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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ára:
80 Ft

AZ 1956-OS FORRADALOMRA
EMLÉKEZTÜNK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
51. évfordulójára a 9-10-11. osztályos
gimnazisták készültek. A mûsor összeállítását Pálné Mikó Katalin, a zenei anyag
válogatását Máté Imre tanárok vállalták.
A diákokat napokkal elõbb igyekeztünk
lelkileg felkészíteni a megemlékezésre
azzal, hogy közösen megtekintettük a
Szabadság, szerelem címû filmet, mely —
az ábrázolt emberi sorsokon keresztül —
közel hozta ifjúságunkhoz a forradalom
nagyszerûségét. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a fiatalokra nagy hatással volt, megértették a filmet. Sokan újra megnézték
este a televízióban.
Október 23-án, az ünnepség után, hagyományainkhoz híven — a rossz idõ ellenére is — fáklyákkal vonultunk az 1956-os
kopjafához, ahol a város önkormányzata,
intézményei, a civil szervezetek és az egyházak képviselõi elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Emlékünnepélyünket
megtisztelte testvérvárosunk, Nyárádszereda küldöttsége is Dászkel László

polgármester vezetésével, s szintén koszorúval tisztelegtek 1956 emléke elõtt.
Az ünnepnap fényét emelte a Simontornyáról elszármazott mûvész, Köcsky Tibor orgona- és Köcsky Balázs nagyszerû
fuvolajátéka.
A méltó megemlékezésért köszönetet
mondunk a szervezõknek és szereplõk-

nek, valamint Enesei Józsfné virágkötõnek és Szabadiné Lukács Mária tanárnõnek a díszletért. Külön köszönjük, hogy a
Simontornyai Vármúzeum vezetõje,
Endreffyné Takács Mária erre a napra
szervezte a Múzeumok Õszi Fesztiváljának orgonahangversenyét.
T. Unghy Ilona képviselõ
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A testületi ülésrõl
jelentjük
Az ülésen 11 fõ és 15 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak.
A tervezetben szereplõ 12. napirendi
pontot: A simontornyai turizmus helyzete és további feladatok a Leader-program
miatt 2008 januárjában tárgyalják.
Csõszné Kacz Edit polgármester ismertette az elõzõ ülésszak óta tett fontosabb
intézkedéseket, valamint a jelentõsebb
eseményeket.
– Megbeszélést tartott a Kapos ITK Kht.
vezetõ munkatársaival az iskola integrált
intézményrendszerének kidolgozásával
kapcsolatban.
– Szeptember 26-án a Leader-programban – képviselõ-testületi felhatalmazás alapján – Simontornya városa belépett. A második értekezlet Simontornyán
zajlott, ahol több mint 100 fõ vett részt. A
város vállalkozóinak csaknem 30 levelet
küldött ki, melyben tájékoztatta õket a
programról. Ezzel a lehetõséggel csak kevesen éltek, pedig pályázati forráshoz juthatnak a program által.
– Október 10-én a simontornyai ravatalozó rekonstrukciójáról folytatott tárgyalást. A ravatalozó felújítása az ütemezésnek megfelelõen zajlik.
– Tíz közhasznú munkás rendbe tette a
temetõ környékét (önkormányzati, zsidó- és egyházi temetõt egyaránt). A munkásoknak a polgármester köszönetét fejezte ki.
– Október 15-én tárgyalást folytattak
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel és dr.
Mihócs Zsolttal közösen Szabó Lóránt
Dombóvár polgármesterével, Ribányi
József Tamási polgármesterével, dr. Kerekes László a dombóvári kórház igazgatójával az elkövetkezõ idõszak egészségfejlesztési koncepciójáról. A tárgyalások
pozitív irányban tartanak, de további kemény csatát kell még a városnak megvívni.
– Kiosztásra került Marpingen testvérvárosának adománya, melynek fuvarköltségét Simontornya önkormányzata finanszírozta. Ennek megfelelõen az elosztást az egészségügyi és szociális bizottság
koordinálta.
– A polgármester tárgyalást folytatott a
Simovill 2006. Kft. ügyvezetõ igazgatójával, elsõsorban a cég helyzetérõl és a dolgozók foglalkoztatásáról esett szó.
– A Tolna Megyei Bíróságon tárgyalták a
strand ügyét, melyen jóváhagyták az elsõ
fokú ítéletet. A képviselõ-testület a Legfelsõbb Bírósághoz fordul kérelemmel,

mert a strand Simontornya városának
igen fontos ügye.
– A polgármester október 17-én részt vett
a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
ülésén, ahol az önkormányzati minisztériumot képviselte.
– Elkészült a gyalogjárda a Petõfi utcai iskola elõtt. A zebra felfestését a közút kezelõje végzi, így annak elkészültét nem lehet szabályozni. Ráadásul a megyében az
utak felfestésére közbeszerzési eljárást
írtak ki, amely még nem zárult le.
– Elkezdõdött a László király utcai házak
mögötti árok kotrása.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ tájékoztatót tartott a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató hangzott el a város közrendjét, közbiztonságát érintõ eseményekrõl,
döntésekrõl. (Bõvebben a Kék Hírek c. rovatban)
– Módosították a helyi önkormányzati
képviselõk, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet. Erre az országosan
kialakított egységes szemlélet miatt volt
szükség. A rendelet szerint féléven belül
egy igazolatlan hiányzás esetén 20% levonás, két vagy több igazolatlan hiányzás
esetén maximálisan 25 % tiszteletdíj
csökkentés lehetséges. Simontornyán az
eddigi ciklusokban még testületi ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el,
s igazolatlan hiányzás sem volt.
– A játéktermek létesítésének és mûködösének egyes kérdéseit pontosították és
szigorították.
– Meghatározták a Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium középfokú képzéseit, ezen belül az osztályok számát. Simontornyán a 2008/2009es tanévben elsõsorban a szakmunkásképzés területén mutatkoznak problémák, mert még nem kialakult az intézményi rendszer. Egyik tervezet szerint 1.500
tanuló kellene iskolánként, ez kistérségi,
regionális szintet jelent. Másik tervezet
megyei szintû intézmény, melyhez 5-6
ezer tanuló szükséges. Simontornya társulása mindenképpen szükségessé válik,
a tárgyalásokat meg kell kezdeni, mert a
közel 100 tanuló sorsa igen fontos. Felmerült, hogy tervezik új bõrdíszmûves,
egy éves gazdaasszony képzõ (falusi vendéglátó), parkgondozó, virágkötõ, kertépítõ szakmák beindítását.
– Tárgyaltak a városi szennyvíztisztítás
helyzetérõl, jóváhagyták a háromoldalú
megállapodás módosítását. A megálla-

podás 2008. június 30-ig érvényes, ezután
új megállapodást kell kötni, új mûszaki
tartalommal, s igen lényeges, hogy a
szennyvíz befogadási díja 410.-Ff/m -nél
alacsonyabb legyen.
– A városközpont rehabilitációjára vonatkozó pályázat elõkészítésének folyamatáról szóló tájékoztatót elfogadták.
– A városi rendelõintézet kialakítása érdekében tett érdemi intézkedéseket
megtárgyalták. Mindenképpen egy szakorvosi rendelõ kialakítását tervezik. Felméréseket kell végezni a környék lakosságának számáról és Pálfa bekapcsolódásának lehetõségérõl.
– Felülvizsgálták a háziorvosi rendelési
idõket, és a vizitdíj térítés önkormányzati
feladatait. A háziorvosi rendelési idõk
megfelelnek az elõírtaknak, melyben heti
minimum 15 óra rendelési idõ és minimum napi két óra szerepel. Vizitdíj
visszafizetés csak 20 alkalom után lehetséges és a város címzetes fõjegyzõje felelõs a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáért.
– A képviselõ-testület a 2008. évi belsõ ellenõrzési tervet változtatás nélkül elfogadta.
– Elõkészítették a lakossági fatelepítési
akció középtávú tervét. Fõleg sövények,
tuják és fagyalok jöhetnek számításba,
mert a felmérések alapján fásítás az utcák
egészében nem lehetséges, így nem alakulhat ki egységes kép. 2008-ban pályázatot írnak ki és a jövõ év költségvetésében
400 ezer forintot kívánnak erre fordítani.
Felmerül a veszély fák kivágása is, egységesen úgy döntöttek, hogy a kivágott fák
helyett újat kell ültetni. Barátságos otthont, egységes utcaképet kell kialakítani
a lakossággal együtt.
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A várospolitikai fórum
2007. december 12-én,
17 órakor
a Fried Mûvelõdési
Házban kerül megtartásra.
Napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi
munkájáról.
Folytatás a 3. oldalon®

- 2007. november
Folytatás a 2. oldalról®

Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
2. A város 2008. évi költségvetésének
koncepciója.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
3. A városközpont rehabilitációjának elképzelései.
4. A város környezetvédelmi helyzete.
5. Egyebek.
Az egyebek napirendi pont között tárgyalták:
– Az önkormányzati intézmények kazánházainak rekonstrukcióját, a közbeszerzés elõkészítését. A várost megnyugtató
hosszú távú, gazdaságos fûtésének megoldása csak rekonstrukció útján valósítható meg. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
– A Dél-Dunántúli Régió ivóvíz-fejlesztési programjának ajánlatát, melyet a
Siklósi önkormányzat javasolt, nem fogadták el, mert az túl sok, több mint 200
települést érint, lassúnak tûnik. Figyelni
kell a pályázatot a gyorsabb intézkedés
lehetõsége érdekében.
– Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához pályázat benyújtásáról döntöttek
a KEOP elsõ fordulója minimális költséget igényel. A további fordulókról késõbb
döntenek.
– A Tamási Városi Önkormányzat ajánlatát önkormányzati fõépítész foglalkoztatására elvileg elfogadták, de ezt még
csak felmérésnek tekintik. Kérdés, hogy a
32 település milyen arányban fizeti és
melyik településen mennyit ténykedik a
fõépítész.
– Az önkormányzat intézményeinek világítási korszerûsítése elengedhetetlenül
szükséges, mert többségben elavult, korszerûtlen, csak a gimnáziumban van megfelelõ energiatakarékos világítás. Pályázatot kell keresni, ha nincs, akkor saját
kivitelezésben kell megoldani.
– Elbírálták a városi könyvtár intézményvezetõi állásának betöltésére kiírt pályázatot. Két pályázat érkezett, mely közül a
képviselõ-testület Vácziné Horváth Anikót találta alkalmasnak a könyvtárigazgatói állás betöltésére. Határozott idejû
kinevezése öt évre érvényes.
– Döntöttek Fridrich József ingatlanvásárlási kérelmérõl. A nyolc üres építési
telek megvásárlását nem szavazták meg.
A kérelmezõnek koncepciót kell készíteni, melyben részletesen le kell írnia milyen célra és mit kíván építeni, hogy ez
megfeleljen a városrendezési elképzeléseknek.
– A képviselõ-testület a Vak Bottyán-ltp.
16. és a Mátyás király u. 5. szám alatti lakosok tetõjavítási kérelmét elfogadta,
mert mindkét épületben önkormányzati
lakások is vannak. Számla ellenében kifizetik a lakásokra esõ felmerült költséget.
Va-Lá
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Újraválasztották a
testvérvárosi polgármestert

Werner Laubot, a német testvérváros eddigi polgármesterét döntõ fölénnyel – a szavazatok több mint 66%-ával – Marpingen elsõ számú vezetõjévé választották. A testvérváros polgármestere 17 éve, 1990 óta irányítja a várost, s most újabb nyolc évre kapott bizalmat. Simontornya polgármestere elsõként gratulált megválasztásához, s elmondta Simontornya azért örül az újraválasztásnak, mert a testvérvárosi kapcsolat kialakításában Werner Laub döntõ, elévülhetetlen érdemeket szerzett, s töretlenül
folytatódhatnak az emberi, baráti, közösségi munkakapcsolatok.
A Simontornyai Hírek is gratulál újraválasztásához és további jó erõt, egészséget és
eredményes munkát kíván a nem könnyû feladathoz.
Va-Lá

FELHÍVÁS
Simontornya Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Sportbizottsága nevében azzal a kéréssel fordulok a
városban mûködõ, a 2007. évben az önkormányzattól anyagi támogatásban
részesült egyesületek, civilszervezetek
felé, hogy december 10-ig írásban és
számlamásolattal elszámolni szíveskedjenek a közpénzek felhasználásáról, valamint a megvalósított programokról.
Az elszámoló levélben köszönettel
vesszük, ha jelzik a 2008. évi elképzeléseiket, támogatási igényeiket. Kérem a
postai elérhetõség megjelölésén kívül a
cégszerû aláírást is. (A kérés nem vonatkozik az önkormányzati alapítású szervezetekre, õk a meghatározott idõben számolnak el.)
Egyben tájékoztatom a fenti szervezeteket, hogy Simontornya hasonlóan

több más magyar településhez, a kormány megszorító intézkedéseinek következtében, nagyon nehéz gazdasági
év elõtt áll. Kérem a civil szervezeteket,
egyesületeket próbáljanak több lábon
álló gazdálkodást, támogatók bevonásával megvalósítani, mert az önkormányzat a legnagyobb segítõszándék
mellett sem tud minden igényt maradéktalanul támogatni az önök adóforintjából. 2008. évben csak az el- és beszámolt szervezetek esélyesek a támogatásra.
Kérem levelüket az oktatási, kulturális,
sportbizottság nevére a városháza ügyfélszolgálatánál Hegedûs Helga oktatási referensnek leadni.
Köszönettel és üdvözlettel:
Könyv István János,
az O. K. S. bizottság elnöke
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Tízéves a mentõállomás
1997. október 25-én kezdte meg mûködését a simontornyai
mentõállomás. A dolgozók úgy gondolták, egy jótékonysági bál
keretében ünneplik meg ezt a jeles évfordulót. A bál bevételébõl mentéstechnikai eszközöket vásárolnának a mentõautóba.
(Pl.: új vérnyomásmérõ, pulsoxymeter, vácum végtagrögzítõ
stb.)

Néth Tiborné, Beidek Attila, Tóth Bálint és Tóth Attila által
szervezett bál 2007. október 20-án került megrendezésre. A bál
zenei hangulatáról Boros László és zenekara gondoskodott.
Megnyitó beszédet Hirt Ferenc országgyûlési képviselõ mondott. Megjelent Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony és az
éppen Simontornyán tartózkodó nyárádszeredai testvértelepülés küldöttsége is. A képviselõ-testületet dr. Mihócs Zsolt,
Tóthné Unghy Ilona és Molnár Margit képviselte. Az ünnepi
rendezvényt megtisztelte dr. Kovács Éva, a mentõszervezet volt
vezetõ fõorvosa, valamint Cserháti Péter volt polgármester is.
A jó hangulatot a simontornyai Krammer Ferenc kórus fergeteges zenés elõadása vezette be dr. Bubó címmel.
Ezután Csõszné Kacz Edit polgármester stílszerûen tíz szál virággal köszöntötte a tízéves mentõállomást. Kihangsúlyozta,
hogy a város egészségügyi ellátásának javítása közös célunk,
melyben a város vezetése és a mentõszolgálat közötti együttmûködésre nagy szükség van. Dr. Mihócs Zsolt a város egészség-

ügyi dolgozói nevében köszöntötte a tízéves mentõállomást, és
egy hatalmas tortával lepték meg a bálon résztvevõket.
A következõ meglepetést „Bögyös Erzsike” született Mihócs
Zsolt titkárnõképzõ tanfolyama jelentette. Melyen öt mentõdolgozóból alakított ki igazán szemrevaló, szép, bögyös titkárnõket. A tombolasorsolás után — melyen értékes ajándékokat
lehetett nyerni — a tánc egészen fél ötig tartott.
A tízéves mentõállomás dolgozói köszönetüket fejezik ki mindenkinek, akik támogatták a mentõállomást és a rendezvényüket.

Orgonahangverseny a katolikus templomban
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulója tiszteletéra a Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében október
23-án ünnepi hangversenyt tartottak.
Köcsky Tibor orgonamûvésznek kötõdése van Simontornyához, ugyanis korábban édesapja körzeti orvosként praktizált
városunkban. A hangversenyen fuvolán
közremûködött Köcsky Balázs, az orgonamûvész fia, aki a Zenemûvészeti Fõiskola növendéke. A nagysikerû hangversenyen Purcell, Bach, Telemann, Bossí,
Franck, Boelmann és Kodály mûvek
hangzottak el. A szépszámú közönség
vastapssal köszönte meg a mûvészek
nyújtotta élményt. A jótékonysági hangverseny adományát a templom tetõszerkezetének javítására fordítják.
Va-Lá
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Simontornya Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális,
Sportbizottsága gratulációját és tiszteletét fejezi ki mindazon
simontornyaiaknak: diákoknak, sportolóknak, tánciskolásoknak, tanuló és felnõtt alkotóknak és felkészítõiknek, akik az elmúlt negyedévben, tehetségükkel és kitûnõ eredményeikkel
emelték a város rangját, a város hírnevét. Példát mutattak kortársaiknak és a város polgárainak. A bizottság nevében további
sok sikert kívánok!
Köszönet és nagyrabecsülés az Illyés Gyula emléknap, az 1956.
október 23-ai szabadságharc és forradalom megemlékezésének
simontornyai szervezõinek, Pálné Mikó Katalin, Máté Imréné,
T. Unghy Ilona tanárnõknek, Endreffyné Takács Máriának és a
koncertet adó mûvészeknek a segítõknek a gimnázium diákjainak a méltó és magas színvonalú ünnep megteremtéséért.
A Hagyományok Napján a pedagógusok munkájáért, a diákok
érdeklõdéséért, a hangulat megteremtésért Mihócsné Haig Juditnak, Schweigertné Katinak, Jobbágy Józsinak a mûvelõdési
ház dolgozóinak, a könyvtárnak és mindenkinek mindenért,
ami ezeket a rendezvényeket ünneppé tette.
Továbbá köszönet a város lakosságának, hogy láthatóan egyre
többen vesznek részt a városi rendezvényeken, ami jelzi, hogy
fontosnak tartják Simontornyán is a közösség összefogó, megtartó és szeretõ erejét. Reméljük, hogy ez a jövõben is így lesz,
és egyre többen leszünk.
Simontornya Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális,
Sportbizottsága nevében: Könyv István János elnök

Házasságkötések
október hónapban
Palkó Gyöngyi–Gereny Attila,
Szabó Erika–Kovács Miklós

Születések október hónapban
Gulyás Flóra Vanda,
Paréj Johanna Barbara,
Szemes Bálint

Szálkáim
A téma ezúttal is az utcán hever. Legfrissebb bosszúságom nagyon sok embert
érint, fõleg a Vak Bottyán-lakótelepen és a Sport utcában élõket. Az itt lakók egész évben igyekeznek barátságossá, tisztává
tenni környezetüket, noha a közterület nem a lakók tulajdona,
mégis minden lakóközösség rendszeresen nyírja a füvet, virágosít, fásít. Az õsz beköszöntével a lakók zöme a fákról lehulló leveleket zsákokba gyömöszölte, és a kukák mellé rakta. Eljött a
csütörtöki szállítási nap, s bosszúsan vettük észre, hogy a kihelyezett zsákokat a szolgáltató nem szállította el. Lehet, hogy a
szerzõdések szerint nekik van igazuk, de méltányosságot gyakorolhatnának, ugyanis a lakótelepi háztömbök hat kukára fizetik
a díjat, de zömüknek csak három kukája van. Érdekes, hogy
azért a szolgáltató még soha nem reklamált, hogy összességében kevesebb a kuka, mint a fizetõ lakos. Ha már nem lehet ezeket a zsákokat elszállítani, csak akkor, ha külön a szolgáltatótól
vásárolják, akkor jó lenne legalább egy vagy két esetben egy õszi
nagy lombtalanítási akciót szervezni.
Va-Lá

A 2007. szeptember 17-ei testületi ülés óta eltelt másfél hónapban Simontornya városból 11 bûnügyi feljelentés érkezett az
õrsre, melybõl betöréses lopás: 1, lopás: 3, valamint kábítószerrel visszaélés vétség, garázdaság, magánokirat-hamisítás, csalás, sikkasztás, magánlaksértés, becsületsértés miatt 1-1.
1./ Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2007.
09. 18-ára virradóra Simontornya, Vak Bottyán-ltp. egyik lépcsõházából eltulajdonított egy lezáratlan SIMSON típusú segédmotorkerékpárt, kb. 60.000 Ft kárt okozva.
2./ Magánlaksértés és könnyû testi sértés vétség alapos gyanúja
miatt nyomozást folytatunk egy dombóvári férfi ellen, aki 2007.
06. 20-án erõszakkal behatolt volt barátnõje lakásába, és azt
tettleg bántalmazta.
3./ Eljárást folytattunk egy simontornyai személy ellen, aki a rábízott lakásból különbözõ szerszámokat engedély nélkül eladott. Mivel az okozott kár nem érte el a 20.000 Ft-ot, az ügyben
a nyomozás megszüntetésre került, az eljárást a szabálysértési
hatósághoz tettük át.
4./ Nyomozás indult ismeretlen tettesek ellen, akik a tornacsarnok öltözõjébõl egy általános iskolai tanuló mobiltelefonját eltulajdonították, 25.000 Ft kárt okozva. Megállapítást nyert,
hogy az elkövetõk az általános iskola két gyermekkorú tanulója.
5./ Eljárás indult két simontornyai lakos ellen, akiket a rendõrõrs járõrei 2007. 09. 28-án tetten értek, amint a külterületrõl lopott fát szállították. Az elkövetõk több alkalommal, összesen
kb. 50 mázsa fát tulajdonítottak el. Ügyükben bíróság elé állítást (gyorsított eljárást) kezdeményeztünk.
6./ Nyomozást folytatunk ismeretlen tettesek ellen, akik 2007.
10. 04-ére virradó éjjel ablakbetöréssel behatoltak a Vöröshadsereg 1. sz. alatti Mini-Coop ABC-be, és onnét cigarettát,
szalámikat, kozmetikai cikkeket tulajdonítottak el, kb. 337 800
Ft értékben. A rongálási kár kb. 35.000 Ft.
7./ Eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, kábítószerrel
visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt.
8./ Nyomozás indult egy budapesti lakos ellen, aki 2007. 08.
15-én a Topogó kocsmában garázda módon viselkedett.
9./ Eljárás indult ismeretlen tettes ellen magánokirat-hamisítás
gyanúja miatt a Paksi Rk. bûnügyi osztálya feljelentése alapján.
10./ Nyomozás indult egy simontornyai lakos feljelentése alapján egy fiatalkorú simontornyai személy ellen, aki a feljelentés
adatai szerint 2007. 10. 05-én tettleges becsületsértést követett
el.
11./ Simontornyai lakos feljelentése nyomán eljárás indult csalás vétség gyanúja miatt egy balatonfüredi lakos ellen, aki a neki
átadott kölyökkutya ellenértékét nem fizette ki.
***
Az elmúlt egy hónapban a rendõrõrs munkatársai az õrs egész
illetékességi területén 82 szabálysértési feljelentést tettek, ebbõl 8 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt (köztük 3 volt
simontornyai), a többit közlekedési szabálysértés miatt (közöttük 9 volt simontornyai lakos).
Ittas vezetés bûncselekménye miatt 8 feljelentést tettek, 2 esetben simontornyai lakos ellen.
Helyszíni bírságot 180 esetben szabtak ki.
Dr. Pásztor Attila r. õrnagy, õrsparancsnok
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40 éve érettségiztek az elsõ
gimnazisták Simontornyán
Emlékszel még?
1964-1967=4 felejthetetlen év a Simontornyai Gimnáziumban
1967-2007=40 éves találkozó Simontornyán
Szeretnéd látni a régi iskoládat?
Szeretnél találkozni volt osztálytársaiddal?
Szeretnél találkozni volt osztályfõnökünkkel?
Akkor GYERE El a 40 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓNKRA!
Így kezdõdött az a levél, mely a Simontornyán elsõként érettségizõket, immár
40 éves érettségi találkozóra hívta.
2007. október 13-án pedig az osztály régi
tantermében a rendhagyó osztályfõnöki
órán a hetes jelentése szerint a 28 végzõsbõl 21-en jelen voltak.
Horváth Kálmán osztályfõnök és az egykori tanulók is készültek az órára, felidézték és elmesélték a 40 év alatt velük történt eseményeket.
Elsõként az osztályfõnök emlékezett.
Most is elmondta, amit a Simontornyai
Gimnázium 10 éves jubileumára kiadott
könyvben megfogalmazott: „Volt egy
osztály egy a sok közül? Nem! Számomra
ez volt és maradt AZ OSZTÁLY! Mi voltunk! Összegyúrt bennünket az a négy év.
Közös volt az utunk és a sorsunk. Mellettük, a velük közösen végzett munkában
lettem tanár.”
Majd jöttek a többiek, mindig újabb és
újabb emlékek törtek föl.

A hozzátartozók – mert a találkozókról
õk sem hiányoztak – közben várlátogatáson vettek részt.
A délelõtti program az impozáns Fried
Kastélyszállóban elfogyasztott nagyon ízletes, finom ebéddel fejezõdött be. Egyik
volt tanuló, Szép Gábor gyermekkorában
ebben az épületben – az akkori Piros Villában – lakott. Külön örömöt okozott
számára, hogy ismét itt lehetett, és a szálloda alkalmazottai nagyon kedvesen
megmutatták a szálló mai arculatát.
A nap további részét a mûvelõdési ház
kistermében, kötetlen dumapartival töltötték a volt diákok és családtagok. Elõ-

kerültek a régi fényképek, felidézték a
sok csínytevést, melyre érdekes módon
mindenki emlékezett.
A búcsúzásnál megegyeztek, hogy ezután
gyakrabban találkoznak.
Nem az elfogultság mondatja belõlem
(mivel családtagként én is részese voltam
a találkozónak), hanem tények bizonyítják, hogy Horvát Kálmán osztályfõnöknek igaza volt, ez valóban AZ OSZTÁLY, és a befektetett pedagógusi munka gyümölcsözött, és mindnyájan jól
megállták a helyüket az életben.
Va-Lá

80 éves lett a szülésznõ
A napokban ünnepelte 80. születésnapját Prell
Sándorné (Szilágyi Erzsébet), aki negyven évig körzeti betegápolóként és szülésznõként dolgozott
Simontornyán. A szülésznõképzõt Debrecenben végezte, ezután rövid ideig Budapesten, Szekszárdon
és a Pincehelyi Kórházban dolgozott. Egyre közelebb került szülõföldjéhez, végül hazatért. Szívesen
mesélt az akkor idõkrõl, elmondta, hogy közel negyven szülést vezetett le komplikációmentesen, pedig
akkor még mások, rosszabbak voltak a körülmények,
mint ma. Sokszor reggeltõl-estig úton volt, injekciózott, gyógyszereket vitt és tanácsokat adott a betegeknek. Büszkén mutatta meg a már kissé megsárgult, róluk, szülésznõkrõl szóló debreceni újságokat,
s a tablót, melyen a jelmondat „Megmenteni sok-sok
életet!” Õ valójában ennek élt. Szeretnénk, ha még
sokáig közöttünk lenne. Boldog születésnapot!
Va-Lá
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Kiállítás nyílt a „Festészet
Napja” alkalmából
Magyarországon hatodik, a határon túl
pedig az elsõ alkalommal rendezték meg
a magyar festészet napját, mely Bráda Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész a Magyar Festészet Napja Alapítvány kuratóriumának elnöke kezdeményezésére indult el. A rendezvénysorozat zárókiállítása Simontornyán volt, ahol Balogh
Gyula festõmûvész tárlatát láthatják az
érdeklõdõk.
A megnyitó a helyi gimnázium tanulóinak rövid mûsorával kezdõdött, majd
Bráda Tibor festõmûvész ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. „Balogh
Gyula kiállítása, mely halkszavú ugyan,
de magas szakmai színvonala miatt meszszire elhallatszó kiállítás.” A festõmûvész

makacsul ragaszkodott a halál elõtti utolsó pillanat rögzítéséhez, mely örök életet
biztosít egy-egy épület belsõnek, vagy a
vegetáció teljes birtokbavétele elõtti kert
látványának. Ezt szó szerint érthetjük,

mert Bráda Tibor tanúja volt egy olyan
beszélgetésnek, amikor egy helybéli ember felfedezte Balogh Gyula egyik korábbi akvarelljén, hogy az a ház már lebontatott, és csak a mûvész képe õrzi az utókornak azt a látványt. Festészetének leglényegesebb pontja, hogy az ábrázolt öreg
temetõk vagy az öreg házak nem a tárgyi
mivoltuk miatt, hanem az általuk sugárzott emberi kultúra, szokás és hitvilág
felmutatása miatt készülnek. A tárlat
megtekinthetõ 2008. január 15-ig, naponta 10-16 óráig. Vasárnap és hétfõ szünnap.
Va-Lá

A „Színes Diplomások” találkozása
A pedagógusok világnapja alkalmából a
Tolna Megyei Önkormányzat, Harc község önkormányzata, a Pedagógusok
Szakszervezetének Tolna Megyei Szövetsége nevében meghívó érkezett öt
simontornyai aranydiplomás pedagógus
számára, mely valamennyi Tolna Megyei
Arany és Gyémánt Diplomás pedagógusát hívta 2007. október 20-án Harc község
mûvelõdési házába ünnepségre.
A meghívó szerint a régmúlt felidézését,
jelen helyzet megvitatását és személyes
találkozásokat a régi kollégákkal és a társult intézmények aktív pedagógusaival
történõ beszélgetésekre teremt alkalmat.
A rendezvény elnökségében dr. Puskás
Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke,
Fülöpné Szûcs Mária, a Pedagógusok
Tolna Megyei Szövetségének elnöke, dr.
Fátrai Klára fõiskolai tanár, Harc község
két díszpolgára és Baki Zoltán, Harc község polgármestere foglalt helyet.
A polgármesteri köszöntés után a helyi
óvodások, majd az alsó tagozatos tanulók

adtak mûsort, táncos, verses elõadásokat
láthattunk.
Ezek után az elnökség tagjai köszöntötték a megjelenteket. A vezérgondolat
mindenhol a fogyó gyermeklétszám és az
ehhez kapcsolódó problémakör, pedagógus létszám, iskola bezárások voltak.
Dr. Puskás Imre különösen az élet minden területén megjelenõ az a szabály,
hogy nincs szabály eluralkodásának veszélyét húzta alá. Ez természetesen a pedagógusok munkáját nehezíti.
Fülöpné Szûcs Mária, mint volt kollégáit
üdvözölte a „Színes Diplomásokat”.
Méltatta, hogy az aktív pedagógusok milyen szép számmal jelentek meg.
Dr. Fátrai Klára különösen a még megmaradt kistelepülési iskolák fontosságára figyelmeztetett.
Ezután a polgármester a helyi óvoda és
iskola pedagógusainak elismeréseket
adott át. Kérte a jelenlevõket mondják el
véleményüket a rendezvényrõl.

A „Színes Diplomások” részérõl Kuruczné Rózsika a többiek nevében is üdvözölte és köszönte a rendezvényt, és figyelmeztetett a pedagógus legszebb feladatára, hogy a gyermekeknek gyökereket és szárnyakat kell adni: az élethez.
A hivatalos rész ezzel ért véget.
A polgármester egy svédasztalos megvendégelésre hívta meg a jelenlévõket.
Ezzel elkezdõdött az igazi kötetlen beszélgetés. Sokan örültek, látva, hogy ilyen
kis községek mennyire becsülik pedagógusaikat, ezért érdemes még ezt a távolságot is megtenni.
Jók ezek a találkozások, hátha a „Színes
Diplomásoknak” is lehetnek még jó tanácsai.
Még idekívánkozik, hogy városunkból a
találkozón Czinkon Józsefné, Gombai
Józsefné, Molnár Gyuláné, Tauker Istvánné, dr. Zsigmond Tiborné aranydiplomás pedagógus vett részt.
Tauker István
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Megemlékezés a Küzdy-családról
1. rész
Ismét egy nagy helybeli dinasztiáról próbálok írni. Küzdy Endre
és családja meghatározó szerepet töltött be Simontornya életében, sõt, leszármazottai révén tölt be ma is.
Küzdy Endre 1904. október 23-án született Nagyváradon.
Édesanyja fiatalon elhunyt, három gyermeket hagyva maga
után: Lászlót, Piroskát és Endrét. Az édesapa, Küzdy Kálmán 2.
házasságából még két gyermek született: Bella és Ferenc. Endre 15-16 éves korában az I. világháborút követõ idõkben a határon szökött át, s mivel László bátyja akkor a mai Simontornyán
volt ferences testvér (Küzdy László Ponciát laikus testvér)
természetes volt, hogy õ is Simontornyára jött.

A Szántó-család az 1910-es évek elején
(A csíkos ruhás kislány Mária, késõbb Küzdy Endréné)

A Szántó-családról készült fénykép szomorú érdekessége, hogy
az édesapa, Szántó János arcképe egy Amerikából küldött fotóról lett átmásolva a képre. Õ maga sajnos egyik útján Amerikába menet a hajón halt meg. A képen a bal oldali kislány Mária, a
kicsi Rozália, János a jobb oldalon áll. Az édesapának nem sikerült számukra kinti munkájával gondtalanabb életet biztosítani.

Küzdy Endre (bal oldalt) testvéreivel 1910 körül

Küzdy Endre feleségével, Szántó Máriával 1927 körül

Egész fiatalon került a bõrgyárba – elõször a laborba mosogatónak, majd több munkahelyet végigjárva, a II. világháború alatt
már vezetõ beosztásban dolgozott a Króm-cseresben. Eközben
Küzdy bácsi már családot alapított, felesége Szántó Mária, akinek családja eredetileg Tolnanémedirõl származott, de már generációk óta Simontornyán éltek. Az õ édesapja Szántó János,
édesanyja Barát Rozália. Szántó Jánosnak több testvére volt,
akik kiterjedt családot hagytak, s a legtöbben közülük Simontornyán élnek, mint ahogy Barát-ágon is vannak rokonok.
Küzdy néni, Szántó Mária 1905 szeptemberében született a hatgyermekes családban. Két nõvére, Julianna és Anna fiatalon
meghaltak, bátyja József elkerült Simontornyáról, két gyermek
apja volt. Három testvér maradt Simontornyán: János, felesége
Kömüves Katalin, két fiúk Lajos és István; Rozália, férje Szabó
Gyula, gyermekeik Viktória, Anna, Gyula és Éva; és Mária,
Küzdy Endre felesége.

Küzdy Endre feleségével és – akkor még – hat gyermekükkel.
Fent: Margit és Erzsébet, középen Gabriella, jobbról Piroska,
a kicsi László, legelöl Kálmán ül (1942)

Küzdy Endre és Szántó Mária elsõ gyermeke, Margit és második gyermeke, Erzsébet még a régi Szántó-házban születtek,
mely a Gyár u. elején állt, a késõbbi bölcsõde – ma a zöldre festett (hajdani iroda) épület – helyén. Harmadik gyermekük Kálmán – aki osztálytársam volt – már nem itt, hanem a Széchenyi
utcai házukban született, s a többi 4 gyermek: Gabriella, Piroska, László és Endre is, mert a családban 7 gyermek nevelkedett
fel, akikrõl késõbb szólok. Sajnos, édesanyjuk fiatalon halt meg,
41 éves korában 1947 októberében. Legkisebb gyermeke 2 éves
volt, ekkor Margit 19. Õ volt édesapja legfõbb segítsége testvérei felnevelésében, húgával Erzsivel és Rozika néni, Szabó
Gyuláné Küzdy néni testvérhúga. De nagyon sok segítséget
kaptak az Erdélyben maradt nõvértõl, Piroskától is, aki sokat
jött Magyarországra. Küzdy Endre 1957-ben nõsült másodszor
– a II. világháborús hadiözvegy Bauer Istvánné Gácser Franciskát vette feleségül, akinek elsõ férjétõl 2 felnõtt gyermeke volt,
Mária és István. Õ is a bõrgyárban dolgozott, 1978-ban hunyt el.
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Könyvtárak össszefogása
a társadalomért
Országos Könyvtári Napok
2007. október 2-12.

Küzdy Endre nyugdíjba menetelekor, 1964. december 31-én készült
kép: mellette balról 2. felesége Gácser Franciska,
jobbról lánya Gabriella (Csapóné), balszélen Miski Dániel,
jobbról Petres Pál és Molnár János munkatársai

A simontornyai Városi Könyvtár ebben az
évben második alkalommal csatlakozott
az Összefogás programhoz, melynek lényege, hogy felhívja a társadalom figyelmét azokra a lehetõségekre, melyeket a
könyvtárak szolgáltatásaikkal, az ott tárolt információk rendelkezésre bocsátásával a különbözõ korosztályok számára
biztosítani tudnak.

A bõrgyári munkákra visszatérve, Küzdy bácsi késõbb a krómcserzõ mûhely vezetõje lett, majd az egész krómos gyárrészleg
vezetõje. 1964-ben ment nyugdíjba. Nagy szaktudása, precíz
munkája és emberi tartása miatt nagy megbecsülés vette õt körül az egész községben. Munkája mellett a sportéletben is részt
vett, s énekkarokban is, itt, a háború elõtt feleségével együtt. „A
front alatt – híd már nem volt – az égõ gyárat, s a község lakosait
védeni csónakkal jött át a Sió túlpartjáról éjszaka id. Lampert
Oszkárral együtt. Életük kockáztatásával mentették ki azokat a
vegyszereket, amelyek nagy robbanást okozhattak volna. Segítségükre volt még Filó Dezsõ és felesége, s a lengyel menekült

Egy sportrendezvényen az 1930-as években.
Balról: Küzdy Endre, Kiss Pál, Petres Pál, Polányi János

Zbigniev Wojczykovsky is, aki Jancsky Vera férje volt, s a háború után irodafõnök lett a bõrgyárban. Küzdy bácsi munkatársai
közül megemlítem Molnár Jánost, Magyar Ferencet, Miski Dánielt, Kollmann Gyulát, Budai Mihályt. Többükkel jó barátok,
sõt (Misa bácsiékkal) keresztkomák is voltak. Mindezt Farkas
Ferencné Küzdy Margitnál jegyeztem fel egy nyárvégi napon,
ahol ott volt még Erzsi, Csõszné és Gabi, Csapóné is, és felváltva emlékeztünk vissza szüleinkre, meséltek testvéreikrõl. Ezúton is köszönöm segítségüket.
(Folytatjuk.)
Kiss Margit

FELHÍVÁS
FÖLDEKET BÉRELNÉK hosszabb idõre,
minimum két hektárnál nagyobb legyen.
Aranykoronánként 25 kg búza helyett,
30 kg-ot fizetek.
Gácsi Ménes Birtok Kft. Tel.: 06-30-686-3199

Ennek érdekében 10
napig ingyenes beiratkozási
lehetõséggel
vártuk olvasóinkat, valamint késedelmes olvasóink számára megbocsátás hete akciót
tartottunk.
Október 7-én második alkalommal került sor a Könyves Vasárnap címû programunkra, melyen Könyv István János grafikus
mûvész, az OKSB elnöke mondott mesét az összegyûlt gyerekeknek, akik ezt követõen a mesékhez kapcsolódó kézmûves
foglalkozáson készítettek természetnaptárt, képkeretet, könyvjelzõket a könyvtárosok és Könyv István János segítségével.
Október 10-én a Baba-Mama Klub anyukái és babái látogatták
meg a könyvtárat a védõnõ kíséretében. Az anyukákkal az olvasás fontosságáról beszélgettünk, miközben leendõ kis olvasóink
birtokba vehették a könyvtárat. Minden kisgyerek Baba olvasónaplót kapott, melybe szüleik segítségével feljegyezhetik korai
olvasmány élményeiket.
A rendezvény fõprogramja a Fésûs Éva írónõvel való találkozás
volt. A kedves, idõs hölgy meséit mindannyian ismerjük. Mesealakjai: a palacsintás király, Csupafülék, Minibocs a szülõk
gyermekkorát is felidézték. A találkozót a Napsugár csoport
elõadása tette színesebbé - az írónõt saját meséjébõl készült jelenettel örvendeztették meg.
A könyvtárat ebben az idõszakban látogató és a programokon
résztvevõ gyerekek és felnõttek számos élménnyel gazdagodtak. További élményekre nem kell a jövõ évig várni, hiszen a
könyvtár nap, mint nap biztosítja mindenki számára az olvasás
élményét és az információkhoz való hozzáférést.
A programok megvalósításához segítséget kaptunk az Illyés
Gyula Megyei Könyvtártól, a polgármesteri hivataltól és a mûvelõdési háztól és Enesei Józsefnétõl. Minden közremûködõnek és érdeklõdõnek köszönjük, hogy programjaink sikeresen
valósulhattak meg.
Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató
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Illyés Gyulát
soha nem feledik

A

környék híres szülöttjének,
Illyés Gyulának születésnapját az önkormányzat a városi
ünnepségek közé sorolta. A 105.
születésnapja alkalmával az iskolások rövid megemlékezést
tartottak a Vár téren és egykori
lakóházánál. Mindkét helyen az
önkormányzat, az iskola és a vármúzeum képviselõi helyezték el
a megemlékezés koszorúját.

2007. november -

Õszikék
—
apróhírek
A Tamási kistérség pályázaton nyert
egészségkép készítését a 32 településen
novemberben kérdõíves módszerrel helyi kérdezõbiztosok kérdezik le. Simontornyán 110 fõt keresünk fel. A kérdõív
névtelen, a kiértékelés szempontjából
nagyon fontos a pontos válaszadás és az
aktív részvétel a kérdezettek részérõl.
A gyermekjóléti szolgálat 10 éves lett, ennek alkalmából a november 12-i hét nyitott hét. Kérünk mindenkit, akit érdekel
a szolgálat munkája, látogasson meg bennünket.
A Szociális Munka napja alkalmából
12-én a Tolna megyei Önkormányzat megyei ünnepségén elismerésben részesül
Kovács Józsefné osztályvezetõ ápolónk,
aki az intézményt a sorozatos változásokon, fejlõdéseken keresztülvitte. Ezúton
is gratulálunk neki! Kívánjuk, hogy a hétköznapok kudarcai ne vegyék el kedvét a
további segítõ munkától!
A Szociális Munka napján, november
12.-én hivatalosan útjára indítjuk honlapunkat: oszikek.fw.hu. Bán Zsolt szakértõ segítségével állt össze az oldal. Folyamatosan friss információval fogunk jelentkezni, az intézmény mindegyik szakfeladatáról, dolgozóiról, aktuális programjainkról információt nyújtunk; képgalériánkból azok is megismerhetik az intézményt, akik még nem tudtak ellátogatni
hozzánk.
A jelzõrendszeres házi szociális gondozáshoz összeállt a megkérdezendõk névsora. A háziorvosokkal egyeztetett névsorból a jogszabályi elõírások alapján választjuk ki azokat a rászoruló személyeket, akikhez ki lesz helyezve a 20 db jelzõkészülék. Az elkövetkezendõ hetekben
mindenkit meglátogatunk a kérelem kitöltése és az elõgondozás miatt. Aki most
nem jut készülékhez, de igényli, az várólistára kerül.
Ezúton köszönjük névtelen támogatónknak azt a sok szép képeslapot, amit névtelenül, postai úton juttatott el hozzánk beborítékolva és felbélyegezve. Ígérjük, jó
hasznát vesszük és a továbbküldéssel mások is gyönyörködnek majd bennük.
Hadi Ferencné intézményvezetõ

- 2007. november
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Rövid hírek
Ezúttal is sokan adtak vért
Az õszi véradáson 65-en jelentek meg,
közülük 63-an adhattak vért. A véradók
összesen 28,35 liter vérrel segítették embertársaikat. A véradók népes táborához
3 új felnõtt véradó is csatlakozott.

Simontornyán maradt
a Sztárai-kupa
A vetélkedõsorozat simontonyai állomásán helyi siker született. A Sztárai Mihály
Észa Tolnai Lelkészkör és Gyülekezeti
Együttmûködés szervezésében öt település 10 csapata mérte össze erejét a szellemi, ügyességi feladatok megoldásában.

Tovább erõsödik a két város
kapcsolata
Dászkel László nyárádszeredai polgármester vezetésével háromtagú önkormányzati küldöttség volt október 23-án
Simontornya vendége. Gazdag programot szervezetek a helyiek az itt tartózkodásuk idejére. Részt vettek az 56-os hõsök emlékére rendezett ünnepségen és

megkoszorúzták a kopjafát. A testvérvárosi elöljárókkal a jövõ évi feladatokról,
elképzelésekrõl két alkalommal is tárgyalt a testület.

Alezredes lett az õrsparancsnok
Dr. Pásztor Attilát a Simontornyai Rendõrõrs parancsnokát 2007. november 1.
napjától alezredessé léptették elõ. Gratulálunk a kitüntetéshez, és további eredményes munkát kívánunk.

Iskolai
hírek
– Felsõrácegresen megrendezett Illyés
Gyula megyei verseny „Évszakok” címû
rajzpályázatára Magó Evelin is benevezett és a középiskolások között a legjobb
alkotásért járó díjat érdemelte ki. Felkészítõ tanára: Boros Eszter.

Az internetes honlap lefordítását
tervezik
Megújult és naprakész Simontornya internetes honlapja, melybõl sok információt szerezhetnek az oldal látogatói. Az
önkormányzat az idegenforgalom fellendítése érdekében angol, német és holland
nyelvre is szeretné lefordíttatni a fontosabb tudnivalókat. A képviselõ-testület
keresi a legkedvezõbb fordítási ajánlatokat.
Va-Lá

Dagmar v. Cramm

Karácsonyi sütemények gyerekeknek
Ebben a hónapban nem szépirodalmi mûvet ajánlok, hanem az ünnepek közeledtével
egy szakácskönyvre szeretném felhívni a figyelmet.
Ez a vékony kötet számos ötlettel szolgál a só gyurmától az adventi naptárig. A karácsonyi várakozás idõszakában a szülõk az egészen kicsi gyerekkel is hasznosan tölthetik együtt az idõt. A szorgos, tésztát gyúró kezek alól kikerülõ sütemények díszíthetik
a fenyõfát és az ünnepi asztalt egyaránt.
Az elkészült sütik mellett az adventi készülõdés másik fontos eredménye, hogy több
idõt tölt együtt a család. Ehhez kínál hasznos és könnyen megvalósítható ötleteket a
kötet, mely a könyvtárban megtalálható.
Vácziné Horváth Anikó

Kedves Gyerekek!
Mivel novemberben borongóssá, ködössé, esõssé válik az idõjárás, biztosan szívesen fejtetek rejtvényt a jó meleg szobában. Én most három rejtvénnyel várlak
benneteket, sok sikert a megfejtésükhöz.
Szilvi néni

2. GYÜMÖLCSKERESÕ
Karikázzátok be a szavakban elbújt gyümölcsök nevét!
rádió, hatalmas, ökörterelés, leteper

3. MI A SZABÁLY? (lásd. lent a
Egy betû megváltoztatásával alkossatok táblázatot!)
1. BETÛCSERE
új szavakat!
Pl. hetes – helyes
almakeserûhegyezmézfókaszalag-

Ha rájöttél, írd be a hiányzó számokat!
***
Az elõzõ havi nyertesek: Kranauer Krisztina 4.a, Csabai Brigitta 4.a, Szabó Róbert 1.a.
A novemberi nyereményeket Széplaki
Zoltán ajánlotta fel.

– Vinczellér István, a Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség által rendezett „Diák
Kupa” versenyen második helyezést ért
el. Felkészítõje az édesapja volt.

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
2007. november 1-jétõl Simontornyán
az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ megbízásából véletlenszerûen kiválasztott 110 lakost kérdezõbiztosok keresnek fel otthonukban. A program célja: a lakosság
egészségi állapotának és életminõségének javítása érdekében népegészségügyi program elkészítéséhez egészségügyi adatgyûjtés. A kérdõíves
egészségfelmérés során helyi kérdezõbiztosok fognak kopogtatni Önöknél.
A felmérés értékelhetõsége, az eredmények megbízhatósága szempontjából nagyon fontos a kiválasztott személyek aktív részvétele a kérdõív kitöltése során! A kérdõív névtelen, a
válaszadó személy azonosítására nem
alkalmas, cél az egészségügyi adatok
minél pontosabb feltérképezése.
Tisztelettel kérjük, hogy fogadják bizalommal kérdezõbiztosainkat!
dr. László Eszter tisztifõorvos
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Mélyponton a sport Simontornyán
Nehezen fogalmazom és írom le ezeket a sorokat, többször átgondoltam, van-e értelme egyáltalán?! Több évtizedes sportvezetõi tapasztalatom azt diktálja, hogy nem lehet homokba dugni a fejünket. A tények azok tények, s ha nem figyelnek fel rá
idõben, és nem javítunk rajta valamit, akkor ökölvívó nyelvre lefordítva: könnyen nyolcat, kilencet számolnak a sportra, s innen
már igen közel van a kiütés, a vég.
Simontornya sportja soha nem tapasztalt mélységekbe süllyedt.
Minden csapata jelentõsen visszaesett, s zöme a bajnoki táblázat hátsó felén kullog. Az okokat a szakvezetõk bizonyára tudják, s jó lenne már tenni valamit, megállítani a mélyrepülést. Az
anyagiak hiánya bizonyára jelentõsen kihat a teljesítményre, de
valami más probléma is lehet. Ezt kellene megfejteni és megoldani addig, amíg nem késõ, s nem maradnak el véglegesen a nézõk a sportpálya nézõterérõl. A korábban 100-150 nézõt vonzó
labdarúgó-mérkõzéseket ma már csak 40-50 törzsszurkoló
bosszankodja végig, mert a siker az igen ritka.
Az NB II-es kézilabda-mérkõzéseken is fokozatosan csökken a
létszám, de annak ellenére, hogy igen kevés simontornyai játékos szerepel a csapatban, még mindig 100 feletti a nézõk száma.
A jó kézilabdát sokan szeretik, de ez a játék már nem az igazi. A
nõi kézilabdázók ebben az évben egy õrségváltáson mentek keresztül, sok a fiatal játékos, de õk legalább simontornyaiak.
Igaz, az eredmények ennél a csapatnál sem úgy alakulnak,
ahogy azt elvárnánk.
Az anyagiak az egyetlen igazi támogatótól, az önkormányzattól
egyenetlenül, késve, nem az ütemtervezettnek megfelelõen érkezik. Hiába szavazta meg a jelentõs támogatást a testület, ha
azt nem tudja teljesíteni. Információim szerint jelenleg több
százezer forintos elmaradás mutatkozik, ezért az edzõknek, játékosoknak, szakvezetõknek még tavaszról is jelentõs összeggel
tartozik a sportegyesület. A vezetés a fentiek miatt nem tudja
igazán kezelni a helyzetet, s csak tûzoltómunkát tud végezni.
Próbálkoznak a költségek csökkentésével, de ennél takarékosabban már nem nagyon lehet gazdálkodni. Újabb szponzorok

Az edzõpályán már megkezdõdött…

bevonása pedig eddig még nem sikerült. Közben nagyon fájó
döntést voltak kénytelenek meghozni: anyagiak hiányában a
bajnokságból visszaléptették a serdülõ futballcsapatot. Egy
korosztály most kimarad, s hogy lesz így késõbb ifi, majd felnõtt
játékos, ezt nem lehet tudni.
A férfi kézilabdázók a takarékosság miatt nem indultak el sem a
magyar, sem az ifjúsági kupában, pedig itt korábban többször
szereztek jó helyezést, országos hírnevet. Edzésük az õszi szezonban Simontornyán eddig még nem volt (terembérlettel spóroltak, Gyönkön edzenek, így nem kell útiköltséget sem fizetni
a játékosoknak). Lassan ez a sportág is elhal, pedig Tolna megye kézilabdájának bölcsõjét korábban Simontornyán ringatták.
A kissé elkeseredett hangulatú cikkben a felvetéseket, a problémákat a jobbítás szándékával teszem közzé. Kérem, aki tud, segítsen! Mentsük meg Simontornya sportját!
Va-Lá

FELHÍVÁS
2007. november 23-án I. körzet (vasúton innen,
központ),
2007. november 22-én, II. körzet (kertváros)

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett
NEM veszélyes (azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett
bútorok, textíliák, mûanyagok, szórakoztató elektronikai berendezések, elektromos gépek stb.) hulladékot a jelzett napon
helyezzék ki a házuk elé LEGKÉSÕBB REGGEL 7 ÓRÁIG.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig. A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem,
festékes doboz, növényvédõszer, gyógyszer, olajos hulladék,
fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállíthatók el.
Polgármesteri hivatal

SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Simontornya önkormányzata, Csõszné Kacz Edit polgármester. Szerkesztõ

Vonya István „Tatu” töklámpásai
06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

