
XIX. évfolyam 8. szám Ára:
2010. augusztus 100 Ft

Meghívó
Simontornya Város Önkormányzat  és annak egészségügyi és
szociális bizottsága tisztelettel meghívja a város lakosságát

2010. augusztus 29-én (vasárnap)
a Várszínházban 16.00 órakor kezdõdõ

JÓTÉKONYSÁGI
RENDEZVÉNYRE

Fõvédnök: Süli János, a Paksi Atomerõmû ZRt. vezérigazgatója

Cél: a játszótér fejlesztése, bõvítése

Program:
* Simontornyai Táncmûvészeti Tanoda
bemutatója; * Csuti Csaba énekes – Si-
montornya szülötte – elõadása; * óvodá-
sok táncos produkciója; * Csepregi Éva
mûvésznõ mûsora; * a „Gyermekekért” díj
átadása Csepregi Éva mûvésznõnek.
Jegyek elõvételben a Vármúzeum irodájá-
ban, a Fried Mûvelõdési Ház irodájában,
Néth Tiborné – Koktél ABC (Hársfa utca)
élelmiszer boltjában, Bischoff Gabriella –
Malomker Bt. (Malom utca) boltjában és
Fung Istvánné (Temetõ u. 51/A) vásárol-
hatók.
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ.
Sok szeretettel várunk minden simontor-
nyai lakost, hogy e nemes cél érdekében
minél nagyobb létszámmal támogassa a játszótér fejlesztését.

Csõszné Kacz Edit polgármester,
dr. Mihócs Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Meghívó a III. Elszármazottak és
Itthon Maradottak Találkozójára

Tisztelt jelenlegi és hajdani
simontornyai polgárok!

Augusztus 20-án rendezzük a III. Elszármazottak és Itt-
hon Maradottak Találkozóját a Helytörténet Háza (hajda-
ni Beszédes úti iskola) udvarán (rossz idõ esetén a Fried
Mûvelõdési Házban). Kérjük, tisztelje meg rendezvé-
nyünket, jöjjön el szeretteivel, érezzük jól magunkat
együtt! Minden korosztályt hívunk és várunk!
Kérjük, hogy a meghívót juttassák el elszármazott hozzá-
tartozójukhoz, illetve adjanak hírt arról, hogy Simon-
tornya város szeretettel várja õket! Ugyan próbálkozunk
a régi címlista alapján leveleket és e-maileket is küldeni,
de az elmúlt idõszakban sok minden változhatott, ezért
kérjük az Önök közvetlen segítségét.

A nap programja:
10-11 óra között gyülekezés a Helytörténet Háza (Beszédes úti iskola) udvarán – há-
ziasszonyok, az általános iskola pedagógusai és az önkormányzat dolgozói.
11 órakor elszármazottak és itthon maradottak üdvözlése – köszöntõt mond
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony.
11-12 óra között helyi csoportok kulturális mûsora (óvodások, iskolások) és az el-
származottak bemutatkozása.
12-14 óra között közös ebéd a Helytörténet Háza udvarán (mindenki a város vendé-
ge, felkért csoportok fõznek).
13 órától a gyermekeket kézmûves foglalkozásra várják az óvó nénik.
14-16.30 között helyi csoportok kulturális mûsora (felnõttek, idõsebbek) és az el-
származottak bemutatkozása.
16.30-17 óra között Simontornya süteménye, tortája – eredményhirdetés (egy tál-
ca süteménnyel, illetve egy tortával lehet benevezni a versenyre ott a helyszínen 13
óráig)
17 órakor ünnepi mûsor a Szent István téren.
18.30-22 óra között helyi csoportok kulturális mûsora (fiatalok, felnõttek) és az el-
származottak bemutatkozása.
Az elszármazottaknak szeretnénk bemutatni Simontornya kis mûvészeti köreit –
óvodáskorútól a felnõttekig mindenkit (a mûsorszámok 5-15 percesek lesznek).
Az itthon maradottaknak pedig szeretnénk bemutatni 20-25 különleges vagy jelen-
tõs életpályát befutó elszármazott fiatalt-idõset egyaránt, akikre mi büszkék lehe-
tünk. Kérjük, jelentkezzenek, illetve fogadják el meghívásunkat. (Jelentkezési illetve
értesítési cím: Tóthné Unghy Ilona, 7081 Simontornya, Pásztor út 3. Tel.: 06 (30)
411 4970, e-mail: smatui@freemail.hu, ilona.smatui@gmail.com
Elszármazott és itthon maradott alkotóknak, elõadómûvészeknek lehetõséget bizto-
sítunk mindenre, amire szükségük van, illetve felkérjük kiállításra, könyvbemutató-
ra, fellépésre stb. Kérjük, alkotásaikat (1-5 db) érkezésük után adják le a szervezõk-
nek, hogy kiállítást rögtönözhessünk. Ha egy-egy alkotást a városnak itt hagynak
ajándékba, a Helytörténet Házában megõriznénk az utókor számára.
Kérjük, és nagyon köszönjük a segítségüket! A szervezõk nevében:

Tóthné Unghy Ilona önkormányzati képviselõ,
Csõszné Kacz Edit polgármester
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Hármas jubileumra sikerült a 15 éve dédelgetett
nagy terv – Zrínyi Miklós Simontornyán

A vármúzeum igazgatója, Endreffyné Ta-
kács Mária aktív, szakavatott és kitartó
programszervezõ, aki a 35 éve megnyitott
kultúra fellegvárában 160 kiállítással,
számtalan rendezvénnyel örvendeztette
meg az érdeklõdõket. Ilyen nagyszabású
produkciót szeretett volna már 15 éve is
megvalósítani, mint a Zrínyi 1566 címû
rock musical, melyet július 3-án mutattak
be. Eddig mindig közbeszólt azonban az
anyagi lehetõség, de az idén egy sikeres pá-
lyázaton közel 11 milliót nyert a város, így a
megyében párját ritkító kulturális rendez-
vényt valósítottak meg. Ilyen volumenû
elõadást még nem szervezetek Tolna me-
gyében. Fergeteges volt a siker, 101 sze-
replõ (40 fõ technikai személyzet) alkotta
a stábot.
A két hét szinte minden napján jó szórako-
zást biztosítottak minden korosztálynak. A
Miss Amerika címû revü operett mellett,
az egész héten tartott múzeumi gyerektá-
bor zárásaként Mátyás a csillagok között
gyerekszínháznak tapsolhattak. Két kiállí-
tást is nyitottak a színházi nyár és fesztivál
ideje alatt, a mûvelõdési házban a helyi
amatõr alkotók munkái, míg a Vármúze-

umban Vinczellér Imre festõmûvész képei
láthatók. Június 26-án családi nap volt a
múzeumban, haditornával, lovaglási lehe-
tõséggel és tánccal fûszerezve, majd este a
Lángvirág Tûzszínház bemutatója zárta a
napot. A rendezvénysorozat fénypontja
július harmadika volt, e napon ünnepelte
várossá avatásának 15. évfordulóját Si-
montornya. Az ünnepi testületi ülésen el-
ismerõ díjakat adtak át, egész napos kíván-
ság mûsort adott a jubiláns Fortuna rádió.
Este 21 órakor kezdõdött a Zrínyi 1566
musical két felvonásban, Sasvári Sándor
címszereplésével, Feke Pál és Csengeri At-
tila fõszereplésével. A több mint 100 sze-
replõs produkciót eddig még csak Sziget-
váron mutatták be. A vár elõtti téren állí-
tották fel a 14x28 méteres színpadot és az
ezer férõhelyes nézõteret, ez jó hátteret
biztosított a történelmi darab bemutatójá-
nak.

Va Lá
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Jubilált a Szociális Szolgáltató Központ,
Simontornya

Az ötéves intézmény eddigi eredményeirõl és a jövõbeni feladata-
iról szólt megemlékezõ beszédében Csõszné Kacz Edit polgár-
mester. Az Õszikék intézménye 150 milliós fejlesztése igen tekin-
télyes, de a létszámbõvítés szükségessége miatt további erõforrá-
sokat kell még biztosítani. Az ünnepi megemlékezésen közel szá-

zan vettek részt, akik nagy tapssal jutalmazták a bentlakó idõsek
és a gondozók szívszorongató és vidám mûsorát. A polgármester
stílszerûen 5 szál virággal és a város borával, Csõsz László alpol-
gármester pedig születésnapi tortával és egy a szép korúak fiatal-
ágára emlékeztetõ falusi csendélet festménnyel köszöntötte az
ünnepelteket. Az otthon lakóinak és a vendégek jó hangulatáról,
szórakozásáról az aranyminõsítésû citerazenekar gondoskodott.

Va Lá
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HARMINCÖT ÉVES
A SIMONTORNYAI VÁRMÚZEUM

A Vármúzeum a középkori várkastély restaurálását követõen
1975-ben nyílt meg. Nem csak a régészeti leleteket mutatják be,
képzõmûvészeti tárlatokat is rendeznek. A palotaszárny földszin-
ti termeiben a várfeltárás régészeti leletei, mellettük modern vé-
dõépületben a vár kõtára látható. A palotarész elsõ emeletén a
„Nemesi õsgalériák Tolna megyében” címû tárlat a fõúri kasté-
lyokból származó festményeket tárja elénk. Az öregtoronyban
rendezik a kortárs mûvészek idõszaki kiállításait is.

A 13. századi lakótorony a Sió ingoványaira épült. Elsõ tulajdono-
sa a döröcskei nemzetiségbeli Salamonfia Simon alországbíró
volt; késõbb róla nevezték el a várost Simontornyának. A 130 évet
megélt szabályos négyszög alakú vár számos alkalommal cserélt
gazdát. A vár fénykora (1508-1524) Gergellaki Buzlay Mózes, II.
Ulászló fõudvarmestere és fõajtónállója birtoklása idejére tehe-
tõ.

Az évszázadok történetébõl, sokféle arculatából a teljesség igé-
nyével egyet sem állítottak helyre. A vár immár sem reneszánsz,
sem Anjou-kori lovagvár, sem nem kuruc végvár, hanem egyszer-
re mindegyik. Részleteiben hitelesen hordozza építési korszakait,
s egyúttal a magyar történelem szépségét és tragikumát. A régé-
szeti kutatást 1960-tól dr. Lócsy Erzsébet régész vezette, a helyre-
állítását dr. Horler Miklós és dr. Mendele Ferenc vezette és irá-
nyította 1967-tõl.

A rendezvények ideje a simontornyai vendéglátók várták az
ínyenceket.

A múzeumban voltak nehéz, vitákkal koronázott sikereink, és
voltak olyan terveink, amelyek vagy pénz, vagy más ok miatt nem
valósultak meg.

Dolgoztunk becsülettel tudásunk legjavát adva.

Rendeztünk 160 kiállítást.

2.369 rendezvényünk volt (205.065 látogató – átlag 86 fõ)

A rendezvények és a múzeumlátogatók száma: 1.365.003 fõ

Mûködött a várban könyvtár, voltak szakköreink: honismereti,
díszítõmûvész, bábszakkör, múzeumbaráti kör, várkórus. ATIT
klub a kis matematikusok baráti körének adott otthont. Voltak
tudományos elõadások, konferenciák.

A XX. század legjelentõsebb írói: Illyés Gyula, Csoóri Sándor,
Lázár Ervin, Fodor András, Bertók László, Takács Imre, színé-
szei – a teljesség igénye nélkül Sinkovits Imre, Bessenyei Ferenc,
Hegedûs D. Géza, Simándy József, Gregor József, és a kortárs
képzõmûvészet – Szabó Vladimír, Würtz Ádám, Bazsonyi Arany,
Bráda Tibor, Gyémánt László, Kárpáti Éva, Kurucz D. István, Kõ
Pál, Patai László, Rech Károly, Újvári Lajos, Vecsési Sándor,
Kokas Ignác és még sorolhatnánk a 160 tárlat kiállító mûvészeit, e
jeles mûvészek tisztelték meg jelenlétükkel a simontornyai kö-
zönséget.

Endreffyné Takács Mária

Jubilált a népzenei tábor
Immár tizedik alkalommal rendezték meg a Budai Ilona nevé-
vel fémjelzett népzenei tábort. Lacza Attila, a Fried Mûvelõ-
dési Ház igazgatója 11 éve egy kiránduláson találkozott a Ma-
gyar örökség és Széchenyi díjas zenepedagógussal, népdaléne-
kessel és népmesegyûjtõvel, ahol akkor felvetõdött a tábor
gondolata. Azóta minden nyáron a kisváros ad otthont a nép-
zenei tábornak. Ebben az évben július 20-ától egy hétig fejlesz-
tették zenei tudásukat az ország minden részébõl érkezett fia-
talok. Változatos programokkal tették színessé a tábort, voltak
kézmûves foglalkozások, néptánccal és népi játékokkal is meg-
ismerkedtek a gyerekek. Közel 20 fõ jelentkezett a táborba. Jú-
lius 26-án este 6 órakor a mûvelõdési házban egy gálamûsor ke-
retében mutatták be mit tanultak, és mit tudnak a népzene és
népdal ifjú mûvészjelöltjei.

Va Lá
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Ismét Erdélyben jártunk
A nyárádszeredai Bocskai dalkör és a
Krammer Ferenc kórus között immár 13
éve tart a baráti kapcsolat. Július 8-án 7. al-
kalommal utaztunk Erdélybe, ahol ismét a
megszokott szeretetteljes vendéglátásban
részesülhettünk. Péntek délelõtt a környe-
zõ kis falvakat és azok mûemléktemplo-
mait látogattuk meg. Idõnként úgy érez-
tük, mintha idõutazáson vettünk volna
részt, és a múltban kalandoznánk. Szom-
baton Szászföldre utaztunk. Végigjártuk
Petõfi életének utolsó állomásait. Így jár-
tunk Fehéregyházán a Petõfi emlékház-
ban, és sétáltunk a Segesvári várban. Majd
kicsi szász falvakat látogattunk meg. Le-
nyûgözött bennünket az utcák látványa és
korabeli hangulata. A napot bográcsozás-
sal, tábortûzzel és énekszóval zártuk Nyo-
máton.

Vasárnap délelõtt közremûködtünk Job-
bágyfalván és testvérvárosban a katolikus
miséken. Délután az iskola udvaráról in-
dultunk hosszú sorokban a mûvelõdési

házba, ahol a X. Nyárádszeredai Nemzet-
közi Kórustalálkozó került megrendezés-
re Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) szü-
letésének 250. évfordulója alkalmából.

A kórustalálkozón 8 kórus vett részt: nyá-
rádszeredai Bocskai István Dalkar nõi-
kara, simontornyai Krammer Ferenc kó-
rus, Márkodi Református Egyházközség
Asszonykórusa, Marosvásárhelyi Szabad-
ság úti gyülekezet Szabadság Vegyeskó-
rusa, Marosvásárhelyi Cantuale Ének-
együttes, Etyeki Signum Kórus, Marosvá-
sárhelyi Vártemplom Psalmus Vegyeska-
ra, Sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kama-
rakórus. A találkozó végén Ferencz Csaba,
a nyárádszeredai kórus vezetõje átadta az
emléklapokat és ajándékokat a meghívott
kórusok vezetõinek. A napot még teljeseb-
bé tette egy közös vacsora és bál a kórusok-
kal a szomszéd falu, Nyárádszentlászló
csodás vendéglõjében. A foci vébé rajon-
góinak alkalma volt a nagy mérkõzést egy
másik épületben nyomon követni. Késõ éj-
jel, fáradtan tértünk vissza Szeredába.
Másnap reggel viszonylag korán ébred-
tünk, mivel reggeli után, hosszas búcsúz-
kodás után hazaindultunk.

Adrián Zsuzsa
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Ópusztaszeren jártunk
Július 14-én reggel hétkor indultunk Ópusztaszerre. Az idõ gyor-
san eltelt vidám beszélgetés közben, így hamar célhoz is értünk.

Elõször természetesen a csodálatos Feszty körképet tekintettük
meg, a lenyûgözõ látvány nagy hatással volt valamennyiünkre.
Gyermekeink ezt így fogalmazták meg: „Olyan érzés, mintha mi is
a hazát keresõ magyarok között lennénk.” S valóban, a harcoló lo-
vasok, az asszonyt rabló katonák, az áldozatot bemutató sámán
között éreztük magunkat, a hatást csak fokozta a különleges zenei
aláfestés.

A körkép megtekintése után a jurtákat jártuk, majd megnéztünk
több kiállítást, pld. természeti és bányamúzeumot is.

Örömmel ismerkedtünk a tanyasi iskolával, egy-egy parasztház-
zal, a szélmalommal, a Postamúzeum és a mezõgazdasági gépek
kiállításán számos új ismeretre tettünk szert.
Hazafelé Soltvadkerten egy nagyot fagyiztunk, Kiskõrösön Petõfi
szülõházát és a mellette elhelyezett szoborkiállítást néztük meg.
Este fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.
Köszönjük ezt a szép kirándulást Csõszné Kacz Edit és Miklós La-
jos polgármestereknek, valamint ÉFOÉSZ-nak, valamint Tóthné
Unghy Ilonának és türelmes sofõrünknek, Kovács Istvánnak.

Köszönettel: Kéz a kézben Klub

Rövid hírek
Komolyan gondolták

a hûtõház építését
Nem mondott le a város határába tervezett hûtõház megépítésé-
rõl az osztrák tulajdonú Hungaro Berry Kft. Eddig több mint 40
millió forintot fordítottak a terület megvásárlására, a szükséges
régészeti feltárásokra és az áram bevezetésére. Szeptemberben
véglegesítik a terveket, utána kezdik az építkezést, mert 2011 vé-
gén elévül a vidékfejlesztési támogatás. Az idei gyenge gyümölcs-
termés nem sürgette a munkákat.

Ismét bemutatták
az István, a király rockoperát

Több mint egy éve, Vajtán mutatta be utoljára a simontornyai al-
kalmi színtársulat a híres rockoperát, az István, a királyt. Most új-
ra felkérést kaptak, és augusztus 6-án a kisszékelyi policefesztivál
kulturális napján, Máté Imréné vezetésével és a régi szereplõgár-
dával ismét elõadták a rockoperát. Az elõadáson az élõ zenét az
Accident rockzenekar szolgáltatta.

A szennyvízhálózat
teljes kiépítését tervezik

Kevés a kiépített csatornarendszer, ezért pályázati pénzbõl telje-
sen kiépíttetné a város. A 85 %-kos támogatást ígérõ kiírásra a do-
kumentációt profi céggel készíttetik el – így döntött a képvise-
lõ-testület. A miskolci székhelyû kft. rutinos csapata végezte, il-
letve végzi a felmérést (õk készítettek hasonló munkákat Tamási-
ban is). Csõszné Kacz Edit polgármester lakossági fórumon is-
mertette a szennyvízhálózat kiépítésének fontosságát, sürgõssé-
gét, hangsúlyozta, a költségekhez a lakosságnak is hozzá kell já-
rulnia, ezért meg kell gyõzni a lakókat az 1,5 milliárdos beruházás
szükségességérõl. Vízközmû társulatot alakítanak, s ha az érintet-
tek 66 %-a belép, benyújtják a pályázatot.

Könyv könyvtárat avatott
a százlelkes erdélyi Székelybõn

Könyvgyûjtést szervezett Könyv István János, a kulturális és
sportbizottság elnöke. Több ezer kötet gyûlt össze, fõleg szépiro-
dalmi mûvek és mesekönyvek, melyeket Bajcsi Géza, a város dísz-
polgára segítségével juttattak el az erdélyi kistelepülésre. Az ado-
mányt egy százlelkes erdélyi falu – a testvérváros Nyárádszere-
dához tartozó – Székelybõ kapta, ahol most épült könyvtár. Az új
létesítményt augusztus 7-én avatták. Az eseményre Csõsz László
alpolgármester és Könyv István János bizottsági elnök utazott el
az alpolgármester autójával, akik közösen vállalták az utazás min-
den költségét.

Va Lá

Szálkáim
A téma látszólag csak a Simontornyai Hírek szer-
kesztõjét érinti, de ennél többrõl van szó. A nemsokára búcsúzó
képviselõ-testület, mintegy utolsó takarékossági intézkedéseként
azt a döntést hozta, hogy az újság ezután csak 8 oldalból állhat. A
havi megtakarítás közel tizenötezer forint. Azt, hogy szükség van
a helyi információra, kimondta a testület, és ezután is megjelenik
a lap. Sajnos, az olvasó sok eddig megszokott, és többnyire kedvelt
témáról ezután már nem kaphat tájékoztatást, ezért elõre is elné-
zést kérek. A szerkesztõ dolga sem lesz könnyebb, nehezebben
tudja majd belesûríteni a legfontosabb történéseket az újságba. A
12 oldal idõnként eddig is kevésnek bizonyult. Tovább, no com-
ment!

Va Lá

Közérdekû tájékoztató
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy esedékessé vált a
2010. második félévi adó befizetése szeptember 15-ig.
A helyi adó mértéke nem változott az elõzõ évhez képest.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Házasságkötések augusztus hónapban:

Dr. Garas Anita–Gyõr Ferenc, Kláb Ildikó–
Kereki Balázs, Horváth Zsuzsanna–Sereg Dániel

Születések augusztus hónapban:

Kiss Bianka, Marony Nikolett, Orsós Kiara Laura

Emlékezés

Somogyi Bianka
1988-2005

Miért tép viruló rózsát a kegyetlen halál,
mikor annyi hervadt rózsát talál?
Csak egymáshoz bújva zokoghatunk
Mert nagyon fáj… azért siratunk
Eltemettünk, Ki oly kedves voltál nekünk
Ki több volt mint az életünk!

A síron túl is szeretünk! Szeretõ családod!
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Új magyar
állampolgárral

gyarapodott a város
Állampolgári esküt tett Varga Mirabella, aki házasságkötése ré-
vén már több éve él Magyarországon, és nagyszülei magyarok vol-
tak. Az Erdélybõl áttelepült új magyar állampolgár Csõszné Kacz
Edit polgármester elõtt tette le az állampolgári esküt. A rövid mû-
sorral színesített ünnepi eseményen férje, a már Magyarországon
született gyermekei mellett barátok, rokonok is tanúi voltak az es-
kütételnek és a köztársasági elnök honosító oklevele átvételének.

Va Lá

Nagy változások
a sportkör életében,

kezdõdik az õszi szezon

Elkezdték a kézilabdás lányok a felkészülést. Az elsõ héten 3 ed-
zést tartottak, majd edzõtáborba Kisszékelybe vonultak. Itt napi 2
edzéssel és strandolással készültek (Kisszékely polgármestere,
Keresztes László térítésmentes lehetõséget biztosított a strando-
lásra). Köszönik a lányok! Az étkezéshez sok segítséget kaptak
Pék Ferenc, Diel János, Gárdonyi Róbert, Takács János, Mayer
Gyula, Lack Mária támogatóktól. A fõzésben segítettek: Csep-
reginé Sebestyén Erzsébet, Pápainé Tóth Anna, Csutorás Anetta,
míg a szállást Csepregi György, az STC ügyvezetõ elnöke biztosí-
totta. Mindenkinek köszönjük a segítséget!!! – hangsúlyozta Ko-
vács Lászlóné dr. Molnár Brigitta, a csapat edzõje, a sportkör tár-
sadalmi elnöke. A csapatban több változás történt, új játékosok:
Baum Márta, Gyõri Adrienn, Barkóczi Márta, Szép Szintia, Len-
gyel Kinga kapcsolódtak be a felkészülésbe. Ugyanakkor eliga-
zolt egy igen tehetséges játékos, Vinklár Vanda, aki Veszprém-
ben az NB I-ben folytathatja pályafutását. Sok sikert Vanda, ide
mindig visszavárunk! A megyebajnokságban induló lányokra ne-
héz feladat hárul, ugyanis az információk szerint 15 csapat neve-
zése várható. Kissé itt is visszatér a múlt, a retrókorszak. Becsüle-
tes felkészülést, tisztes helytállást ígérnek a lányok, soha nem ad-
ják fel.

A focistáknál nincs idegenlégiós

Minden játékos simontornyai, talán ez az egyik legfontosabb vál-
tozás a futballcsapat környékén. Új szakvezetõi kettõs vezeti a
megyei II. osztályba nevezett együttest, Varga Zoltán a felnõttek
edzéseit, míg Tóth Attila a kapusok és az ifjúsági csapat felkészü-
lését, mérkõzéseit irányítja. Mint a szakvezetõk elmondták, új
alapokra, a helyi fiatalokra építik a csapatot. Senki ne várjon cso-
dákat, hosszútávon jöhetnek majd az igazi jó eredmények. Fontos
feladatuknak tekintik a csapatépítés mellett a nézõk visszacsalo-
gatását, erre a jó mérkõzések mellett, a helyi játékosok szerepel-
tetése reményt adhat. A játékos keret: Juhász Gábor, Szekeres
Gábor, Gergõ János, Kovács László, Kleiber György, Csepregi
György, Papp Szilárd, Papp Tamás, Czégeni Tamás, Szép Dávid,
Szõke Szabolcs, Csontos Kálmán, Lepsényi János, Lepsényi
Zsolt, Vaczula Attila, Varga Richárd, Péti Dániel, Nagy Róbert,
Kiss Róbert, Barna Csaba, Herczeg Szilárd, Iker Attila. Az elsõ
mérkõzéseket már lejátszották a fiúk, melyeken lehetett biztató
jeleket látni, de még sokat kell edzeni, hiányzik az összeszokott-
ság, a mérkõzésrutin, egyesek több mint 2 évet kihagytak. Tehet-
ségben nincs hiány, ezt már a tavalyi bronzérmes Tolnanémedi el-
leni döntetlen és az Ozora 7-3 arányú, valamint a Mezõszilas
4-2-es legyõzése igazolja. További jó felkészülést, jó eredménye-
ket és mérkõzéseket kívánunk. Hajrá STC!

Va Lá

Újra éled a férfi kézilabda
Két év szünet után ismét szervezett bajnokságban indul a Simontornyai TC.
2008-ban még beneveztek az NB II-be, az utolsó pillanatig bíztak, hogy si-
kerül a felnõtt játékosok létszámát a szükséges szinten tartani. Ez nem sike-
rült, egyszerûen elfogytak a játékosok, ezért visszalépni kényszerültek. Ek-
kor került Hõgyész az NB II-be, akik azóta jól képviselték egyedüli férfi csa-
patként Tolna megyét. Nem sok hiányzott, hogy Simontornya újra csatla-
kozzon a mezõnyhöz. Tárgyalások folytak a Fejér megyei bajnokságot meg-
nyerõ, így az NB II-es indulásra jogot szerzõ Sárbogárddal egy közös csapat
kialakítására. Korábban már volt egy ilyen közös csapat mûködtetésére jó
példa: a nõi vonalon évekig jól szerepelt, még az NB I/B-ben is 5 évig játszott
a CECE-SIMONTORNYA KC. A tervek szerint az ifjúsági csapatban a
Simontornya serdülõkorú játékosai szerepeltek volna, emellett a Sárbo-
gárdban játszik több meghatározó Simontornyai felnõtt játékos is. Az STC
vezetése és az önkormányzat oktatási kulturális és sportbizottsága egyaránt
üdvözölte és támogatta az elképzelést, s a szükséges anyagiakat is biztosí-
totta volna. A terv azonban meghiúsult, mert a Sárbogárd nem tudta össze-
szedni a szükséges közel egy millió forintot. Az utóbbi idõben a különbözõ
megyei és országos kézilabda-bajnokságokon kiválóan szerepelt iskolai csa-
pat továbbfejlõdését, versenyeztetését szívügyének tekinti a város. Az isko-
la és a sportkör összefogásának eredményeként a csapatot benevezték az
Országos Serdülõ Bajnokságba, tehát utánpótlás szinten ugyan csak, de
ismét szerepel Simontornya neve a kézilabdázók térképén.

Va Lá

Adj egy napot az egészségedért!
Az önkormányzat és az egészségügyi és szociális

bizottság szeptember 18-án ismét

egészségügyi napot rendez.
Figyelje a késõbb kiadandó szórólapot,

és jelentkezzen!

Felhívás a képviselõ- és
polgármesterjelöltekhez

A Simontornyai Hírek a következõ –szeptemberi – számában az
esélyegyenlõség jegyében lehetõséget biztosít a tisztségért in-
dulók számára, hogy programjaikat, elképzeléseiket az újság-
ban közzétegyék. Kérem, hogy a választási bizottság által elfo-
gadott jelöltek legkésõbb szeptember 6-án 12 óráig jutassák el
a szerkesztõséghez – Varga László Simontornya Vak Bottyán-
ltp. 10., e-mail: vargapapa@citromail.hu, vagy a polgármeste-
ri hivatal titkárságára – lehetõleg géppel írt és fényképpel ellá-
tott anyagaikat. Az írás terjedelme polgármesterjelöltek eseté-
ben maximum 1 gépelt oldal, míg a képviselõjelölteknél 1/2 ol-
dal lehet.

Va Lá
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Kitüntettjeink – Bodor Lászlóné
Simontornya Város Önkormányzata elis-
meri, és honorálni igyekszik mindazon sze-
mélyek és közösségek teljesítményét, akik
a helyi közügyek bármely területén kima-
gasló teljesítményt nyújtottak, tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a város anyagi, szel-
lemi értékeinek gyarapításához, tradíciói,
nemes hagyományai megõrzéséhez.
„Simontornya Város 2010. Év Közszolgá-
latért” címet Bodor Lászlóné kapta.
Bodor Lászlóné köztisztviselõ a közszolgá-
lati feladatait átlagon felüli szorgalommal
látta el, huzamos ideig munkaköri köteles-
ségén túlterjedõ mértékben végezte mun-
káját. A képviselõ-testület – a munkáltatói
jogkör gyakorlójával egyetemben – a köz-
tisztviselõ fáradhatatlan szorgalommal
végzett példaadó munkáját kívánta elis-
merni a cím adományozásával – hangzott
el a hivatalos indoklás az ünnepi testületi
ülésen.
Habár sokan ismerik az okmányirodából,
most mégis arra kértük, válaszoljon né-
hány kérdésre, mondjon valamit eddigi
életútjáról, hogy telnek a napjai, amikor
nem a számítógép elõtt ül, vagy fényképezi
az ügyfeleket. A középiskolai érettségit
Székesfehérváron tette le, majd 1982-ben,
mint oly sokan, a simontornyai bõrgyárban
kezdett el dolgozni, laboránsként vizsgálta
az anyagokat, a bõrt. 1990 februárja óta
köztisztviselõ, a polgármesteri hivatal szo-
ciális igazgatási és egészségügyi osztályán
dolgozott tíz évig. 2001. január 1-je óta ok-
mányirodai ügyintézõként végzi munkáját.
Munka mellett szerzett fõiskolai végzett-
séget, a Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési
karán diplomázott. Munkaköréhez tarto-

zik a személyi iga-
zolvány, útlevél,
vezetõi engedély,
lakcímkártya kiál-
lítása. Mindezek
mellett vizsgázott
anyakönyvezetõ-
ként helyettesíti a
távollevõ kollégá-
ját. A választási munkákban is igen aktívan
vesz részt. Neki is köszönhetõ – nem túlzás
–, hogy az okmányiroda ügyfélbarát. Ezt
bizonyítja, hogy sokan, nem a területhez
tartozók is itt intézik hivatalos ügyeiket.
Munkájuk elismerését bizonyítja, hogy
Tolnanémedirõl kaptak már nõnapi verses
köszönetet, legutóbb pedig a floridai Mia-
miból érkezett egy köszönõ képeslap. Az,
hogy mindenkivel kedves, udvarias, szol-
gálatkész, egyéniségébõl fakad, de bizo-
nyára hozzájárul ehhez kiegyensúlyozott
családi élete is. Napjainkban boldogsága
még fokozódott is, igen büszke lányára, aki
kitûnõen érettségizett a helyi gimnázium-
ban, s felvették az egyetemre, fia is gimna-
zista, a simontornyai gimnáziumban tanul.
Szabadidejének egy részében hobbijának,
a fõzésnek hódol, szívesen készíti és szereti
a hagyományos ételeket, de szívesen ki-
próbálja az újdonságokat is. Az olvasás
mellett a zenehallgatás tartozik még kedv-
telései közé, mindkettõben minden mûfajt
és minden típusú zenét kedvel. Azt, hogy
méltó személy kapta a kitüntetést, a fenti
sorok is igazolják, valamint azok a szemé-
lyek, akik elégedetten távoznak az ok-
mányirodából. Gratulálunk a kitüntetés-
hez!

Va Lá

„Gyermekeinkért” kitüntetõ címet kapott Kossa Istvánné pedagógus
A képviselõ-testület a simon-
tornyai gyermekek harmoni-
kus személyiséggé formálásá-
ban végzett munkáját kívánta
elismerni a kitüntetõ cím ado-
mányozásával – hangzott el a
rövid indoklás az ünnepi testü-
leti ülésen. Noha nagyon sokan
ismerik Kossa Istvánnét, mégis
arra kértük, vázolja fel eddigi
életpályáját, mondja el a kitün-
tetéssel kapcsolatos érzéseit.

28 éve vagyok pedagógus. Dip-
lomámat a gyõri tanítóképzõ
fõiskolán szereztem, pedagó-
gia–testnevelés speciális kép-
zéssel kiegészítve. Családi in-
díttatásra lettem tanító, az
édesanyám is ezt a hivatást gya-
korolta. 1983 óta tanítok Si-
montornyán. Ma már hajdan-
volt tanítványaim gyerekeit is
tanítom, és nem utolsósorban
nevelem. Munkám nagymér-
tékben összefügg a testnevelés,
a sport szeretetével, bár én ma-
gam soha nem sportoltam ver-
senyszerûen. Fõiskolás éveim
alatt kosárlabdáztam. Közel tíz
éven át tanítottam, fõként test-
nevelést. Ekkortájt az atlétika
sportág volt a fõ tevékenységi
köröm, egyik tanítványom leg-
jobb eredménye az Atlétika
Diákolimpia Országos Döntõ-

jén megszerzett 13. helyezés
volt. Azt gondoltam, hogy en-
nél jobb már nem jöhet. De ki-
lenc éve indult egy emelt szintû
testnevelésosztály, amelynek
fõ célja a kézilabda sportág
megalapozása volt. Hat évvel
ezelõtt Zámbó Tibor kollégám
– egykori iskolatársam – bízta-
tására neveztem az „adidas”
Gyermek Kézilabda Bajnok-
ságba. A tanítás mellett renge-
teg munkával, küzdelemmel,
sikerrel, és néha kudarccal
megtûzdelt évek következtek.
A gyerekek szorgalma, kitartá-
sa, tehetsége, a szülõk odaadá-
sa, és Varga Szilvia kolléga-
nõmmel közös munkánk ered-
ménye lett az a lelkes kis csa-
pat, amely jobbnál jobb ered-
ményeivel „kivívta” nekem a
„GYERMEKEINKÉRT” ki-

tüntetõ címet. Ezúton is hálás
vagyok nekik azért, hogy e
megtisztelõ cím birtokosa lehe-
tek! Örömmel tölt el, hogy ahol
élek és a munkámat végzem,
elismerik az erõfeszítéseimet
és megbecsülnek. Az elkövet-
kezõ években tovább folytatom
ezt a munkát, és remélhetõleg
egyre több jó sportolója lesz ez
által városunknak – mondta a
kitüntetett pedagógus. Azt,
hogy igen méltó helyre került a
büszke cím, nem kell különö-
sebben taglalni, elég, ha az
utóbbi években a Simontornyai
Hírekben is gyakran megjelent
sikerekrõl szóló beszámolókat,
tudósításokat említjük. Gratu-
lálunk a kitüntetéshez, és to-
vábbi sikereket kívánunk!

Va Lá

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

A tábla minden
irányból jelzi

a testvérvárosokat

A várossá avatás 15. évfordulója alkalmá-
ból egy új táblát helyeztek el a Szent István
téren. Ez jelzi a 4 testvértelepülés nevét,
irányát és távolságát. Az erdélyi Nyárád-
szereda 667, a németországi Steinberg-
Wernesgrün 745, a szintén német Marpin-
gen-Urexweiler 1132, míg a görög Milies
1215 kilométerre van Simontornyától.


