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ÖSSZEFOGÁS BÁL 2008
2008. február 2-án immár 3. alkalommal került megrendezésre
Simontornyán a mûvelõdési házban az Összefogás bálja.
A bál fõvédnökségét Kovács József, a Paksi Atomerõmû vezér-
igazgatója, védnökségét Frankné Dr. Kovács Szilvia országgyû-
lési képviselõasszony és Csõszné Kacz Edit polgármester asz-
szony látta el.
Az idén is a bevétel teljes összegét jótékony célra ajánlották fel
a szervezõk.
Ez évben a Simontornya Általános és Szakképzõ Iskola, Gim-
názium és Óvoda informatikai és oktatási felszerelésének bõví-
tésére.
A rendezvény egy kicsit más volt, mint az elõzõ években: most a
vadnyugati hangulat uralkodott! A bálozók laza öltözékben,
farmerosan jelentek meg.

A rendezvény megnyitásaként a két védnök szólt pár kedves
szót a vendégekhez majd Vámi István igazgató úr köszöntötte a
résztvevõket.
A csodálatos mûsorból kivették a részüket a helyi óvodások és
az iskolások is.
Az ovisok country nótára ropták a színpadon és a nézõk között
is, mellyel fergeteges sikert arattak. A 2. osztályosok a Macska-
fogó zenéjére mutattak be egy lehengerlõ zenés koreográfiát,
melynek a jutalma szûnni nem akaró taps lett. Az 5. osztály egy
kedves, humoros színdarabbal: A soványító palacsintával lepte
meg a vendégsereget.
Az elõadás mindenkinek mosolyt csalt az arcára.

Ezt követték a gimisek, akik country dalokat énekeltek gitár és
szintetizátor kíséretével, a taps itt sem maradt el! Majd szintén
a gimisek léptek fel egy country stílusú õrületes zenés-táncos
produkcióval, hatalmas sikert arattak.
Köszönjük nektek gyerekek!
A kicsiket és a nagyokat a fellépések után az öltözõkben megle-
petés farsangi fánk fogadta, amit sikerült is pillanatok alatt
elfogyasztaniuk.
Ezután közös mulatozás kezdõdött, ahol a gyerekek, anyu, apu,
tanító néni, tanító bácsi és a vendégsereg együtt bulizott.
22 órakor lépett fel a Country tánccsoport fantasztikus ze-
nés-táncos, mókás elõadásával, mellyel könnyes szemeket, bi-
zsergõ tenyereket és elcsukló hangokat idézett elõ az egész te-
remben. Köszönjük a szereteteteket!
Köszönjük Horváth Zoltán tánctanár úrnak, mesterünknek,
hogy képes volt velünk ilyen csodát tenni!
A tánccsoport 2 új tagját, Csõszné Kacz Edit polgármester
asszonyt és Lacza Attilát, a mûvelõdési ház igazgatóját tisztelet-
beli egészségügyi dolgozóvá avattuk az egészségüggyel szem-
ben mutatott kimagasló segítségükért.
A szervezõk arról is megemlékeztek a bál folyamán, hogy az
Összefogás bál gondolata a Simontornya Központi Orvosi
Ügyelet kapcsán született, ahol Simontornya lakossága elõször
mutatta meg igazán milyen nagy erõ rejlik az összefogás erejé-
ben. Így a város gazdagabb lett egy csodálatos orvosi ügyelettel
és ennek a felszerelését, valamint egy diagnosztizáló EKG-ké-
szüléket a helyi vállalkozók és a lakosság gyûjtötte össze.
3 szál gyertyával díszített tortával köszöntöttük a mi kedves
ügyeletünket.
23 órakor a tombolán értékes nyeremények kerültek kisorso-
lásra.

Folytatás a 4. oldalon�



2 KÖZÜGYEK 2008. február -

A testületi ülésrõl jelentjük
Januárban a munkaterv szerint a képvise-
lõ-testület nem tartott volna ülést, de a
felgyülemlett és határidõs ügyek miatt
rendkívüli ülést hívtak össze.
Kilenc napirendi pontot fogadtak el.
– A strand helyzetét zárt ülésen tárgyal-
ták.
– A mikro kistérségi szerepet betöltõ in-
tegrált oktatási pályázatnál új helyzet állt
elõ, ezért úgy döntöttek, hogy nem adnak
be pályázatot az elsõ fordulóban. A felté-
telek úgy változtak, hogy most igen kevés
az esély a sikerre. Felmerült, hogy mi a
hátránya, ha most nem pályáznak, kide-
rült lényegében nem sok. A következõ
kör beadási határideje 2010, addig még
sok dolog változhat, a tervek szerint fel-
épül a Simontornyát Pálfával összekötõ
út. Ekkor már õket is be lehetne vonni a
kistérségbe. Tehát van még idõ alaposan
felkészülni. A projekt végrehajtása 2013-
ban várható.
– Ismét tárgyalták a városközpont reha-
bilitációját. A szükségességét nem vitat-
ták, itt a vissza nem térõ alkalom, ezt ki
kell használni. Nem szabad azonban
megfeledkezni a vízelvezetés megoldat-

lanságáról, a buszpályaudvar környéké-
nek rendbetételérõl és egyéb sok embert
érintõ kérdésekrõl. Februárban konkre-
tizálják a szükséges önrész összeghatárát.
Bõvebbet e témáról külön cikkben talál-
hat meg a kedves olvasó.
– Tájékoztató hangzott el a Vak Bottyán
Általános és Szakiskola, Gimnázium va-
lamint az Õszikék Gondozási Központ
2006. évi étkezési normatíváról. Soknak,
hibahatáron felülinek tartják a hiányt, és
belsõ vizsgálatot javasolnak. Mindkét tá-
jékoztatót elfogadták.
– A kötvény kibocsátásáról tárgyaltak. A
költségvetési egyensúly megteremtése
igen fontos, ennek érdekében kifizették
azokat a számlákat, melyeknek fizetési
határideje lejárt. A kötvények felhaszná-
lását továbbra is igen szigorú szabályok-
hoz kötötték és a testületi üléseken rend-
szeresen be kell számolni a fennálló hely-
zetrõl.
– Másodszor tárgyaltak a település szi-
lárdhulladék-szállítás 2008. évi díjairól.
A vita a piaci ár és a fogyasztói árindex
körül alakult ki. Kompromisszum szüle-
tett, átlagosan 14, 2 %-al nõtt a díj. A leg-
jellemzõbb 110 literes kuka havi ürítését

az eddigi 598 Ft+áfa helyett 685 Ft+ áfá-
ért végzi a Vertikál Zrt.
– Alapító okirat módosítását fogadták el
a Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Is-
kola, Gimnázium, valamint az Õszikék
Gondozási Központnál. Mindkét intéz-
ménynél a TEOR szám változás miatt
vált szükségessé a módosítás. 2008. július
1-jétõl Vak Bottyán Általános Mûvelõ-
dési Központ néven mûködik tovább az
iskola.
– Pályázatot írtak ki a nyugdíj miatt meg-
üresedõ Vak Bottyán Általános Mûvelõ-
dési Központ igazgatói állására.
– Befejezõdött dr. Kovács Lajos volt al-
jegyzõ munkaügyi pere. Az önkormány-
zat most újabb bírósági pert indít, mely-
ben visszakövetelik a volt aljegyzõ jogta-
lanul felvett öt havi illetményét.

Va-Lá

HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9. napjára írta
ki az országos népszavazás idõpontját. Szavazni 2008.
március 9-én, 6.00 és 19 óra között lehet.

A választók nyilvántartásával kapcsolatos
tudnivalók:

* A választásra jogosultak névjegyzéke 2008. február 20-ától 2008.
február 27-éig, 16 óráig az okmányirodában tekinthetõ meg.
* A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt 2008. február
22-éig kell megkapniuk a választópolgároknak.
* A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzék-
be való felvétel miatt 2008. február 20-tól február 27-éig, 16 óráig le-
het kifogást benyújtani.
* A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy
meghatalmazott útján 2008. február 22-én, 16 óráig, ajánlott levél-
ben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a
választási irodához.
* Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március
7-én, 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008.
március 4-éig megérkezzen a helyi választási irodához.
* A helyi választási iroda vezetõje 2008. március 6-án, 16 óráig – a
kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg – kérelmére visszaveszi a
névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan töröltek.
* A módosított névjegyzék 2008. március 7-én, 16 óráig tekinthetõ
meg az okmányirodában.
* A választási kampány 2008. március 7-én, 24.00 óráig tart.
A választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iro-
da ad felvilágosítást.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ, a HVI vezetõje

Szálkáim
A város fõterén több éve áll Szent István
szobra. Az idén szomorúan tapasztal-
tam, hogy a hozzá vezetõ díszlépcsõ letö-
redezett, kövezete hiányos. Néhol már a ragasztóanyag látszik
ki. Nem tudni, hogy az idõ vasfoga vagy az ott rendszeresen gör-
korcsolyázó gyerekeknek köszönhetõ-e ez a rongálódás. A lép-
csõ remélhetõleg hamarosan kijavításra kerül és ismét régi
szépségében pompázik.

Va-Lá
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSÉRÕL

Megjelent a települési szennyvízcsator-
na-hálózat megvalósításának állami tá-
mogatásáról szóló pályázati kiírás. A pá-
lyázat kódja: KEOP-1.2.0.
Ezen projekttel az önkormányzat már
évek óta foglalkozik. Maga a pályázat
megírása is komoly feladat, de a település
életében is nagy elõrelépés lenne a beru-
házás megvalósulása. A beruházás na-
gyon fontos a környezetünk védelmében,
de a belvízi öblözetben lakó közel 1000
fõnek ez napi probléma.
A pályázatról általánosságban:
A pályázat kétfordulós. Többnyire ön-
kormányzatok pályázhatnak rá a 25/
2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mel-
léklete szerinti agglomerációs elõírás
szerint. A felosztható összeg 188 mdFt,
ebbõl országos szinten elõreláthatólag 25
település kaphat támogatást. A projekt
legkisebb bekerülési összegének 200
mFt-nak kell lennie. Az 1. forduló költsé-
ge nem haladhatja meg a kivitelezési
költségek 6%-át. A támogatás mértéke
az elszámolható költségek 85%-a.
A helyzetrõl általánosságban:
Simontornya engedélyes tervekkel ren-
delkezik, de ki kell egészíteni a szolgalmi
jog munkarészekkel, mert azok lejártak.
(Maga a vízjogi létesítési engedély is le-
járt.) A projekt hozzávetõleges kivitele-
zési költsége 1,2 mdFt lesz.
A pályázat beadását követõen el kell el-
dönteni, hogy milyen legyen az önerõ fi-
nanszírozása. Az önerõ (15%) finanszí-
rozása lehet:
* önkormányzati,
* vegyes (önkormányzati és lakossági),
valamint
* lakossági.
Minden variáció esetén Víziközmû Tár-
sulatot kell létrehozni, ami az önkor-
mányzatnak anyagi kötelezettséget je-
lent. Ennek mértéke a szerepvállalásától
függ, amely elérheti a 100 mFt-ot. Ez az
összeg nem egy évben terheli az önkor-
mányzat költségvetését.
A teljes önkormányzati szerepvállalás
esetén az 1,2 mdFt 15%-a, és egyéb el
nem számolható költségek terhelnék az
önkormányzatot. Ennek összege elõre-
láthatólag 200-220 mFt lenne, amely a
megvalósulás ideje (2-3 év) alatt terhelné
az önkormányzatot. (Hitel felvétele ese-
tén a futamidõ alatt.)
Csak lakossági tehervállalás (15%) ese-
tén költségek merülnek fel a víziközmû
társulat mûködésével kapcsolatban, vala-
mint a víziközmû társulat által felvett hi-
telek kamatai tekintetében is. Kamatte-

her akkor merül fel, ha a lakosság részé-
rõl az önerõ biztosítása nem egy összeg-
ben, hanem részletekben (pl.: LTP) tör-
ténik. Ebben az esetben a lakossági befi-
zetések 5-7 év alatt teljesülnének, de a ki-
vitelezõt ki kell fizetni. Ehhez a víziköz-
mû társulatnak hitelt kell felvennie. Így a
felmerülõ költségek:
* víziközmû társulat mûködésébõl faka-
dó terhek,
* felvett hitelek kamatterhei,
* LTP szerzõdéskötési díjai.
Ezeket az önkormányzat átvállalhatja.
Az LTP szerzõdéskötési díj átvállalása
nélkül ezek a költségek 2005. évi árszin-
ten 85 mFt-ot tettek ki. Ez ma már 100
mFt terhet jelent. A költség a víziközmû
társulat által felvett hitel futamideje alatt
keletkezik, amely 5-7 év között jelentke-
zik. Egyes településeken az önkormány-
zat ezen költségeket átvállalta, egyes te-
lepüléseken viszont nem. Ez mindig az
adott település anyagi lehetõségeitõl
függ. Tehát a 100 mFt 5-7 év alatt terhel-
né az önkormányzat költségvetését. Az
összeget nem arányosan kell elosztani,
hiszen a kamatok összege az elsõ években
magasabbak, valamint a projekt megva-
lósulásának ideje alatt sokkal több költ-
ség keletkezik a víziközmû társulatnál.
A vegyes megoldás esetén a kettõ közötti
összeg (100 és 200 mFt) terheli az önkor-
mányzatot. Ennek mértéke a szerepvál-
lalástól függ.
Itt a víziközmû társulat létrehozásával és
mûködésével nem foglalkozom, de né-
hány információ közlése elengedhetet-
len. A víziközmû társulatot a lakosság
hozza létre. A társulatnak vannak veze-
tõi, alkalmazottai, és ellenõrzõ testületei.
A projekt megvalósulásához 90%-os be-
lépés, a víziközmû társulás megalapításá-
hoz pedig 67%-os részvétel szükséges, a
többi lakos (a 67 és a 90 % közötti) pedig
a belépésre kötelezhetõ. Az esetleges
elõfinanszírozáshoz általában LTP szer-
zõdéseket kötnek a lakossággal. Erre
vannak vállalkozók.
Most bõvebben a pályázatról.
Az 1. fordulóban az elõkészítésre lehet
pályázni. Az elõkészítés tartalma:
* projektdokumentáció és szükséges
megvalósíthatósági tanulmányok,
* engedélyeztetés,
* mûszaki tervek készítése,
* terület elõkészítési tevékenységek,
* projekt menedzsment az elõkészítés so-
rán,
* közbeszerzési dokumentációk,
* közbeszerzési tevékenységek,

* tájékoztatással és nyilvánossággal kap-
csolatos tevékenységek.
A 2. fordulóban az alábbi tevékenységek-
re lehet pályázni (nem teljes felsorolás):
* új szennyvízcsatorna hálózatok építése,
* meglévõ szennyvízcsatorna hálózatok
rekonstrukciója (a projekt elszámolható
költségének max. 5%-a),
* fejlesztés által érintett szennyvízgyûjtõ
rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó
tárgyi eszközök beszerzése (pl.: dugulás-
elhárító, csatornatisztító jármû),
* létesítmények megközelítéséhez, vé-
delméhez és használatbavételéhez szük-
séges beruházások (pl.: kerítés, út, át-
eresz, stb.)
* tájékoztatási és nyilvánossági feladatok
(tájékoztató táblák),
* projektmenedzsment a megvalósítás
során,
* közbeszerzési tevékenység,
* mérnöki feladatok ellátása (FIDIC
rendszerben),
* tervezõi mûvezetés,
* mûszaki ellenõrzés,
* könyvvizsgálat,
* területszerzés,
* terület elõkészítõ munkák (pl.: régésze-
ti feltárás).
Simontornya a hátrányai mellett elõ-
nyökkel is rendelkezik:
* van engedélyes tervünk,
* nem kell szennyvíztelepet létesíteni,
* a szennyvíziszap elhelyezése nem része
a projektnek.
Ezek mintegy 20%-al csökkentik a beru-
házás fajlagos költségét.
A pályázatok értékelése szakaszosan tör-
ténik. A beadást követõen az alábbi idõ-
pontokban kezdik meg az értékeléseket:
2007. november 12., 2008. január 7., 2008.
március 3., 2008. május 5., 2008. július 1.,
2008. szeptember 1., 2008. november 3.
A pályázat terjedelme és bonyolultsága
miatt az elsõ idõpontba való beadás ré-
szünkrõl nem teljesíthetõ. A pályázat ké-
szítése során több olyan probléma is fel-
merülhet, amelyhez testületi döntés
szükséges. A márciusi idõpontra ez telje-
síthetõ. Az 1. fordulóban való részvétel-
nek (pályázat beadásának) a költségei
minimálisak.
A képviselõ-testület döntött a pályázat
beadásáról. A pályázat elõkészítése fo-
lyamatban van.

NK



4 KÖZÖSSÉG 2008. február -

Ez úton is köszönjük kedves támogatóinknak a szebbnél szebb
ajándéktárgyakat.
A bál jó hangulatban egész pirkadatig tartott.
A szervezõk köszönetet szeretnének mondani: minden óvónõ-
nek és dajkának a fantasztikus mûsorért, jelmezekért és a deko-
rációért, a fellépõ ovis mûvészeknek és mûvésznõknek a csodá-
latos mûsorért.

Varga Szilviának, Salamonné Andráskó Borbálának és a 2. osz-
tályos mûvészeknek és mûvésznõknek a kiemelkedõ teljesítmé-
nyükért.
Kovácsné Lengyel Ilonának és az 5. osztályos mûvészeknek és
mûvésznõknek az utánozhatatlan elõadásukért.
Molnár Margitnak, Máté Imrénének és a fellépõ gimis csapat-
nak a lehengerlõ produkcióért.

Vígné Erzsikének,
Fridrich Magdinak
és Weisz Gyulának
az eü. csapat õrüle-
tesen jó jelmezéért.
Néth Anikónak és
Gácsi Vendel úr-
nak a korhû díszle-
tért, a vadnyugati
hangulatért.

A tortákért Fungné Zsuzsinak és Hegedûsné Katinak.
Erikának és Pali Bácsinak, a mûvelõdési ház segítõ személyze-
tének, segítségükért, türelmükért és támogatásukért.
A befolyt összegrõl a szervezõk még nyilatkozni nem szeretné-
nek, mert a vállalkozói átutalások még folyamatban vannak, és
az 1 és 2 forintosok gyûjtése is csak 2008. február 29-én zárul le.
Amint a pontos összeg a rendelkezésünkre áll a lakosságot érte-
síteni fogjuk!
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki e nemes célt bármilyen
formában támogatni szíveskedett!
Reméljük, a bálon jól érezték Magukat!
Jövõre is találkozzunk!

Schweigert Györgyné és Haig Judit, dr. Mihócs Zsolt és Lacza Attila

Folytatás az 1. oldalról�

Találkoztak az egykori bölcsõdei dolgozók
Az 1993-ban megszûnt bölcsõde dolgozói újra találkoztak a
Fried Mûvelõdési Ház kistermében. A programot Mosolygó
Sándorné, korábbi bölcsõdevezetõ szervezte. A találkozó ele-
jén egy-egy szál gyertya meggyújtásával emlékeztek az idõköz-
ben elhunytak emlékére. Már a II. világháború elõtt is mûkö-
dött Simontornyán bölcsõde 20 férõhellyel, ahol 3 éves korukig
gondozták és nevelték a gyerekeket szakképzett személyzettel.
Alapítója, az akkori bõrgyár tulajdonosa Fried Pál volt, aki gon-
doskodott az intézmény fenntartásáról is. 1979-ben, a nemzet-
közi gyermekévben nyílt meg a következõ bölcsõde, amely 60
férõhellyel rendelkezett. A fenntartó az akkori községi tanács
volt. Tizenhárom évig töltötte be feladatát. A BSZV és a bõr-
gyár megszûntével azonban rohamosan csökkent a gyermekek
száma, ezért az önkormányzat megszüntette mûködését, mint
bölcsõde és óvodaként mûködött és mûködik a mai napon is.
Mi, akik mindannyian ott dolgoztunk, szomorú szívvel vettük
ezt tudomásul, és nagyon megviselt bennünket. Egyrészt a

munkahely elvesztése miatt, másrészt, hogy visszagondolunk
arra, mennyi munkát fektettünk bele, hogy a bölcsõde szép, kul-
túrált, gondozott legyen és jó szakmai felkészültséggel gondoz-
tuk és neveltük a simontornyai kisgyerekeket. Eredményeinket
Tolna megye több településén elismerték és a mai napig emle-
getnek bennünket a még mûködõ megyénkbeli bölcsõdék –
emlékezett vissza az egykori bölcsõdevezetõ.
A találkozóra sokan jöttek el, s mint kiderült zömük ma is aktí-
van dolgozik, fõleg az egészségügyben tevékenykednek. Jó kol-
lektívát alkottak, és bebizonyították becsületes helytállásukat
és emberségüket az új munkaterületen is.
A kötetlen beszélgetés során felidézték a régi emlékeket, törté-
neteket, elõkerültek a régi fényképek. Mivel nagyon jól sikerült
ez az elsõ találkozó, elhatározták, hogy a jövõben rendszeresen
összejönnek.

Va-Lá



- 2008. február KÖZÖSSÉG 5

A magyar kultúra napja Simontornyán
Elsõ alkalommal rendezték meg
városi ünnepként a magyar kultúra
napját. A szervezõk kizárólag a
helybeli értékekre, a helybeli mû-
vészeti csoportokra támaszkodtak
a Fried Mûvelõdési Házban meg-
tartott ünnepségen. Megemlékez-
tek a száz éves születésnapja alkal-
mából a méltánytalanul elfeledett
Vass Albert íróra, költõre. Az ün-
neplõ közönség az intézmény kóru-
sának, majd a Krammer Ferenc kó-
rusnak, a katolikus plébánia gitár
együttesének, valamint a gimnázi-
um versmondó tanárainak és tanu-
lóinak tapsolhatott. A Temi Fried
Mûvelõdési Ház Közhasznú
Alapítvány kuratóriuma em-
léklappal köszönte meg azok
munkáját, akik az elmúlt idõ-
szakban a város kulturális és
közösségi életéért kimagasló
tevékenységet végeztek. Az el-
ismerést Haig Judit, Schwe-
igert Györgyné, Könyv István
János és Varga László vette át
Lacza Attilától, a mûvelõdési
ház igazgatójától, a kuratóri-
um elnökétõl.
Könyv István János, az oktatá-
si, kulturális és sportbizottság
elnöke röviden értékelte az el-
múlt évet, és vázolta azokat a
rendezvényeket, amelyeket
2008-ban terveznek. Elmondta
azt is, hogy a jövõben a kultúra
napján mindig két fõt jutal-
maznak, egyet a kultúra közve-
títéséért, egyet pedig a kultúrát
támogató tevékenységért.

A víz szalad, a kõ marad –
erre a Vass Albert gondo-
latra hívta fel az ünneplõ
közönség figyelmét Csõsz-
né Kacz Edit polgármester.
A költõtõl vett idézettel azt
támasztotta alá: a város
csakis összefogással élhet el
tartós eredményeket. Nem
biztos, hogy mindig csak
milliókra van szükség, na-
gyon fontos az egymásra fi-
gyelés is.
Az ünnepség a résztvevõk
pezsgõs koccintásával feje-
zõdött be.

Va-Lá

Születések
február

hónapban
BOGDÁN ROLAND DÁNIEL

ROHN ÁKOS
Házasságkötés januárban nem volt.
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Írásos kiegészítés Simontornya város
rehabilitációs terv vázlatához

2008. Simontornya
Simontornya városközponti rehabilitációja,
történelmi miliõbõl kiindulva, valamint azokból
az elõnyökbõl, amit e sajátosságok, téralakítá-
sok és az épített környezetként adott rene-
szánsz várkastély megléte jelent, meghatározó
városközponti tényezõ. Egyrészt a Vár köré
centrálisan épült település szerkezet, másrészt
az idegenforgalmi lehetõségek adják, hogy a
városközponti magja, a vártól kiindulva kerül-
jön a városfejlesztési programba.
A Budapest—Pécs vasútvonaltól, a vasútállo-
mástól gyalogosan, vagy a 64-es és 61-es fõ-
utakról gépjármûvel a városba érkezõt a város-
központba a Petõfi u. vezeti be.
A nagymúltú kisváros közepén lévõ, a hetve-
nes években felújított Vár látványa, épsége és
szépsége azonnal megragadja a históriát sze-
retõ embert.
Ezért a felújítási tervet is innen, a Petõfi utcától
a Vár tér felé befordulva kezdenénk. Elsõ lép-
csõben a történelmi teret megnyitó Petõfi isko-
la és tornaterem tetõzetét, homlokzatát java-
soljuk felújítani. Színeiben vidám, a vártérhez
illõ napsárga színben. Az épület elõtti járdát és
a vele szemben nyíló Szent Háromság teret
párhuzamosan a Várkert utcáig, míg az utca
túloldalán, a park szélén, a vár fõbejárata elõtt,
végig a sétány torkolatig javasoljuk dísz térkõ
burkolatra cserélni, a meglévõ fákat meghagy-
va, azokat körbeépítve, életterüket meghagy-
va. Az úttest nagyon nehezen közlekedhetõ,
megfontolandó a teljes burkolatcsere, vagy az
átforgatás, új alapba helyezés. Költségvetési
kérdés: melyik az olcsóbb? A Várkert utca és a
Vártér torkolatától a vár fõbejárata elõtti terüle-
ten mindenképpen javasoljuk a térkõ díszes, és
fõleg simára cserélését, kb. 100 m szélesség-
ben. Ezen a területen a város rendezvényeinek,
szabadtéri programoknak a Vár impozáns hát-
terében vagy akár annak díszletében javasolt
helyet adni. Ezért ide székek, esetleg rendez-
vénysátrak, közösségi terek alakíthatóak ide-
iglenesen, vagy a rendezvények idejére. A Vár-
ral szemben lévõ füves tér szintén megõrizen-
dõ a város tulajdonában. Egyrészt késõbbi ide-
genforgalmi fejlesztéseknek adhat területet.
Másrészt idõszakos programoknak kiszolgáló
teret, vagy akár nézõteret. A tér körítõ járdái is
felújításra szorulnak. A Vártól kifelé haladva a
Pillich sétány irányába az idõsek otthona épü-
letei között a régóta nem használt fogorvosi
rendelõt javasoljuk közvécének átalakítani.
Egyrészt egy ilyen frekventált idegenforgalmi
terület megkívánja a nyilvános vécé meglétét,
másrészt a Vár téren történõ rendezvényeket is
ki tudná szolgálni.
A Vár és a Szentháromság tér közötti teret csak
rendezni javasoljuk, szélein virágokkal, kerti

bútorokkal. A park jobb oldalán, a sétány ré-
szen javasoljuk kialakítani vízmentes járófelü-
letet. Ezen a szakaszon fontosnak tartjuk közvi-
lágítás kialakítását és padok kihelyezését, va-
lamint szemétgyûjtõk letelepítését. Ezt egyéb-
ként a tér másik oldalára is javasoljuk. A
gyógyszertár és az orvosi rendelõk elõtti teret,
parkolóterületet javasoljuk térkövel és díszbur-
kolatú járdával összekötni a Vártér és a római
katolikus templom irányába. A díszburkolatú
járdát a Szent István utcában végig egységes
díszburkolatra gondoljuk építeni, egyrészt a
még be nem fejezett járdaszakaszokon (Kalá-
nos háztól a templommal szembeni kis térig,
belekötve a Pillich sétányba, valamint vele
szemben a paplak elõtt a Mátyás király utca
sarkától a Szent István térig a templom elõtt is.
A sétány sarkába épült volt ÁFÉSZ épület le-
bontásával elérhetõ lenne egy szervesen egy-
be nyílt központi tér, városmag kialakítása. Ez
az épület inkább megoszt, mint összeköt. Hasz-
nos és gazdaságos funkciót nem tudtunk rá ki-
találni. Javasoljuk a terek egybenyitását. A
szépen rendezett, kõburkolattal ellátott, parko-
lókkal kialakított Szent István tér jobb oldalán
található városháza épületét szerencsés lenne
az ÁFÉSZ iroda épületével tovább bõvíteni és
egységes épületi struktúrává alakítani. Nem
lenne szerencsés, ha nem a város tulajdonába
kerülne, mivel akkor a városháza további fej-
lesztésére kérdõjelesen lenne mód. A Sió-par-
ton hosszabb távon javasoljuk a kerékpárút
megépítését, ami a vízparti településeket valós
módon is összekötné. A Sió és az okmányiroda
közötti út feljavítása után, vagy vele egyidõ-
ben, szükségessé válik egy nagyobb parkoló
kiépítése.
Visszatérve a Szent István térre, szemben lát-
juk nagy királyunk szobrát. A szobor környeze-
te, a talapzathoz vezetõ lépcsõk felújításra szo-
rulnak. A szobor mögött az impozáns kolostor
épületét találjuk. (E csodálatos épület haszno-
sítására most nem kívánok kitérni.)
A szobor és az épület közötti területet ideális-
nak tartanánk egy olyan köztér kialakítására,
ahol díszes térkõ burkolatú úttal kettéosztva a
füvesített területet, középen megépítve egy
köralakú csobogó díszkút állna. A kút kifolyó
középelemén a város címere lenne négy olda-
lon. Míg a sekély víz alatti medencében tizen-
kettõ faragott kõtáblán Simontornya története
lenne olvasható. A teret pihenõ padokkal és a
téren lévõhöz hasonló közvilágítás világítaná
meg. Ennek a térnek a folytatása a már meg-
épült arborétum, szervesen kapcsolódhat eh-
hez a pihenõ parkhoz. Az arborétum mellett az
európai szabályoknak is megfelelõ játszótér tö-
kéletesen védett terület a közelben lévõ óvoda

gyermekeinek és játszani akaró gyermekek-
nek.
Szüleik a parkban elhelyezett padokon látótá-
volságban, biztonságban tudhatják csemetéi-
ket.
A XVII. században épült római katolikus temp-
lom ebben a közegben igazán meg tudja mutat-
ni belsõ értékeit is. Nem messze, már a Beszé-
des utca elején található impozáns kastélyépü-
let – amely külsõ felújításra és tetõjavításra
szorul – szintén kiemelt része a rehabilitációs
programnak. Jelenleg az épület a Hagyomá-
nyok Háza és Galéria nevet viseli. Több termé-
ben rendkívül érdekes iskola és helytörténeti,
bõrgyár történeti, világháború és holokauszt
történeti kiállítás és gyûjtemény található. Va-
lamint az emeleti termekben helyi mûvészek és
a város hagyatékainak kiállítása látható. Ez az
épület és udvar a millenniumi rendezvények és
a Régiók Összmûvészeti Fesztiválja rendezvé-
nyei idején volt, hogy több mint ezer nézõt is
befogadott. (Boban Markovics Orcestar-kon-
cert) Ezt az udvart többfunkciós térré kíván-
nánk alakítani. Nagy területe és a biztonsággal
körbe vonuló kerítéssel egy rendezvényudvart
és többfunkciós teret alakítanánk ki. Visszake-
rülne ide az udvarba a városi piac. Hozzá meg-
épülne egy külsõbejáratú vizesblokk a piac és a
rendezvények kiszolgálására. A falakon belül
pedig kialakítható lenne körben a kerítésen be-
lül olyan árusító pavilonsor, ami külsõ megjele-
nésben igazodik a Vár környéki miliõhöz. Ki-
szolgálná a piacot és kiszolgálná a rendezvé-
nyeket.
A többfunkciós udvar melletti terület a Mátyás
király utca elején nem a város tulajdona. Erre a
térre most illegális parkolást végzõ kocsik áll-
nak. Két lehetõséget látunk. Kisajátítással,
vagy megvásárlással vissza kell szerezni a te-
rületet, és ráépíteni alul kereskedõ egységek-
kel, felül lakásokkal készített épületet, kiváltva
a lepusztult butiksort, az épület elõtt parkolók
kialakításával, vagy az egészet, amíg beruházó
nem jelentkezik, parkolóként használni. A Má-
tyás király utca, a posta elõtti tér vízlevezetõk-
kel ellátott aszfaltburkolatot kellene, hogy kap-
jon. A buszmegálló méltó kültéren elhelyezett
korszerû fedett buszvárót és emberhez méltó
felszálló rámpát kell, hogy kapjon. Továbbá II.
ütemben foglalkozni kell a Petõfi utca rendbe-
tételével a belvárosi szakasztól a lámpáig.
Ez a terület a „menyasszony arca”. Ha az nem
szép, akkor lehet egy ékszer a szíve, nem biz-
tos, hogy kíváncsiak is lesznek rá, ha az arca
ápolatlan.

A képviselõk nevében a látványterv-vázlat
készítõje: Könyv István János grafikus
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Régi nevek – A Beszédes Ferenc utcáról
ahol anyám gyerekkorát

töltötte
Évekig laktak abban a házban, Pillich
dédmamámmal együtt, ahová késõbb a
posta költözött – a mi épület helyén volt.
Írtam már korábbi könyveink valame-
lyikében a Maksay-családról – egy szo-
morú esemény kapcsán. Õk voltak a pos-
tamesterek a háború alatt Maksay-Eõse
Zoltán és felesége is a postán dolgozott.
Amikor a front elsõ napjaiban orosz ka-
tonák a pénzt kérték tõlük, õ a páncél-
szekrény elé állt, hogy megvédje. Az oro-
szok õt is, feleségét is agyonlõtték. Fia,
akinek leventeként kellett bevonulnia,
hazatérve csak az idõs nagynénit találta
otthon… Hamarosan elköltöztek Simon-

tornyáról, õ Baranyában lett pedagógus,
ott él családjával. Pár éve a temetõben ta-
lálkoztam vele. A postával szemben a sar-
kon állt a Sáfár család háza. Én inkább
már csak 3 fiúkra emlékszem, akik szüle-
ink-korúak lehettek, vagy kicsit fiatalab-
bak. Sáfár Antal édesapjuk foglalkozását
követte, õ asztalos lett, s õ maradt otthon
a családi házban. Testvére, József szabó-
mester volt, két lánytestvért vettek fele-
ségül. Józsefnek egy fia volt, aki családjá-
val elkerült Simontornyáról. Anti bácsi
felesége két kislányt hozott a családba.
Közülük az idõsebb Rozbora Ilonka test-
vérem osztálytársa volt, s minden találko-
zójukra eljön. A harmadik fiútestvér Sá-
fár Imre a mûszaki pályát választotta, s
úgy emlékszem évekig dolgozott Török-
országban, emiatt kaphatta az „Effendi”
nevet. Késõbb a bõrgyár energiatelep ve-
zetõje vagy fõgépésze volt – régi munka-
társai még ma is így emlékeznek rá vissza.
Fia, Richárd korunkbeli gyerek volt, de
az iskoláit már nem itt végezte. Imre bá-
csi másodszor is megnõsült – az özvegyen
maradt Todero Ferencnét, Ilonka nénit
vette feleségül. A Szent László utcában
laktak. A Todero család Olaszországból
származott, híres kõfaragók voltak. 3 fiú-
testvér volt a családban – a temetõben
sok szép síremlék õrzi mûvészkezük
munkáját. Saját sírjukat mára már eléggé

benõtték a bokrok. Kár érte, érdemes
lenne megõrizni. Ha a Beszédes utcáról
beszélek, nem hagyhatom ki Lendvai Je-
nõéket, akik a front után jöttek Simon-
tornyára. Õ vegyészmérnök volt, elõször
a bõrgyárban dolgozott, majd a Beszédes
utca végén a téglagyárban létesített egy
kisebb saját bõrös üzemet. Nagy szó volt
ez a háború után – nem is tartott sokáig.
Jenõ Cecérõl a Feig családból jött, ma-
gyarosított névvel. Két testvérét isme-
rem, Erzsikét, aki pedagógus volt, és La-
cit, aki feleségével, Juhász Ancival Buda-
pestre költözött. De testvérük volt Kató
néni is, Jancsky József második felesége,

aki nagyon szépen varrt – mi is sokat jár-
tunk hozzá a Beszédes utcába. Késõbb
beköltöztek a Kassai ház melletti – volt
Glück-féle házba –, ahol õutánuk a
Vehmann család lakott (ma már nem áll
az épület). Lendvaiékra visszatérve –
Jenõ felesége, Radics Lenke igen mûvelt,
kedves fiatalasszony volt. A Várkert utcai
Talpag (Lengyel) házban laktak, Emmi
nagynéném háza mellett. Két kisgyer-
mekük volt, Jenõke és Nóri. És jól emlék-
szem arra a református templomkertben
rendezett teadélutánra is, ahol Lenke az
„Egy eltûnt anyjához” címû régi verset
szavalta, nagyon szépen. Mindenkire
nagy hatással volt, hiszen a háború utáni
idõben sok katona volt még kint a fogoly-
táborokban. Szép esemény volt az akko-
riban Simontornya életében – késõbb
Lendvai Jenõék is Budapestre költöztek.
És még valaki, akit sokan ismertek: a Be-
szédes utca közelében, a Fürdõ utcában
lakott Farkas Lajosné, Annus néni – akit
mindenki csak Kofa néven ismert. Édes-
anyja nevezte el így, akit Konstanciának
hívtak, nagyon jól beszélt németül, ma-
gas, szálfaegyenes alakjával, bokáig érõ
szoknyájában járta a falut, s az élesítésre
kapott késeket, ollókat szoknyája övére
akasztva vitte haza férjének. Lányuk An-
nus néni sok háznál vállalt munkát, hoz-
zánk is gyakran jött a nagyobb munkák-
hoz segíteni. Szorgalmáról, és hihetetlen
munkabírásáról volt híres, és arról, hogy
az egész házat kulcsostól ott lehetett
hagyni rá. Nagyon szerettük és becsültük
õt. Három fia közül már csak János él, aki
rendõr volt. Több testvére élt itt, de a
legjobban Illést szerethette, õt emlegette
a legtöbbet, aki szegény nem tért haza a
frontról. Sok mindenkirõl lehetne írni,
még talán egy következõ folytatásban egy
másik utcából.

Fogadják szeretettel: Kiss Margit

Jancsky József és Feig Katalin esküvõi képe 1938-ból. Körülöttük a két család tagjai,
a Jancsky József fölött álló fiatalember Lendvai Jenõ

Rozbora Ilonka Dudásné Szabó Ilivel és
testvéremmel, Miklóssal

(egyik osztálytalálkozó a 21. században).

Farkas Lajosné, Annus néni virágai között
1970 körül
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FOTÓPÁLYÁZAT
Simontornya oktatási, kulturális és sportbizottsága nemzet-
közi internetes fotópályázatot ír ki Simontornya város és
nemzetközi partnertelepülései, polgárai részére, korhatár
nélkül.

A témakörök:
1. A víz világnapja.
2. Természeti szépségeink és

védelmük városomban.
3. Az én városom.
4. Sportképek.

A fotópályázat célja az elké-
szített felvételek alapján be-
mutatni a pályázó városát,
természeti értékeit, szépsége-
it és az arra fordított meg-
óvást, valamint városi sportesemények izgalmas vagy
meghökkentõ pillanatait.
A beküldhetõ fotók száma 4 db. Méretek: 640x480, 300 dpi
jpg formátumban.
A felvételeket az alábbi e-mail címre várjuk:
foto2008@fw.hu
Beküldési határidõ: 2008. június 1.
Kérjük megjelölni az alkotó nevét, városát és jeligéjét
fotónként!

A pályázatra bekerülõ fotókat jeligével közöljük az alábbi
weboldalon: foto2008.fw.hu
A pályázatra küldött fotókra is itt lehet szavazni. A képeket
szakmai zsûri bírálja és értékeli, döntését a weboldalon nyil-
vánosságra teszi. De a közönség is szavaz!!!
A díjak átadására Simontornya város napján 2008. júliusá-
ban kerül sor.

Simontornya város oktatási, kulturális és sportbizottsága

***
A fotó2008 pályázatról: Simontornya önkormányzata fon-
tosnak tartja a partnertelepülésekkel meglévõ kapcsolatait
és azok fejlesztését. Az önkormányzat O. K. S. bizottsága új
kezdeményezésbe fogott, melynek elsõ állomása a most ki-
írásra került fotó2008 internetes fotópályázat.
Célunk az internet segítségével összehozni olyan embereket,
akik egy dologban közösek, mégpedig abban, hogy kötõdnek
Simontornyához. Vagy azért mert itt laknak, vagy azért mert
a partnertelepülésünk lakói. Mindenestre a fotó segítségével
megismerhetjük egymás városának környezeti szépségeit,
gondjait, örömeit, közös európai létbõl adódó, egymást erõ-
sítõ értékeinket. 2008 a kulturális kapcsolatok európai éve,
ez a pályázat kapcsolódik ehhez az alkalomhoz is. A vizuális
kultúrán belül a fotó egy olyan mindenki által értelmezhetõ
nyelv, ami nem igényel fordítást, megértése mindenki szá-
mára könnyû, látványában, mondandójában sok lehetõséget
rejt.
Szívesen veszünk támogatói felajánlásokat, anyagiakat és
tárgyiakat, melyek a díjakat meghatározzák. Díjakat a part-
nertelepülések is felajánlanak.
Kérem, figyeljék a pályázat weblapját: foto2008.fw.hu és a
Simontornyai Híreket, ahol folyamatosan jelentkezünk az új
információkkal, és küldjék be fotóikat!

Üdvözlettel: Könyv István János mûvészeti vezetõ

Népdaléneklés
Január 30-án rendezték meg iskolánk alsó tagozatán az Apáczai
Kiadó által meghirdetett népdaléneklõ versenyt. A versenyzõk
két kategóriában indultak. Külön mérettettek meg az 1-2. osz-
tályosok és a 3-4. osztályosok. Mindkét korcsoportban öt nép-
dallal versenyeztek a gyerekek. A következõ eredmények szü-
lettek:
1-2. o.: I. Doffkay Emese 1. o., II. Mezõsi Alexandra 2. o., III.
Máté Balázs 1. o.
3-4. o.: I. Kõmíves Kinga 3. o., II. Szabó Bence 4. o., III. Szántó
Barbara 3. o.
Iskolánkat az elsõ helyezettek képviselik a megyei fordulóban.

Sok sikert!

Arany minõsítés
„Amit tettem, azt az ügy iránti szeretetbõl, a magam kedvtelésébõl
és fõleg a népi értékek megmentése érdekében tettem.”

(Schneider Lajos)

Kovács Viktor és Kovács Dominik 2008. február 2-án, Mo-
hácson, a 37. Schneider Lajos Regionális Népdaléneklési verse-
nyen arany minõsítést értek el.

Ugyanezen a ver-
senyen a Tücskök
és Vadrózsák (Má-
té Anna, Diel Ág-
nes és Sándor Re-
náta bronz minõ-
sítést ért el.

Gratulálunk!

Rejtvény
Kedves Gyerekek!

Nagyon örültem a sok jó megfejtésnek,
remélem, ti is a nyereménynek. To-
vábbra is várom a megfejtéseket. Sok
sikert!

Szilvi néni

1. Vajon minek öltöztek be a gyerekek a
farsangi bálra? Megtudhatjátok, ha a
betûket helyes sorrendbe rakjátok!
ÜTÉNDR
ÓLAVÁRZS
SACMAK
CÉPRIN
HOCÓB
RÉGE
GOHÁRSZ
2. Hiányzik a bohóc tükörképe. Raj-
zoljátok meg, és színezzétek kedvetek
szerint!
Elõzõ havi nyertesek: Beidek Angelika
2. o., Bácskai Kristóf 3. o., Kranauer
Krisztina 4. o.
A díjakat felajánlotta a Gácsi Ménes
Birtok Kft.

2.
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Befejezõdött, de tovább folytatják
az új típusú oktatást

A kompetencia alapú oktatás másfél éves
tapasztalatait értékelték és beszélték
meg azon a konferencián, melyen a peda-
gógusok mellett az érdeklõdõ szülõk és
önkormányzati vezetõk is szép számmal
megjelentek.
Vámi István iskolaigazgató vont elõször
mérleget az elmúlt másfél évrõl. Elmond-
ta, hogy a képzés és önképzés során a pe-
dagógusok pedagógiai módszerekben
gazdagodtak. Úgy érzi, jó választás volt
azokat a kollégákat megbízni ezen fel-
adatokkal, melyek sokkal több munkát is
igényeltek, de a sikerek sem maradtak el.
A gyerekek felszabadultabb légkörben
végezték a tanulmányokat, melyet na-
gyon elõsegített az eszközállomány bõvü-
lése, és nemcsak a digitális táblák, hanem
egyéb taneszközök használata is színvo-
nalasabbá tette az oktató munkát. Az
igazgató sokallta a bürokratikus munkát,
és elmondta, hogy nagyon nehezen jöttek
a pályázati pénzek.
Szalontai Jenõ projektmenedzser kifej-
tette, hogy igen jó kollégákat ismert meg,
akik szívügyüknek tekintették az ilyen tí-
pusú oktatást. Mindenki pozitív hozzáál-
lást tanúsított. Elindult tehát valami, me-
lyet jó lenne az egész iskolára kiterjeszte-
ni.

Az új típusú oktatási módszer az óvodá-
sok egy csoportjánál, az általános és kö-
zépiskolások több tantárgyánál vizsgá-
zott.

Csóka Anita az óvodában folyó munkáról
számolt be. Elmondta, ezen oktatási for-
ma során sok új dolgot, játékot ismerte-
tett meg az óvodásokkal. Szemléletválto-
zás történt, a gyerekek élvezték a foglal-
kozásokat, nem is vették észre, hogy
közben mennyit tanultak.

Varga Szilvia a második osztályosoknak a
szövegértést, szövegalkotást tanítja kom-
petencia alapú módszerrel. Tapasztalatai

közül kiemelte, hogy nagyon jó a hosszú
alapozó idõszak, mert ez önbizalom nö-
velõ módszernek is tekinthetõ. A cso-
portmunka során a gyerekek segítik egy-
mást, ez erõsíti a kollektív szellemet.
Gyurkóné Tóth Irén ugyanazt a tantár-
gyat oktatja, mint Varga Szilvia, csak õ a
harmadik és negyedik osztályosoknak. A
gyerekek a témák feldolgozása során sok
ötlettel állnak elõ. A csoportmunkáról el-
mondta, hogy annak elõnyeit nem min-
den esetben tudják érvényesíteni, mert a
gyerekek nem mindenkit fogadnak be a
csoportba, de zömük segíti egymást a fel-
adatok megoldásában. A csoportok kö-
zött versenyhelyzet alakult ki.
Horváth Istvánné a matematikát oktatja
változó összetételû csoportokban. Igen
sok módszert kipróbált már, de hogy me-
lyik a leghatékonyabb, még nehéz eldön-
teni. Mindenesetre vannak jó elemei is a
programcsomagnak. Sokallja, és pazarló-
nak találja a papír anyagú segédanyago-
kat. Az informatikai eszközök nagyon
jók, hogy a módszer mennyire hatásos

azt, majd a felsõs kollégák tudják eldön-
teni.

Nádasdi Klaudia az angol nyelvet oktatja
ezzel a módszerrel. Jónak tartja a beszéd-
re, oktatásra kényszerítést a szituációs
feladatok során. A hanganyagot hiányol-
ta, pedig ez az idegen nyelv oktatásában
elengedhetetlen.

Máté Imréné elmondta, hogy változik a
világ és változnak e gyerekek is, ezért vál-
toztatni kell, és más módszerekkel, más-
képp kell foglalkozni a gyerekekkel. Az,
hogy mit sajátít el a gyerek, a tanítás egyik
igen fontos eleme, és az a tapasztalat,
hogy amelyet a tanár a tanulóval közösen
beszél meg, az a tudás maradandóvá vá-
lik.

Összegzésként Vámi István iskolaigazga-
tó elmondta, hogy mivel zömével kedve-
zõek a tapasztalatok, kisebb finomítások-
kal folytatják a kompetencia alapú okta-
tást.

Va-Lá
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Kitüntetés A Tolna megye mûvészetért
Endreffyné Takács Mária múzeumigaz-
gató, mûvészetpártoló, szervezõ tevé-
kenységéért A Tolna megyei mûvészetért
plakettet és emléklapot kapott az alapító
civil szervezetek elismerése jegyéül. A ki-
tüntetésnek azért van nagy jelentõsége,
mert nem politikai alapon, hanem három
civil szervezet: a KÉSZ tolnai csoportjá-
nak, a Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klub-
jának és a Bárka Mûvészeti Szalon közös
döntése alapján adományozták.
Endreffyné több mint 30 éve a Simontor-
nyai Vármúzeum igazgatója. Részt vett az
ozorai vár feltárásában és helyreállításá-
ban is; megkapta az Ozora díszpolgára cí-
met. Több mint 15 évig volt Illyés Gyula
hagyatékának gondozója. Kutatásairól
számos publikációja jelent meg, elõadáso-
kat tartott itthon és külföldön, munkatár-
sa volt a Szabad Európa Rádiónak. Váro-
sában több köztéri alkotás felállítását
szorgalmazta, és 12 éve szervezi a Simon-
tornyai Színházi Nyár programjait.
Gratulálunk a kitüntetéshez.

Va-Lá

Rövid hírek
Egy pályázat jóvoltából bõvül

a számítógéppark

Az e-Magyarországpont pályázatán a vá-
ros önkormányzata is sikeresnek bizo-
nyult, és a maximumot, 280 ezer forintot
nyert. A pénzbõl a könyvtár részére szá-
mítógépet vásárolnak, és hogy az e-pont
szerepét még jobban betöltsék, elektro-
nikus programokat telepítenek.

A polgármester az idén
is köszönti a 75 éveseket

Folytatódik a több éve megkezdett ha-
gyomány. A város polgármestere Csõsz-
né Kacz Edit 2008-ban is otthonukban
köszönti a 75 évet elért szépkorúakat.
Ebben az évben a jelenlegi állapot szerint
negyvenöten vehetik át az 1000 Ft értékû
utalványt és az egy szál virágot.

Új szakszervezeti vezetõt
választottak

A kongresszusra készülõ pedagógusok
simontornyai szakszervezete megtartotta
vezetõségválasztó taggyûlését. A több
mint nyolcvan szakszervezeti tag mind az
öt vezetõségi tagja elõször tölti be ezt a
tisztséget. Titkárnak Kovács Jánosné
Lengyel Ilonát választották.

Nem csökkent
a múzeumlátogatók száma

A Vármúzeum 2007-ben is a város kultu-
rális életének egyik központja volt. Az ál-
landó és idõszaki kiállítások mellett több
társadalmi rendezvénynek, vetélkedõnek
adott otthont. Az elmúlt évben több mint
huszonhét-ezren keresték fel a Vármúze-
umot – tudtuk meg Endreffyné Takács
Mária igazgatónõtõl.

Két minikiállítás is látható
a városi könyvtárban

Ismét az aktuális könyvekre hívják fel a fi-
gyelmet. Egy sarokban Vass Albert száz-
éves születésnapjára emlékeztetnek az
ott kiállított könyvei. A reneszánsz és a
bibliai év alkalmából reneszánsz és vallási
témájú könyvekbõl álló kiállítás hívja fel
az olvasók figyelmét a könyvek olvasásá-
ra.

Modernizálódott
a képviselõk munkája

A képviselõk kéthavi tiszteletdíjából hor-
dozható számítógépeket vásárolt az ön-
kormányzat. A képviselõ-testület tagjai-
hoz, ezáltal egyszerûbben, gyorsabban és
gazdaságosabban jutnak el az önkor-
mányzati ülések anyagai és az egyéb in-
formációk.

Va-Lá

Szalagtûzõ
2008.

A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ
Iskola, Gimnázium nappali tagozatos

diákjai közül 32 végzõs tanulónak
tûznek szalagot

2008. február 22-én, 19 órakor
a Fried Mûvelõdési Ház

nagytermében.
Idén a hatosztályos gimnázium kimarad a
nagyszerû ünnepélybõl, hiszen a 9. nyelvi
tagozat bevezetésével nem 12. évfolya-
mon fejezik be tanulmányaikat, hanem 1
évvel késõbb, 13. osztályosként.
A szalagtûzõ ünnepélyre és az azt követõ
bálra szeretettel várjuk vendégeinket.

T. Unghy Ilona, tagozatvezetõ
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Üdvözlet az Olvasónak!
Közeleg az adóbevallás, az adó 1%-ának felajánlásának ideje (vállalkozá-
soknak február, magánszemélyeknek május közepe).
Tudta, hogy 10 adózóból 6 elsiklik az adó 1% felajánlási lehetõsége felett?
Az 1% felajánlása semmibe sem kerül, de nagyon sokat segíthet vele, hi-
szen az mindenkinek hasznos nonprofit munka elvégzése válik ezáltal
könnyebbé.
A közhasznú — nonprofit ügyünk elõrébb mozdítása érdekében kérjük Önt,
állampolgárt, hogy az adó 1%-ának felajánlások menetét segítse felajánlá-
sával, illetve informálja ügyfeleit, kollégáit is az adó 1% felajánlásának fon-
tosságáról és lehetõségérõl!

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!

A „Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány nevében szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik az elõzõ években személyi
jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel, illetve ala-
pítványunkat és rajtunk keresztül Simontornya városát támogatták.
Az SZJA 1%-ából kapott támogatások összege 2006-ban 87.915 Ft,
2007-ben 288.517 Ft. Ezt a bevételünket a kuratórium határozata
alapján egyenlõ arányban a következõ öt cél megvalósítására fordí-
tottuk, illetve fordítjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ támogatására.
2. A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium támo-
gatására. („A tagozat legjobb tanulója” cím díjazására.)
3. Környezetvédelmi feladatok ellátására.
4. A „Városközpont rehabilitációjának” támogatására.
5. Civil szervezetek és magánszemélyek kérelmének támogatásá-
ra.
Kérjük adójuk 1%-ával 2008-ban is támogassák alapítványunkat!

Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány.
Számlaszám: 18858406-2-17

(Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött igény szerint bizto-
sítunk.)
2007-ben alapítványunk több közös cél megvalósításában, több
rendezvény lebonyolításában vett részt. Céltámogatásként a város
vállalkozóitól, cégeitõl és polgáraitól és külsõ cégektõl összesen
2.174.452 Ft pénzösszeg érkezett számlánkra. Ennek több mint a
fele az „Összefogás bálja” rendezvény támogatása volt. Ebbõl vásá-
roltuk meg az EKG-készüléket és kiegészítõit. A mûszerek a közpon-
ti ügyeleten már üzemelnek. Jelentõs összeggel segítették adomá-
nyozóink a júliusi városnapi rendezvényt, az Õszikék Gondozási Köz-
pontot és a nõi kézilabdacsapatot. Hozzájárultak az apák napja, a
nyugdíjasok bálja és a gyermeknap színvonalas megrendezéséhez
és lebonyolításához, illetve egy osztálykiránduláshoz is. Amennyi-
ben támogatóink beleegyezésüket adják, akkor a helyi sajtón és a
városi televízión keresztül név szerint is szeretnénk köszönetet
mondani nekik önzetlen segítségükért.
2008-ban is számítunk régi és új támogatóinkra. Sok-sok olyan fel-
adat és rendezvény lesz az év során, amely az önök segítsége nélkül
nem valósulhat meg. Az alapítványunkon keresztül bármelyik tá-
mogatására van lehetõség. Akiknek anyagi lehetõsége van rá, az a
konkrét cél megjelölésével a fenti számlaszámra átutalhatja támo-
gatását. Adományukat csakis a megjelölt célokra fordítjuk, és
igény esetén adományigazolást is tudunk adni befizetésükrõl,
amelynek alapján adományuk egy részét adóbevallásuknál jóváír-
hatják. Meggyõzõdésem, hogy csak összefogással, közösen lesz
lehetõségünk arra, hogy a jelenlegi nehéz helyzetébõl a szebb jövõ
irányába mozdítsuk ki városunk szekerét.
Nagyobb anyagi terhet nem igénylõ segítséget is kérnénk a város
lakosságától. Az „Összefogás báljával” párhuzamosan meghirdet-
tük az 1 és 2 forintos pénzérmék gyûjtését. A gyûjtés február 29-éig
tart. Nyilván mindenki tudja, hogy ezen a napon ezeket az érméket
kivonják a forgalomból. Kérjük, hogy fölösleges 1 és 2 forintosukat
az óvodás és iskolás ismerõseiknek adják át, mert közöttük ver-
senyt hirdettünk, és a három legtöbbet összegyûjtõ csoportot vagy
osztályt jutalmazzuk. Gyûjtjük a használt elemeket és mobiltelefo-
nokat, valamint alumínium italos dobozokat is. Kérjük, ezeket a hul-
ladékaikat ne dobják ki, mert veszélyes anyagok. Az iskolaépületek-
ben helyeztünk el gyûjtõedényeket a használt elemek gyûjtésére,
az iskolásokkal küldjék el ide kidobott elemeiket, mobiltelefonjai-
kat. Egy országos cég félévente versenyt hirdet az iskolák, osztá-
lyok, tanulók között ezek gyûjtésére. Az alumínium italdobozokat
üresen, összetaposva, mûanyag zsákokba csomagolva szintén el-
juttathatják az alapítványhoz.
Az alapítvány kuratóriumáról, céljairól, tevékenységérõl több
helyen tájékozódhatnak, kérdezhetnek és mondhatnak véle-
ményt. Elérhetõségeink: honlap (folyamatosan bõvülõ) címe:
skk1998.fw.hu, e-mail cím: skk1998@freemail.hu
Eddigi támogatásukat köszönjük! Reméljük, hogy a következõ
években egyre többen segítik lehetõségüknek megfelelõen alapít-
ványunkat, és rajtunk keresztül városunkat. Minden simontornyai
lakosnak eredményekben gazdag évet kívánok!

A „Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány”
kuratóriuma nevében Máté Imre, a kuratórium elnöke

Farkas Ferenc Emlékére a Római
Katolikus Templomért Alapítvány

Simontornya, Szent István király u. 12.
Alapítványunkat városunk katolikus templomának szépítéséért, korszerûsítéséért,
történelmi örökségünk megõrzéséért hoztuk létre.
Tisztelettel szólítunk meg mindenkit, aki céljainkkal egyetért és azonosul, hogy a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény adta lehetõséggel élve, adójának 1%-ával tá-
mogassa alapítványunkat.

Adószámunk: 18860854-1-17

Az alapítvány kuratóriuma

Köszönet az 1%-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány a 2007. évben
64.976 Ft-ot kapott a felajánlott 1% révén. A támogatást
nagyon köszönjük, a helytörténeti kiállítások fejlesztésére
és helytörténeti kutatásokra fordítottuk. Ennek eredmé-
nyeként hamarosan megtekinthetõ lesz a Helytörténet
Házában Simontornya 1851-es színes, nagy térképe a
hajdani birtoktulajdonosok nevével, helyrajzi számmal stb.
A 2008. évben is a helytörténeti kiállítások további rendezése a cél. Emellett megje-
lentetjük Simontornya történetének legújabb összefoglalóját: képekkel, forrásokkal,
de viszonylag rövid formában. Nem adtuk fel Kiss Margit Emlékezés-töredékek II. kö-
tetének kiadatását sem. Reményeink szerint a nyáron az is meg fog jelenni.
Kérjük, ha egyetért célkitûzéseinkkel, ajánlja fel idén (is) alapítványunk számára sze-
mélyi jövedelemadójának 1%-át.

Adószámunk: 18856930-1-17

Köszönettel: T. Unghy Ilona, az alapítvány elnöke

A Simontornyai Református Alapítvány adószáma: 18852905-1-17

A Simon Alapítvány 2005. évben átadta a felújított Simon házat azzal a céllal, hogy a
város apraja-nagyja részese lehessen a népmûvészet és kézmûves hagyományok
továbbélésének. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelmének 1%-át!

Adószámunk: 18859438-1-17.

A Simon Alapítvány kuratóriuma

Kérjük, segítse Ön is adója 1%-ával a simontornyai Fried Mûvelõdési Házat.
Pontos név: TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány.

Adószáma: 18863558-1-17
Köszönjük!

Tisztelt Támogatóink!
A Simontornya Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány 2007. évben
SZJA 1%-ként 158.638 Ft-ot kapott. A támogatást a 2007 júniusában-júliusában
megrendezett színházi elõadások, rendezvények költségeire fordítottuk.
Támogatásukat köszönjük, és kérjük, hogy a 2008. évben is segítsék alapítványun-
kat az adójuk 1%-ának átutalásával.

Alapítványunk adószáma: 18854691-1-17

Köszönettel: Endreffyné Takács Mária, a kuratórium elnöke
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Gyermek kézilabda —
röviden

Befejezõdtek a megyei döntõk a GY-5 (1996-97-ben születet-
tek) és a GY-6 (1995-96-ban születettek) korosztályaiban. Csa-
pataink immár sokadik alkalommal veretlenül állnak az élen a
Tolna megyei fiúcsapatok között!

GY-5
1. Simontornya 4 4 0 0 84:24 +59 8
2. Dunaújváros 4 2 0 2 47:43 +4 4
3. Hõgyész 4 0 0 4 17:79 -62 0
Góllövõk: VINCELLÉR ISTVÁN 42, Vonya Kornél 17, Csen-
des Flórián 10, Szántó Márkó 7, Kiss György 4, Bakos Bence 1,
Ardelán Kristóf 1. Kapusok: Szelei Márk, Hadi Tibor.

GY-6
1. Simontornya 4 4 0 0 73:31 +42 8
Góllövõk: VINCELLÉR ISTVÁN 35, Vonya Kornél 8, Csen-
des Flórián 7, Molnár Bence 7, Tanki Krisztofer 5, Farkas Ro-
land 4, Bakos Bence 3, Szántó Márkó 3, Szabó Bence 1. Kapu-
sok: MOLNÁR BALÁZS, Szelei Márk, Hadi Tibor.
Izgalommal várjuk a regionális döntõt, ahol Baranya, Somogy,
Bács-Kiskun és Zala megye legjobbjaival küzdünk meg az or-
szágos elõdöntõbe való bejutásért.

SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. 06(25)508 900. bogardesvideke@vnet.hu
Simontornya önkormányzata, Csõszné Kacz Edit polgármester. Szerkesztõ

A Ferencváros ellen
kezdenek a férfi kézisek

Simontornyai Torna Club’22 férfi kézilabda
2007/2008. tavaszi sorsolás

Dátum Nap Felnõtt Ifi Mérkõzés

február 24. vasárnap 16.00 18.00 Simontornya-Ferencváros

március 1. szombat 17.00 15.00 Balatonboglár-Simontornya

március 9. vasárnap 16.00 18.00 Simontornya-PEAC

március 15. szombat 18.00 16.00 Bácska SzSe-Simontornya

március 30. vasárnap 16.00 18.00 Simontornya-Mecseknádasd

április 5. szombat 16.00 18.00 Simontornya-Siklós

április 12. szombat 18.00 16.00 Kalocsa-Simontornya

április 27. vasárnap 16.00 18.00 Simontornya-Nagykanizsa

május 3. szombat 18.00 16.00 Kecel-Simontornya

május 18. vasárnap 16.00 18.00 Simontornya-Bácsalmás

május 24. szombat 14.00 12.00 Dunaharaszti-Simontornya
(Tökölön)

A Simontornyai Torna Club’22 Sportegyesület rendezésében

2008. február 23-án,
19.30 órától

a mûvelõdési házban

SPORTBÁL
lesz.

A bál fõvédnöke:
Bajcsi Géza, Simontornya város díszpolgára.

A bál védnökei: Dr. Molnár Brigitta, az STC’22 társadalmi
elnöke, Csepregi György, az STC’22 ügyvezetõ elnöke,

Csõsz László alpolgármester.
Fellép a Krammer Ferenc kórus.

A JÓ HANGULATRÓL A KARAVÁN ZENEKAR
GONDOSKODIK!
Éjfélkor tombola.

A belépõjegy ára: 500 Ft
A bál batyus jellegû.

Jegyek csak elõvételben kaphatók:
Csepreginé Sebestyén Erzsébetnél és Néth Tibornénál

(30/259-2613).
Információ és asztalfoglalás: 74/486-417-es telefonszámon,

az stc22@freemail.hu e-mail címen vagy személyesen
Csepreginé Sebestyén Erzsébetnél.

A bál teljes bevételét az STC’22 Sportegyesület
mûködésére fordítjuk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
STC’22 elnöksége

Újra cserélték az iskola
régi mikrobuszát

Elsõsorban a szakképzési alaptámogatásból újracserélték a régi
Ford típusú mikrobuszt. A tetszetõs, új jármû Opel gyártmá-
nyú, kilenc személyes és hat sebességes. A beruházás közel 6
millió forintba került. A jóval modernebb busz biztonságosab-
ban szolgálja a szakiskola és az egész intézmény tanulóinak,
anyagainak, eszközeinek szállítását.

Va-Lá

FÖLDEKET BÉRELNÉK HOSSZABB IDÕRE,
minimum két hektárnál nagyobb legyen.

Aranykoronánként 25 kg búza helyett 30 kg-ot fizetek.

Gácsi Ménes Birtok Kft.
Telefon: 06 (30) 686 3199


