeállított totóban mérték össze ismereteiket. A változatos kérdések felölelték a politika, a kultúra, a sport és a nyugdíjas élet témakörét. Látszólag könnyûek voltak az ügyességi feladatok, egyesekkel mégis nehezen birkóztak meg a szépkorúak. A rokkant kocsival való szlalomozás nagy derültséget keltett, annak irányításá-

val többször akadt probléma. A versenyt a Simontornya: Balogh
Gyuláné Éva, Fung Istvánné Zsuzsa, Vigh Józsefné, Erzsike,
Papp Sándorné Ilonka Mami és Kovács József Pajti összeállítású
csapata nyerte a Paks elõtt.
A harmadik helyen holtversenyben a Fadd és a Tamási végzett. A
további sorrend: Ujireg, Szekszárd, Decs, Iregszemcse, Dunaszentgyörgy, Bátaszék, Gyönk. A szépszámú támogatóknak:
Csõszné Kacz Edit, dr. Mihócs Zsolt, Haig Judit, Farkas Ferencné, Csõsz László Hegyi Ferencné és családja, Géringer
Györgyné és a Simontornyai Közhasznú Közalapítványnak köszönhetõen egész nap zsíros kenyér, üdítõ és bor oltotta a versenyzõk és a szurkolók éhségét és szomjúságát. Közös ebéd és
eredményhirdetés után Herczeg Lajos zenéjére mulattak, táncoltak a szépkorúak. Nemes gesztus volt, hogy a csapatok egy-egy
plakátra írt üzenettel kívántak minél elõbbi gyógyulást Perger Imrének. Információm szerint nagyon örült és meghatódottan fogadta az üzeneteket. A verseny során nagy tapsot, éljenzést kapott egy-egy sikeres kosár, egy célba gurított labda, vagy más, jól
megoldott feladat. Mindenki szurkolt mindenkinek! Ez a nap
elsõsorban errõl szólt – mondta Gyimesi János a szövetség elnöke.
Va Lá

Megnyílt a 160. kiállítás
Vinczellér Imre festõmûvész 25 alkotása látható a színház- és nyári fesztivál keretében a vármúzeumban megnyitott tárlaton. Egészen sajátos,
egyedi hangvételû és színvilágú festmények sorakoznak a falakon, mintha régi megkopott fényképeket látnánk, zöldes, barnás árnyalatokban
játszó, régmúlt idõk viseleteibe öltözött múltbéli figurák árnyait, elveszettnek hitt dokumentumok és arcok lenyomatait, emlékeit, és zenei
élmények által inspirált koncertképeket – mondta a kiállítás megnyitóján dr. Mecsi Beatrix mûvészettörténész, az ELTE adjunktusa. Vinczellér Imre, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett festõmûvész alkotásai október 10-ig tekinthetõk meg.
Va Lá

Rövid hírek
100 ezer forintot adományoztak
az árvízkárosultaknak
A Siómenti Coop Zrt., a volt ÁFÉSZ jogutód gazdasági szervezete a májusi ítéletidõ károsultjai iránti együttérzésbõl az árvíz
okozta károk helyreállításához segítséget nyújtott. 100 ezer forintot fizetett be a Nemzeti Segélyvonal Alapítványon keresztül a
bajba jutottak megsegítésére – tudtuk meg Borbás József elnök
vezérigazgatótól.

Munkahelyeket teremthetnek,
szépülhet a városkép
A leghátrányosabb helyzetû Tamási Kistérség – támogatott projektjei között található a Metal Max Kft. A simontornyai telep-

helyének korszerûsítésére a foglalkoztatottság és a versenyképesség javítása érdekében benyújtott pályázaton 33 MFt-ot nyertek.
A munkahely teremtése mellett remény van arra is, hogy a városképet rontó egykori bõrgyárépület külsõleg is megújulhat, és hasonló színvonalú lesz, mint a mellette lévõ pékség.

Döntõbe jutottak
a Kovács ikrek
A Vass Lajos Országos Népzenei minõsítõ verseny 2. fordulójában kiemelt arany minõsítést érdemelt ki Kovács Dominik és Kovács Viktor. Ezzel bejutottak az õsszel Budapesten rendezendõ
Kárpát-medencei döntõbe. Felkészítõ tanáruk Dolovainé Gyarmati Erzsébet volt.
Va-Lá
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Márványtábla õrzi a sport közkatonája emlékét Tolnanémedin
Barátok, egykori és jelenlegi sportolók, sportbarátok, szurkolók, a község vezetõi – közel 100-an – vettek részt Szilágyi
István „CSUBI” tiszteletére rendezett emléknapon. Nagyon sok simontornyai is részt vett, mert itt is ismerték és
szerették. Élete egy nagyobb részében a városban lakott,
dolgozott, buzdította, támogatta a sportolókat. A szíve
csücske azonban mindig „Némedi” maradt, nagyon boldog
volt, amikor az öregfiúk kupát nyertek a sportcsarnokban,
vagy amikor fiaival egy csapatban játszott. Igazi társasági
ember volt, mindig, jókedvû és vidám. Szerette a tûzgyújtást, errõl barátai nagyon sokat meséltek, most már csak érte éghet a barátság tüze. E napon avatták fel a közelmúltban, 55 éves korában elhunyt népszerû futballista, igaz barát, mindig segítõ sportember emléktábláját. Az öltözõ falán elhelyezett, egykori 3 számú mezével letakart táblát, két
régi futballistatársa, Györe Nándor és Szabó Ferenc leplezte le. Tovább él az emléked a barátaid, sporttársaid szívében, lelkében.
Va Lá

Simontornyán a Hõgyész, Hõgyészen a Simontornya gyõzött
Hagyományteremtõ szándékkal rendezték az I. VAK BOTTYÁN FÉRFI KÉZILABDA KUPÁT, melyen 5 csapat vett
részt. A körmérkõzéses tornán debütáltak
nemrég vizsgázott nõi játékvezetõink: dr.
Molnár Brigitta, Dolovai Zsuzsanna, Fülöp Anita, Kovács Aliz és Beidek Zsanett.
Korrektül vezették a mérkõzéseket, de
még sok mérkõzésre van szükségük, hogy
rutint szerezzenek. A kupa sorsa, mint várható volt, a Hõgyész elleni mérkõzésen
dõlt el. A Simontornya 8 perccel a befejezés elõtt még 9-7-re vezetett, de ezután
már nem lõttek gól és 11-9-re kikaptak, így
a II. helyen végeztek. A Simontornya
Alsószentiván ellen 24-9-re, Gyönk ellen
22-4-re, Alap ellen 22-5-re gyõzött. A tor-

na gólkirálya: Balaskó László Hõgyész lett,
míg a legjobb kapusnak Molnár Balázst Simontornya választották.

Szálkáim

A hõgyészi Hunyadi kupát a Simontornya
nyerte, ahol visszavágtak a Hõgyésznek és
megnyerték a kupát.
Eredmények:
Hõnyész–Gyönk 32:19,
Stornya–Gyönk-24:20,
Stornya–Hõgyész 16-15
Végeredmény: 1. Simontornya, 2. Hõgyész, 3. Gyönk
Széplaki Zoltán testnevelõ tanár a csapat
edzõje minden játékosát dicsérte, ugyanakkor elmondta, hogy különdíjat nem kaptak, mert a szervezõknek és a játékvezetõknek is maguk felé hajlott a kezük. Ettõl
függetlenül szép volt fiuk!
Va Lá

Karatekupa
a sportcsarnokban

A rovat népszerûségét bizonyítja, hogy olvasóink naponta rendszeresen megállítanak,
vagy
telefonálnak,
e-mailt küldenek, így javasolnak témákat, melyek megoldását várják. Sajnos a téma kifogyhatatlan. Most a temetõ
rendjérõl, tisztaságáról, az ott
elõforduló problémákról vetek fel pár gondolatot. Már a
temetõ felé közeledve sem fogad jó kép, az urnafal elõtt,
jobb oldalon egy mezei virágokkal és parlagfûvel sûrûn
benõtt, leginkább gazosnak nevezhetõ rész található. Kinek a feladata itt és a régi temetõben a fû nyírása? A zsidó temetõ állapota, látványa sem nyújt valami nagy élményt. Annak örülünk, hogy már korábban elkészült a temetõi betonút, annak már
kevésbé, hogy a kapu elõtti részen a beton feltöredezett. Jó lenne, ha valaki ezt a kb.
3x3 méteres részt újra betonozná, és a többi felvetett problémát is orvosolná.

A III. Oni Kupán 117 versenyzõ, 126 versenyszámban mérte össze tudását. Az eddigi legnagyobb versenyt sikerült lebonyolítanunk.
Az onisok az alábbi eredményeket érték el:
Kolompár János kihon-1, Horváth Gábor kihon-1, Csillag Attila szivacs kumite-1, Kiss
Sándor kata-1, Molnár Marcell kata-3, kumite-3, Szilizlicsenkó Dávid kata-2, kumite-3,
Frei Ádám kata-2, kumite-3, Hóber Bence
kata-3, kumite-2, Horváth Szilvia saját korcsoportjában kata-2, kumite-3. 18 év feletti csoportban is elindulva kata-1, kumite-1.
Itt meg kell jegyeznem, hogy Szilviának és
Bencének az utolsó utánpótlás versenye volt
ez. Õsszel már a „nagy” versenyeken bizonyíthatnak: diákolimpia, Nyílt Kushidó Ob, és a
magyar karate válogatott válogató versenyei.

Va Lá
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