XVII. évfolyam 3. szám
2008. MÁRCIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ára:
100 Ft

„1848. március 15.”
Szeretettel várjuk városunk lakóit

március 15-én, szombaton
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.
Programok:

16 órakor a Simontornyai Várban

László Dániel festõmûvész
kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Balogh Gyula festõmûvész.

17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

ünnepi mûsor
az általános iskola 3. osztályos tanulói
közremûködésével.

Fáklyás felvonulás a
Petõfi-szoborhoz.
Ünnepi beszédet mond
Csõszné Kacz Edit polgármester.
Közremûködnek a gimnázium tanulói.
Fried Mûvelõdési Ház, Simontornya Város Önkormányzata

Boros János Tamás: Az volt a hajnal!
Az volt a hajnal! Ígéretes,
ifjú szívek tûzétõl veres,
magyar lelkek fény röptû egén
láng betûkkel írva fel: REMÉNY,
amiért élni, halni érdemes!

Március! Magyarság tavasza!
Virágozzál lelkünkben, HAZA!
Szabadság! Te légy most a vezér
fény a kor üszkös, sötét egén!
Örök idõk örök jelszava!

Ifjak, akik mind erre tettek
jelent s jövõt, elvetettek
e lelkekbe egy gondolatot,
ami csak hõsöknek adatott –
semmi nem virágzik tán’ szebbet!

Valami roppant, a gépezet,
a monarchia, lám, szétesett!
Diákok mûve? Költõk álma?
Politikusok ravaszsága?
Nem volt, aki ezzel kérkedett!

Egy egész Nemzet várta, hitte,
s végül gyõzelemre vitte!
Március! Magyarság tavasza!
Szabad szívek szabad madara!
Elvehetetlen, örök kincse!
Simontornya, 2008.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A testületi ülésen 6 fõ és 12 egyéb napirendi pont szerepelt.
Az egyéb napirendi pontok között szereplõ Petõfi utcai iskola süllyedésére
vismaior pályázat napirendi pontot a testület levette a napirendrõl, mert a téma
sokkal alaposabb elemzést igényel.
A polgármester fontosabb intézkedései
és jelentõsebb események:
– 2008. január 15-én a László király utcában 14 db csapadékvíz-elvezetõ rácsot
szedett fel valaki. Azonnali intézkedést
kellett elrendelni. A megfeszített költségvetés mellett nehéz kigazdálkodni a
rácsok pótlására szolgáló pénzösszeget.
– Tárgyalások folytak Právits József úrral
a Dél-Dunántúli Regionális Tanács egyik
vezetõjével az elkövetkezõ idõszak pályázati lehetõségeirõl.
– A polgármester január 22-én a Tolna
Megyei Közgyûlés elnökétõl meghallgatást kért. A tárgyalás témája a Simontornyán történõ szakmunkásképzés jövõje, ahol nem csak szóban, hanem írásban
is rendelkezésre bocsátotta az adatokat.
Kérdést intézett, hogy Simontornya városa miért nem tartozhat a TISZK-hez? A
polgármester elõrevetítette, hogy más fórumokhoz, a minisztériumhoz fordul Dunaföldvárral együtt azért, hogy a szakmunkásképzés tovább mûködhessen Simontornyán, biztosítva 100 gyermek tanulási lehetõségét.
– A polgármester Komáromban vett
részt bírósági tárgyaláson, ahol az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ volt kivitelezõje ellen folyt per. Bejelentette,
hogy a kivitelezõ Simontornya városának
kárt nem okozott.
– Január 29-én tárgyalást folytatott a polgármester Dunaföldvár polgármesterével a települések szakmunkásképzésének
ügyében.
– Tárgyalások folytak Stadler Józseffel
egy esetleges simontornyai ruhásüzlet
nyitása ügyében.
– Kötetlen beszélgetések folytak simontornyai vállalkozókkal, ahol megköszönték a városnak nyújtott segítségüket, valamint egyeztetést tartottak a városrehabilitációs tervrõl.

– Január 30-án a polgármester rendkívüli
testületi ülést hívott össze, melynek témája a strand visszavásárlás iránt benyújtható pályázat volt.
– Csõszné Kacz Edit polgármester és
Bárdos László címzetes fõjegyzõ Kaposszekcsõn tanácskozáson vett részt, ahol a
Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Fõosztály munkatársai tartottak elõadást a 2008. évi
költségvetésrõl.
– A Leader-program vezetõi megbeszélést tartottak, ahol Csõsz László alpolgármester képviselte Simontornyát.
– 2008. évre is megrendelték a kommunális hulladéklerakó telep figyelõ kútjainak
mintavételezését.
– Aláírásra került a hótolási és az útkezelési szerzõdés.
– Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátó központjának kialakításához szükséges tervdokumentációt
megrendelték. Az ahhoz tartozó szerzõdést aláírták. Építési engedélyt kértek.
– A nappali ellátó központ közbeszerzési
feladatainak ellátását dr. Deák Krisztina
ügyvédnõtõl megrendelték.
– Egy beruházó magánszemély megvásárolta a 0152/17 hrszú. ingatlant, melyre
hûtõházat kíván létesíteni. Az engedélyes
tervek elkészítése folyamatban van.
– A József Attila utca útépítésének terveihez a tervezõtõl a város megkapta a hozzájáruló nyilatkozatot.
– A Széchenyi utcai óvoda tetõszigetelés
második ütemének kivitelezõje a garanciát felmondta külsérelmi nyomok miatt.
(A vita eldöntésére közös helyszíni bejárást kezdeményeztek.)
– Hajdinák Józsefné balesete ügyében
kártérítési igénnyel lépett fel az önkormányzat felé.
– Az Artex Kft. kiköltözött a bõrdíszmûs
mûhelybõl. Tartozásának fejében 1 millió forint értékû gépet visszatartottak.
– A kultúrházi körárok felújítása ügyében három tervezõt kerestek meg. A határidõ január 28-án lejárt, egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért újabb két tervezõt
kerestek meg.

– Az önkormányzat 2007. évi költségvetés rendeletének 5. számú módosítását a
testület elfogadta. Erre a pénzeszközök
mozgása (pályázati pénz) érkezése miatt
volt szükség.
– Elfogadták a város önkormányzatának
2008. évi költségvetési rendeletét. Részletei lapunkban olvashatók. A költségvetés elfogadásakor elsõdleges szempont a
költségvetési egyensúly megteremtése
volt. Különösen fontos a költségvetési
egyensúly fenntartása abból a megközelítésbõl, hogy – az önkormányzatok túlnyomó többségével egyetemben – Simontornya Város Önkormányzata és az
általa fenntartott intézmények, költségvetési szervek gazdálkodási lehetõségeit
alapvetõen az állami költségvetésbõl igényelhetõ és folyósítandó normatív támogatások határozzák meg és a normatív támogatások összegszerûen csökkentek. A
költségvetési egyensúly fenntartását úgy
kell megoldani, hogy a közszolgáltatási
feladatait ellátó intézményeit, költségvetési szerveit finanszírozni legyen képes, s
a feladatait változatlan színvonalon tudja
ellátni. Az önkormányzat kötvénykibocsátás végén fejlesztési célú pénzeszközökre tett szert, ez képezi az alapját az önkormányzat által megvalósítandó fejlesztések finanszírozásának. A 2008. évi bevételi és kiadási elõirányzatainak fõ
összege egyezõen 1.237.372 ezer Ft. A saját bevétel minimális (79 millió Ft), ez
összefügg a város és lakossága gazdasági
helyzetével, minden más bevétel a költségvetési támogatásokból és átvett pénzeszközökbõl tevõdik össze. Az önkormányzat és szervei mûködési kiadási elõirányzatainak összege 943.391 ezer Ft.
Felhalmozási kiadások (beruházások és
fejlesztések) céljára a testület 77.030 ezer
Ft-ot irányzott elõ. A fejlesztések
Folytatás a következõ oldalon®
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alapvetõen az önkormányzat négy éves gazdasági
és cselekvési programjában megjelölt kiemelt fejlesztési célok megvalósítását szolgálják.
– Módosították az önkormányzati lakások lakbérét. A költségelven alapuló bérleti díjak jelentõsen
emelkedtek, de még így sem éri el a tényleges bekerülési költséget.
– A napközi otthonos konyha hatékonyságát, a hiány csökkentését megtárgyalták, s úgy döntöttek,
hogy még további felülvizsgálatra van szükség,
esetlegesen a napközi konyha vállalkozó részére
történõ bérbeadás lehetõségeit is meg kell vizsgálni.
– Elfogadták a jegyzõ tájékoztatását a köztisztviselõk 2007. évi teljesítmény értékelésérõl. Ugyanakkor meghatározták a köztisztviselõk 2008. évi teljesítménykövetelményeit.
– A 2006. évi iskolai és szociális szolgáltató központi normatíva elszámolásokról szóló jelentést
elfogadták. Az iskola esetében 2,4 %-os a különbség, ez személyi felelõsségre vonást nem tesz szükségessé.
– A kötvénykibocsátás révén rendelkezésre álló
pénzeszközök lekötésére tett javaslatokat tárgyalták. A kedvezõbb ajánlatot az OTP Bank Nyrt. tette, így az õ ajánlatát fogadták el.
– A településrendezési tervet módosították egyrészt a városközpont rehabilitáció miatt, másrészt
a Fried Kastélyszálló tervezett beruházása miatt.
– A mûvelõdési ház felújításának terveztetésére
három ajánlat érkezett, mely közül a Witzl Építész
Bt. Tamási tette a legkedvezõbbet, így azt fogadták el.
– A Vár tér 5. szám alatti épületben nappali ellátó
központot alakítanak ki. A mûszaki ellenõri tevékenységet Gulyás és Társai Tervezõ Bt. végzi.
– Tárgyalták a Petõfi utca 8. szám alatti ingatlan állapotát. Ott található az egészségház, a 3. számú
orvosi rendelõ és egy szolgálati lakás. Problémák
adódtak a szennyvízelvezetéssel, valamint süllyedést is megállapítottak.
– A Sió bal part utca útépítését tárgyalták. Az ajánlattevõk 10 millió forintból építenék meg az utat,
ekkora összeg jelenleg nem áll rendelkezésre. A
legfontosabb feladatot, az okmányirodánál egy
parkoló kialakítását határozták el. Úgy döntöttek,
hogy murvás parkolót alakítanak ki. Maximálisan
elkölthetõ összeg 500 ezer forint.
– Pályázatot nyújtanak be az ivóvízminõség-javító
programra.
– A Malom utcai árok és a külterületi utak fenntartására vis maior támogatási kérelmet nyújtottak
be. A beadott támogatás 6,995 ezer Ft, melybõl
megítéltek 4,276 ezer Ft-ot. Az állam 65 %-os támogatást nyújt, a 35 %-os önerõ 1,496 ezer Ft,
mely meghaladja a polgármester 1 millió forintig
terjedõ kötelezettségvállalását. A képviselõk megszavazták a kívánt összeget és felhatalmazták a
polgármestert az aláírásra.
– Szerzõdést kötöttek a PO-RA Bt.-vel a gyepmesteri feladatok ellátására. A szerzõdés szerint hetente egyszer kijönnek és összeszedik a kóbor kutyákat. Egy-egy kutya befogása, elszállítása, õrzése, esetleges elaltatása közel 10 ezer Ft-ba kerül,
de a biztonság érdekében szükséges ezen lépés.
Va-Lá
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KÉK HÍREK
2008. évben ezidáig Simontornya városból 9 bûnügyi feljelentés érkezett
az õrsre, melybõl négyet lopás,
egyet-egyet csalás, hitelsértés, rongálás, zaklatás és magánlaksértés
bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt tettek.
1./ Nyomozást rendeltünk el egy Malom utcai férfi ellen magánlaksértés
vétség miatt, mert 2007. 12. 31-én feleségét közös lakásukból kizavarta,
kizárta.
2./ Eljárást folytatunk az önkormányzat feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2007. szeptembere és 2008. 01. 04-e között a
Szent László utcából csatorna tetõket tulajdonított el, kb. 60 000 Ft
értékben.
3./ Nyomozást folytatunk ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. 01. 21-én,
10.00-14.00 óra között a Korall üzlet
raktárából eltulajdonította az eladó
táskájából mobiltelefonját és készpénzét, összesen 68 000 Ft kárt
okozva.
4./ A sértett feljelentése alapján eljárást folytatunk zaklatás vétség alapos gyanúja miatt a feljelentõ fia ellen, aki a sértett tulajdonát képezõ,
de általuk közösen használt lakásban a feljelentõt rendszeresen fenyegeti, zaklatja.
5./ A MÁV feljelentése alapján eljárást indítottunk ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 01. 18-án a vasútállomás bejáratánál a sínek mellett lévõ
vörösréz sodronyokból összesen 100
méternyit levágott és eltulajdonított. A lopási kár: 85 000 Ft.
6./ Egy Zrínyi utcai lakos feljelentése
alapján nyomozást folytatunk isme-

retlen tettes ellen, aki gépkocsi adásvétel ürügyén a sértettet becsapta és
megkárosította, 80.000 Ft kárt okozva.
7./ Nyomozást folytatunk az Erste
Leasing Autófinanszírozási Zrt. feljelentése alapján egy simontornyai
férfi ellen, aki a lízingelt autó részleteit nem fizette, majd miután a bank
élt opciós jogával, a gépkocsit a bank
képviselõinek nem adta át.
8./ Eljárást folytatunk egy simontornyai nõ ellen, aki megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy a szomszédjától 11.000 Ft készpénzt és iratokat tulajdonított el.
9./ Nyomozást folytatunk ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. 02. 01 és 2008.
02. 06. közötti idõben a sértett Derékhegyen lévõ telkén álló használaton kívüli Trabant személygépkocsi
ablaküvegeit kitörte, valamint a
szintén ott álló lakókocsi oldalüvegét betörte. A rongálással okozott
kár kb: 50.000 Ft.

***
2008. folyamán ezidáig a rendõrõrs
munkatársai az õrs egész illetékességi területén 68 szabálysértési feljelentést tettek, ebbõl 4 esetben ittas
vezetés szabálysértése miatt (1 simontornyai), a többit közlekedési és
egyéb szabálysértés miatt. (Közöttük 8 volt simontornyai lakos.) Ittas
vezetés bûncselekménye miatt 2
feljelentést tettek, 1 simontornyai
lakos ellen.
Helyszíni bírságot 130 esetben szabtak ki.
dr. Pásztor Attila
r. alezredes, õrsparancsnok
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A Bocskai Napok díszvendége volt
a simontornyai Vándorok Tánciskola
Nagy megtiszteltetés érte a simontornyai tánciskolát. „Fõmûsoridõben” kérték fel a Bocskai napokra egy táncelõadás megtartására. Nyárádszeredán már hagyománynak számít a Bocskai napok megszervezése. 1602. február 26-án Nyárádszeredán
választották Erdély fejedelmévé Bocskai Istvánt. Magyarországon két település kapcsolódik még Bocskaihoz: Szerencs és
Hajdúdorog.
A tánciskolások a tánctanárokkal, több szülõvel és érdeklõdõvel február 21-én, csütörtökön indultunk ki Nyárádszeredára
egy cca 50 fõs busszal. A nagycsoport 13, míg a juniorok 7 fõvel
képviseltették magukat. Az elhelyezés a táncosoknak és tanáraiknak a volt állami gondozottak intézetében volt, míg a többiek
egy panzióban laktak. Ebben a panzióban volt az étkezés is. A
hang- és fénytechnikát a Várszegi testvérek biztosították, akik a
felszerelésekkel saját gépkocsijukkal jöttek utánunk.
Két fellépés szerepelt a programban. Az elsõ pénteken 12 órakor az iskolásoknak, majd szombaton este 18 órakor (mindkettõ ottani idõ szerint) a küldöttségeknek és egyéb érdeklõdõknek.

A pénteki fellépés elõtt 10 órától zártkörû fõpróbát tartottak a
tánctanárok. Háromnegyed tizenkettõkor a fellépés helyén
(mûvelõdési ház) az elõcsarnok még teljesen üres volt. Akkor
arra gondoltunk: lesz itt valaki az elõadáson? A gyerekek rácáfoltak erre. Pontban 12 órakor engedtük be az iskolás gyerekeket, akik a tanáraikkal már az elõcsarnokot megtöltve vártak a
bevonulásra. A mûvelõdési ház teljesen megtelt, még az oldallépcsõkön is tömött sorokban álltak. Az elõadás a szünettel közel két órán át tartott. A mûsor nem volt teljes, hogy a másnap
esti díszelõadásra maradjon meglepetés. Ez a meglepetés az
elsõ rész végén a Székely Himnusz, míg a második rész végén az
ír tánc volt. Ezen az elõadáson nem minden tánchoz öltöztek be
a táncosok, ezt is meglepetésnek hagyva másnapra. Az elsõ
részben többnyire „magyaros” dalokra táncoltak a gyerekeink,
míg a második részben a musicalek domináltak. A nyárádszeredai diákok fantasztikus közönségnek bizonyultak. Többször felállva tapsolták végig a táncokat. A tánciskola vezetõje
két alkalommal is felhívott a színpadra ottani diákokat. Egyszer
a Bocskai napokról kérdezett, másodszor pedig táncversenyt
rendezett nekik. Ezeknek a betéteknek is nagy sikere volt. A záródal az ICE, ICE BABY lett Bob Sinclar-tõl. Elmondható,
hogy fergeteges sikert arattunk. Percekig zúgott a vastaps és a
„vissza, vissza”.
Másnap délelõtt a fénytechnika beállítása volt napirenden, valamint ismét fõpróbát tartottak, fõleg az újonnan betanult, illetve átalakított táncokra (az „avasi kopogónak” a negyedik variá-

cióját láttam). Este hatkor kezdõdött a mûsor, melyben elõször
a polgármesterek (Nyárádszereda, Szerencs, Hajdúdorog,
Simontornya) tartottak díszbeszédet. Ezt követte táncosaink
fellépése. Nem teljes felsorolást adok az elõadott táncokról. Az
Oláh Ibolya-féle Magyarországgal indult, benne a címeres magyar és simontornyai zászlós bevonulással, magyaros népviseletben. Ezt követte a Magyar Himnusz, és két dal az István, a királyból. Elõadtak a gyerekek két román táncot is, majd a Golgota és a Székely Himnusszal zárult az elõadás elsõ fele. A Székely
Himnuszt mindenki felállva énekelte. A második rész az Operaház fantomjából két betétdallal kezdõdött, majd egy „egyéni
benyomásokra” megkomponált táncot adott elõ a tánckar vezetõje az egyik táncossal. Ezt követte a junioroknak a Fény tánca,
majd jött négy musical (Hair, Macskák stb.). A ráadás ismét az
ICE, ICE BABY volt az ír tánccal kiegészülve. A táncosoknak
most is nagy sikere volt. Itt is volt a helyi gyerekeknek táncverseny. A közönség összetételébõl eredõen nem volt a daloknál
felállva tapsolás, de a siker itt sem maradt el. Ezt bizonyítja az a
tény, hogy a tánckart meghívták a nyárra mind Szerencsre,
mind Hajdúdorogra. Minden tanár és diák megérdemli, hogy
neve megjelenjen az újságban.
Tanárok: Varga László (vezetõ és modern), Bozsonyi Veronika
(balett), Gyöngyösi Gyula (néptánc).
Táncosok: Budai Beatrix, Fábián Enikõ, Bor Klára, Nagy Bianka, Jákob Kata, Pápai Bettina, Fekete Dóra, Beidek Anita, Kerekes Alexa, Balogh Barbara, Jencski Viktória, Szántó Márkó,
Szerémi Zoltán, Kiss Katalin, Pápai Anna, Tóth Zsófia, Lukács
Bálint, Lukács Barbara, Majer Patrícia utoljára, de nem utolsósorban Körtés Cora.
A két fellépés összességében nagy sikert aratott. Sem mi, sem a
nyárádszeredaiak nem vallottak szégyent a díszmûsorral.
Nem az erdélyi fellépéshez tartozik, de fontosnak tartom megemlíteni. A tánciskola összes tagja 2007 õsze óta több táncversenyen vett részt. Errõl a következõ számban fogok írni. Ehhez
kapcsolódó hír, hogy a táncverseny-sorozat döntõ elõtti utolsó
fordulója 2008. május 4-én, vasárnap Simontornyán lesz 10 órától este 6 óráig. Minden szülõt, érdeklõdõt szeretettel várunk.
Belépõdíj 700 Ft/fõ.
NK
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Rövid hírek
A ló is elbúcsúzott gazdájától
Megható esemény szemtanúja volt az a több száz ember, akik
személyesen elbúcsúztak Nagy Jánostól. A lovakat nagyon szeretõ elhunyt temetésén a család egyik fekete lova is részt vett, és
mintha õ is érezte volna a végsõ búcsú pillanatát, egymás után,
mint egy végtisztességet adva, szabályos idõközönként prüszkölt, nyerített, és a patájával dobbantott.

Véradásból ezúttal is jelesre
vizsgáztak

Tánctanárok Varga László, Bozsonyik Veronika, Gyöngyösi Gyula
és a mûvelõdési ház igazgatója, Lacza Attila.

2008. február 9-én szülõi kezdeményezésre került megrendezésre a Fried Mûvelõdési Házban a Vándorok Tánciskola jótékonysági bálja.
A bál bevételébõl a Vándorok ruhatárát bõvítjük, mert az elkövetkezõ hónapokban is kemény kihívás következik számukra.
Március elején a moderntánc verseny következõ helyszíne
Baja, március végén Eger, május 4-én – nagy örömünkre – a simontornyai sportcsarnok ad otthont a nyolcadik kupaforduló
helyszínének, május végén pedig a budapesti kongresszusi központban zárul a versenysorozat, ahol már biztos döntõsek a
Vándorok.
Visszatérve a bálhoz, nagyon jó hangulatban zajlott le. A rendezvényt Lacza Attila mûvelõdési ház igazgatója nyitotta meg.
Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony is köszöntötte a vendégeket és a tánciskola vezetõjét, Varga Lászlót, majd egy-egy
csokor virággal megköszönte a rendezõknek a munkájukat. 10
óra elõtt a tánciskolások mutatták be tudásukat: nagy sikert
arattak, zengett az egész mûvelõdési ház a tapstól.
Majd elérkezett a várva várt meglepetésmûsor, hatalmas ováció
fogadta õket ugyanis, tíz apuka nem kis munkát igénylõ produkcióval állt elõ. Két hónapi kemény edzés, ahol az izzadságot pótolták is rendesen, és a nevüket is ebbõl kifolyólag kapták:
„Szesztestvérek tánccsoport”. Két mûfajban adták elõ tudásukat: az elsõ a bajor sörtánc, a második a kánkán volt, annyira jól
sikerült, hogy a vendégek a nevetéstõl már a könnyeikkel birkóztak. A mûsor után rögtön felkérést is kaptak a lovasbálra, és
a polgármesterasszonytól a nyári városavató évfordulójára.
A nagy mulatozás hajnali fél 5-ig tartott, ahol Boros László és
zenekara ismét kitett magáért.
Minden közösségnek, csoportnak, ilyen lelkes önfeláldozó, példaértékû szülõi csapatot kívánok.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik részt vettek a bálon, és támogatták a vándorokat.
Külön köszönet az egészségügyi dolgozóknak: Haig Juditnak és
csapatának, és Csõsz Mónikának, akik biztosították az apukáknak a ruhákat.
Köszönet Pali bácsinak, Erikának, Attilának, hogy elviselték a
sokszor késõ estébe nyúló próbákat!
Jövõre is találkozunk!
Néthné Anikó

Sikeres volt a mûvelõdési házban megtartott véradás. A felhívásra nyolcvanan jelentkeztek, közülük 76-an adtak vért, összesen 34,2 litert. Kelemen Kata védõnõ szervezõmunkájának köszönhetõen tíz új fiatal szakiskolással, gimnazistával bõvült az
önzetlen segítõk tábora.

Feltétlenül szükséges
a templomtetõ javítása
A római katolikus templom teteje balesetveszélyes, nagy szél
esetén az utcára hullanak a cserepek. A testületi ülésen is többször foglalkoztak már e témával. Gyûjtés indult: a bel- és külföldi adományokból eddig 1,5 millió forint gyûlt össze, de ez csak
töredéke a várható kiadásoknak, ezért továbbra is várják a felajánlásokat. A pécsi egyházmegye hathatós támogatásával
várhatóan rövid idõ múlva megkezdik a javítást.

Megyei mesemondóverseny
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett mesemondóverseny megyei fordulóján a helyi verseny nyertesei, Horváth Tímea (2. o.)
és Szabó Kamilla (4. o.) képviselték iskolánkat. Mindketten remekül szerepeltek, Tímea a II., Kamilla a III. helyezést érte el
.Gratulálunk!

Író-olvasó találkozó
a könyvtárban
Hegedûs Gyula író, költõ, helytörténész volt a könyvtár vendége. A pincehelyi születésû, Tamásiban élõ és alkotó, sokoldalú
irodalmár az eddigi mûveibõl keresztmetszetet mutatott be.
Versei, prózai alkotásai mellett sok helytörténeti mûvet is
összeállított, jelenleg a pincehelyi kórház történetét dolgozza
fel.

A polgármester kötetlenül
beszélgetett a sportolókkal
A tavaszi bajnoki szezon nyitánya elõtt Csõszné Kacz Edit polgármester asszony egy kis kötetlen beszélgetésre hívta meg az
STC sportolóit. A nõi kézilabdázók és a futballisták elmondhatták, megbeszélhették gondjaikat, problémáikat. A polgármester elmondta, hogy a nehézségek ellenére mindig áldoznak a
sportra, mert ez az egészségmegõrzõ program szerves része.
Sok sikert, sérülésmentes évet kívánt a sportolóknak.
Va-Lá
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Megemlékezés a II. világháború
hõsi halottairól 2.
A januári megemlékezõ tiszteletadás után elkezdtem tovább gyûjteni a hõsi halott
vagy eltûnt katonák fényképeit a hozzátartozóktól. Megrendítõ látni a fiatal embereket a képeken, vagy egy-egy
történetet hallani róluk, s szeretném ezt másokkal is megosztani. Egy páran még itt vagyunk a háborút átélt gyerekek közül, s emlékezünk arcokra közülünk, de legtöbbjük
egy bevésett név az emlékmûvön sajnos. A képekrõl most
rám néznek, s mindenkire
majd, akinek továbbadom –
láthatja szelíd, vagy katonás
tekintetüket – majdnem mintha itt lennének közöttünk.
121 simontornyai hõs neve áll
az emlékmûvön, de nincs is
mindenki rajta, még 1-1 eltûnt, akit sokáig hazavártak
hiányozhat onnan. Többen
megkerestek, hogy van fényképük, de ezúton is kérek
mindenkit, hogyha maradt
kép az édesapáról, testvérrõl,
barátról, juttassa el hozzánk.
Csak kölcsönkérem, vagy másolat is jó. Lehet csoportkép
is, gyermekkori, bármilyen, s
akirõl fénykép nem maradt,
ha elmondanák 1-2 szóval:
hány éves volt, hol dolgozott,
ki maradt itthon utána (mindez a fényképek mellé is jó
lenne), s ha tudják, hol van
eltemetve, hol halt meg.
Úgy gondolom, hogy addig is,
amíg az „Emlékezés – töredékek” címû könyvem 2. kötetébe bekerülnének, a Simontornyai Hírek lapjain emlékezhetnénk meg róluk 2-3 havonta, ahogy a képeket kapom.
Próbáljuk emberközelbe hozni mindannyiukat, és megõrizni. Ez a legkevesebb, de a legtöbb is, amit értük még tehetünk.
1. ERDEI GYÖRGY a Szilágyságban, Ady Endre földjén
született Tasnádon. Innen került Simontornyára, hogy Hegyi Máriát feleségül vegye.
Kislányuk 3 éves volt, amikor
1943-ban SAS-behívót kapott.
Utászként szolgált, 1944-ben
Nagyvárad környékén tûnt el.
Felesége ezután a bõrgyárban
dolgozott, hogy Marikát felnevelje. A képet tõle, illetve az
unokától, Hadi Ferencné Ol-

gitól kaptam. A felvétel bevonulása elõtt készült, feleségével, mosolyogva, de ide most
csak az õ arcát nagyítjuk ki.
Többszöri próbálkozásra sem
tudta meg a család, hogy
biztosan mi lett a sorsa Erdei
Györgynek.
Miski János

Erdei György

Petres István

2. PETRES ISTVÁN simontornyai család fia, testvérbátyjával, Pállal együtt az SB-TC
futballcsapatának a játékosa
volt. A bõrgyárban dolgozott.
Édesapja az I. világháború
hõsi halottja volt. Õ maga Baján volt folyamõr, majd a
frontra vitték, de innen még
hazakerült. Itthonról vitték
vissza a háború befejezése
után, s az egyik fogolytáborban halt meg. Feleségét Papp
Katót és 2 éves kislányát, Zsuzsát hagyta itthon. A kedves
képet Molnár Gyuláné Petres
Mancitól kaptam, aki sok segítséget nyújtott már ezen
kívül is.
3. MISKI JÁNOS 1917-ben
született, a bõrgyárban dolgozott, s az SB-TC futballcsapatának a játékosa volt. Két testvére volt, Cseh Lajosné Miski
Mária és Miski Dániel. Amikor bevonult, felesége és kislánya maradt itthon. 1944ben, Soltnál érte utol a végzetes lövés – még elvitték a székesfehérvári kórházba, ott
halt meg. A család hazahozta
Miski Jánost, itthon lett eltemetve a simontornyai temetõben. Lánya Szabó Sándorné
Marika ma is itt él Simontor-

Hermann István

Pléz János

nyán. Sportolótársai is szeretettel emlékeztek rá – a képet
unokaöccsétõl, Cseh Lászlótól kaptam, õ mondta el a szomorú eseményeket is.
4. HERMANN ISTVÁN fiatal, párnapos házasként vonult be – és soha többé nem
jött vissza. Nagy családból
származott, 5 testvére volt. Õ
az, akit itthoni lovai a táborban megismertek! – mert õket
is bevonultatták –, s gazdájuk
a nagy nyerítésre szaladt oda
hozzájuk — Keményebb történetek is vannak sajnos, de
ez nagyon megindító volt.
Himpli Imréné Hermann
Ilonka – akitõl a képeket kaptam – úgy tudja, hogy nagybátyja a doni visszavonuláskor
a harmonikájáért ment vissza,
s ekkor érte a végzetes sérülés.
Testvére Lajos, Ilonka édesapja is a fronton volt. Amikor
a fogságból hazaért, akkor

tudta meg, hogy felesége is
meghalt az itteni harcok alatt.
Két gyermekük Lajos és
Ilonka, aki még csak 3 éves
volt ekkor…
5. PLÉZ JÁNOS 3 gyermekes
családapa volt, a bõrgyárban
dolgozott. Szabó Istvánné,
Márkus Ferencné és Tolnai
Lajosné voltak a testvérei.
Harcolt a fronton, majd fogolytáborba került. Innen sikerült hazajönnie, de már betegen, a kinti megpróbáltatások következtében. 1944-ben
egy budapesti kórházban hõsi
halottként hunyt el. Rokonai,
akik látogatáskor már nem találták életben õt, hajszálhíján
áldozatai lettek a Margit-híd
felrobbantásának. Felesége,
Tóth Erzsébet a bõrgyárban
kapott munkát. Mindezt kisebbik lánya, Vida Lajosné
Rózsi mesélte el, a képet is
tõle kaptam. Mária Budapesten él. János fia, aki csak 2
hónapos volt 1944 õszén, fiatalon baleset áldozata lett.
Pléz János, 3 gyermek apja, 31
évet élt.
Tisztelettel: Kiss Margit
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Sportbál 2008
A terem szép és hangulatos, az asztalon fehér abrosz, rajta a
zöld gyertya fénye jelezte, az STC-nek még mindig zöld a színe.
A sportegyesület 1922-ben alakult, Simontornyai Bõrgyári Torna Club néven. A bõrgyár hajdani tulajdonosai sokat áldoztak a
sport és a kultúra fejlesztésére, õk a Fried testvérek voltak.
A „B” betû akkor maradt ki az egyesület nevébõl, amikor a bõrgyár megszûnt és az egész sportegyesületet átvette a város.
Természetesen a múltban is voltak mulatságok, táncestek, zenés összejövetelek, amirõl mi a mostani generáció csak hallomásból tudtunk. Ha jól emlékszem, az utolsó sport bál az
1960-as évek végén volt, itt a Fried Mûvelõdési Házban, akárhogy is számolom 40 évvel ezelõtt.
Dr. Molnár Brigitta elnök asszony és az STC vezetõsége úgy
gondolták, hogy megpróbálják összehozni újra a négy generáció sportolóit egy táncos mulatságon, amiben a szervezésében
én is részt vehettem. A bál fõvédnökének Bajcsi Gézát kértük
fel, aki a város díszpolgára és a régi NB II-es, úgyis mondhatnánk „aranycsapat” tagja volt. A bálra meghívtuk a régi sportvezetõket és olyan volt sportolókat, akik 50 éve rúgták nálunk a
labdát (Cseh László, Perger Imre, Õri István). Õk megtiszteltek
bennünket és nagyon jól érezték magukat.

Közgyûlés az STC '22
sportegyesületnél
A bált 20 órakor dr. Molnár Brigitta, az STC társadalmi elnöke,
Bajcsi Géza fõvédnök és Csõsz László alpolgármester nyitotta
meg. A zenérõl nekünk eddig ismeretlen, ám fergetegesen játszó Karaván trió gondoskodott, mindenki tetszését elnyerte.
Azért, hogy humor is legyen az est folyamán, a Krammer Ferenc kórus tagjai egy zenés bohózatot adtak elõ, óriási sikerrel.
Éjfélkor tombolahúzás, utána tánc hajnalig.
A bálnak nagy sikere volt, remélem, évenként megismerhetjük,
illetve hagyomány teremthetünk vele.
Köszönöm a sportolóknak a szép számú megjelenésüket, sportemberhez méltó viselkedésüket.
Köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek, és jól érezték magukat, a támogatóknak, hogy segítették a sikert.
Köszönöm.
Csepreginé Sebestyén Erzsébet

„Jövõre, Veletek, Ugyanitt”
Támogatóink: Bajcsi Géza, Bregovics Mihály, Csapó Jánosné,
Csõsz István, Farkas Ferencné, Sebestyén Jánosné, Molnár József, Kurek Sándor, Tormáné Csepregi Judit, Perger Imre,
Molnár Istvánné, Hamar Judit, Glück Katalin, Csõsz László,
Pappné Ilonka, Diel Jáénos, Szabó Róbert, Varga pékség, Nét
Tiborné, Nyitrai Ferenc, Szabó László „Tulipán Étterem”,
Fried Kastélyszálló, Varga László „újságíró”, Szép József,
Zsóka virágüzlet, Tauker István, Krammer Ferenc kórus,
Csepregi György.

A február 21-én, 18 órára összehívott közgyûlés határozatképtelen volt. A vezetõk elõrelátásának köszönhetõen, már
a meghívóban is jelezték, hogy a következõ taggyûlés fél órával késõbbi idõpontjában már nem feltétel a megjelent létszám, ezért szabályosnak tekinthetõ a közgyûlés. Három napirendi pont szerepelt a gyûlésen:
1. A Simontornyai TC 2007. évi pénzügyi beszámolója, melyet Csepregi György ügyvezetõ elnök tartott.
2. Az STC 2008. évi költségvetési terve. Elõadó dr. Molnár
Brigitta társadalmi elnök volt.
3. Egyebek, melyben az STC '22 alapszabály-módosítása volt
a fõ téma.
A 2007. évi pénzügyi beszámoló és a 2008. évi költségvetési
terv részletesen olvasható lapunkban. Mindkét elõterjesztést elfogadta a közgyûlés.
A legnagyobb vita érdekes módon nem a két témáról, hanem
a tiszteletbeli tagságról szólt. Indulatoktól sem mentes hozzászólások, vélemények után, végül maradt az elõzõ évben
már elfogadott alapszabály, mely rögzíti a tiszteletbeli tagok
jogait és kötelezettségeit.
Va-Lá
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Szalagavató 2008.
Február 22-én nagy elõkészületek után
tartottuk a gimnázium és a szakiskola
végzõ osztályainak szalagtûzõ ünnepélyét.
A 12.i osztály tanulói már hónapok óta
próbáltak, hogy táncuk minél tökéletesebb legyen. Produkciójuk láttán elmondhatjuk, érdemes volt, mert country
és hip-hop táncuk, valamint a keringõjük
is nagyon szépre sikeredett, „karaoke”
produkciójuk pedig igazi meglepetés volt
számunkra.
Ünnepi beszédet – hagyományainkhoz
híven – Vámi István igazgató úr mondott,
az önkormányzat nevében pedig Csõsz
László alpolgármester úr köszöntötte az
ünneplõ közönséget.
A country tánc közben

A keringõ

A szalagavató nagyon jól sikerült. A szervezés-rendezés sok gonddal járt, de a 11.i
és a szakiskolai tanulók nagyon ügyesnek
bizonyultak. Rengeteg tombolatárgyat
gyûjtöttek össze, jó zenészeket hívtak, s
bõséges vendéglátást biztosítottak. Köszönjük a szervezõ 11. osztályosoknak, a
segítõ szülõknek és az osztályfõnököknek, hogy munkájukkal emlékezetessé
tették szalagtûzõ ünnepségünket.
Ugyancsak köszönettel tartozunk azoknak az intézményeknek, vállalkozóknak,
akik támogatásukkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.
Tóthné Unghy Ilona tagozatvezetõ

Február 8-án a gimnázium sokadik farsangján vehettünk részt. Minden osztály
szokás szerint elõadta mûsorát, melyek az
elõzõ évekhez viszonyítva sokkal színvonalasabbak voltak. Ezért a zsûrinek nem
volt könnyû dolga. Az osztályok versenyében elsõként ért célba a 11. g osztály, akik
hagyományosan a torta mellé megkapták
a plusz napot, melyet szorgalmi idõben
használhatnak fel, kirándulásra. Felkészítõ tanáruk Pálné Mikó Katalin tanárnõ volt.
Természetesen senki nem ment üres kézzel haza, mindenki jutalomban részesült.
Köszönjük a zsûri kritikus, de igazságos
döntését, a szülõk önfeláldozó munkáját,
Herczeg Lajos bácsi „hûségét”, aki évek
óta biztosítja a jó hangulatot, valamint támogatóinknak, akik tombolatárgyakkal
járultak a diákok öröméhez: Enesei Józsefné (Zsóka néni), Szabóné Dobos Csilla, Gallai Lajosné (Gabi néni) és a gimnázium minden osztálya.
Diel Áges, Sándor Renáta, Simoni Ibolya
(8. g osztályos tanulók)

Farsang a gimiben

A gyõztes csapat és osztályfõnökük
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Megemlékezés
Február 25-én a kommunista diktatúra áldozataira emlékezett
a gimnázium tanulóifjúsága. Mûsorral a 9. g osztály készült
Doffkayné Kalász Andrea osztályfõnök vezetésével.
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I. Simontornyai
Nemzetközi Internetes
Fotópályázat
Friss hírek

Raymond Khoury:
Az utolsó
templomos lovag
Dan Brown nagy sikerû Da
Vinci kód címû regénye óta
népszerûek a kereszténységhez kapcsolódó, napjainkban játszódó történetek.
Az utolsó templomos lovag
Raymond Khoury elsõ regénye, a szerzõ jelenleg
Londonban él, televíziós és
filmes
forgatókönyvíróként, producerként dolgozik.
A történet 1291-ben indul,
Akkó városának elestekor
egy maroknyi ifjú lovag egy
titokzatos ládikát menekít
ki a városból, majd évszázadokra nyomuk vész. Legközelebb a mai Manhattanben tûnik fel négy lovagnak
öltözött álarcos, akik a Vatikán kincsei címû kiállítás anyagából elrabolnak egy titokzatos
eszközt. Az ügyben az FBI indít nyomozást, amibe belekeveredik Tess Chaykin, a Metropolitan Múzeum archeológusa, aki
szemtanúja volt a különös esetnek. A nyomozás a keresztes
lovagok sötét, és titkos történetébe vezeti a szereplõket és az
olvasót.
A húsvéti ünnepek alkalmából kívánjuk minden kedves olvasónknak, hogy legyen idejük egy kis pihentetõ olvasásra is,
melyhez szeretettel ajánljuk ezt a kötetet.
Vácziné Horváth Anikó, Kiss Zoltánné

A pályázat kiírása óta megalakult a szakértõ zsûri.
Összeállt az a stáb, aki szervezi mozgatja, kommunikálja,
menedzseli a fotópályázatot.
A simontornyai pályázati
honlapon közöltek már a
partnertelepülések honlapján is követhetõek. Minden
információ,
ami
a
http://foto2008.fw.hu a pályázat honlapján elérhetõ, már olvasható a marpingeni és a nyárádszeredai honlapokon is.
Most már csak a szebb tavaszi idõ jöjjön, és lehet „élesíteni”
a fényképezõgépeket, és keresni az érdekes simontornyai témákat a kiírás szerint. A díjak is alakulnak, igazán értékes
tárgyi, fotótechnikai, híradástechnikai és más egyéb ajándékokat szánunk az értékelt fotókat készítõknek, a díjazottaknak. Ne feledjék, ne feledjétek, hogy a közönség is szavaz!
Szintén a fenti honlapcímen. Lehet, hogy a simontornyai közönségdíjat éppen egy Marpingen városából küldött fotó
nyeri, vagy egy nyárádszeredai. Ti viszont az általuk felajánlott közönségdíjat nyerhetitek meg. Hát ez a játék szépsége.
Várjuk a fotókat! Jó játékot, jó fotózást kívánok!
Könyv István J.

Bemutatjuk a szakmai stábot
A szakmai zsûri:
Elnök: Papp Elek fotómûvész (www.pappelek.hu),
(2004, 2005, 2006, 2007, az év fotósa, 2007. közép-magyarországi Prima díjasa),
Rühl Gizella fotós (www.tolnaart.hu mûvészeti oldal egyik
tulajdonosa),
Könyv Kata festõmûvész (www.tolnaart.hu),
Kiss Albert fotós, Tolna megyei Népújság,
Kiss Margit fotós Simontornya.
A zsûri tagjai továbbá: Simontornya Város Oktatási, Kulturális, Sportbizottságának tagjai:
Tóthné Unghy Ilona, Tenke Botond, Máté Imréné, Vámi István és a városi könyvtár vezetõje: Vácziné Horváth Anikó.
Webmester: Bán Zsolt.
Nemzetközi kommunikátor: Könyv Ágnes.
Producer, mûvészeti vezetõ: Könyv
(www.tolnaart.hu), tel.: 30/373-0049.

István

János

A rendezvény fõvédnöke: Csõsz László, Simontornya város
alpolgármestere.
Fõtámogatók: Simontornya Város Önkormányzata, Marpingen Város Önkormányzata –Németország, Nyárádszereda Önkormányzata – Románia.
Kiemelt támogatók: Vízmû Kft., Simontornya, Lack Mária.
(Továbbra is várjuk tárgyi, anyagi támogatók jelentkezését,
díjak felajánlását!)
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„Õszikék” apróhírek
* A február 29-én indult szociális gondozó, ápoló képzés hallgatói elsõ vizsgájukkal „bemelegítenek” március 7-én: munka- és tûzvédelembõl írásos számonkérés
várja õket. A hallgatók, oktatók és minden érdeklõdõ naprakész információhoz
juthat a képzésrõl (és intézményünk belsõ életérõl) honlapunkon:
www.oszikek.fw.hu
* A családsegítõ szolgálat ingyenes ruhaés bútorvásárt tartott február 28-án a rászorulók számára. Ezúton is hirdetjük,
hogy még mindig van ingóság, a szolgálatnál megtekinthetõ.
* Március ünnepeire készülünk az idõsek
otthona lakóival. Megünnepeljük a nõ-

napot, ahol már hagyományosan a férfilakók köszöntik a nõi lakóinkat; kokárdakészítéssel várjuk nemzeti ünnepünket,
március 15-ét és tojásfestéssel a húsvétot.
Névnaposainkat hagyományaink szerint
1-1 szál virággal köszöntjük, most a Józsefektõl várjuk, hogy meleget hozzanak.
* A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Kistérségi Társulása által koordinált 3 éves szociális felzárkóztató program keretében a volt
gondozási központ épületének elsõ része
kerül felújításra. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társtámogatásával nyílik lehetõség

arra, hogy a teljes körû felújítás és akadálymentesítés után Mikrotérségi Alapszolgáltatási Centrumnak adjon helyet. A
projekt a kivitelezés fázisába lépett, a
megfelelõ kivitelezõ kiválasztására várunk.
* A gyermekjóléti szolgálat március hó
folyamán a saját és minden gyermekjóléti
szolgáltatásra társult településen megtartja a törvény által elõírt települési
gyermekvédelmi tanácskozást; melynek
eredményét összegzi és beépíti az intézmény 2007. évi beszámolójába.
Hadi Ferencné intézményvezetõ

„Örök ifjúság”
Kicsit kicsúszva a farsangi idõszakból (február 25-én, hétfõn),
de annál nagyobb lelkesedéssel az immár hagyományosnak
mondható farsangi ünnepséget idén is megtartottuk az idõsek
otthona lakói, az Idõsek klubja aktív bejárói és a két rendszeres
vendégünk: az ÁFÉSZ és a BSZV nyugdíjasklubjainak tagjai
részvételével.
Mi dolgozók nagyon készültünk erre a vidám alkalomra: sütöttünk 150 db farsangi szalagos fánkot, üdítõvel és szíves vendéglátással vártuk vendégeinket, valamint „Kalózkapitányunk”
(Baumné Illés Erika mentálhigiénés munkatársunk) és Nagy
Sándorné Babyka foglalkoztatásszervezõnk segítségével jelmezbe öltöztetett és felkészített lakóink felhõtlen örömével.
A felismerhetetlen 17 jelmezes felvonulóból az abszolút pártatlan zsûri (családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk munkatársai) választották ki az elsõ 3 helyezettet. Ezen kívül az ötletes
jelmezek jutalmazására és az egyéni fellépés bátorságának
dicséretére két különdíjat is megítéltek.
I. helyezett: Hóember (idõsek otthona)
II. helyezett: Kukorica Jancsi és Iluska (BSZV Nyugdíjasklub)
III. helyezett: Lúdas Matyi és Döbrögi uraság (idõsek otthona)

A két különdíjjal jutalmazott: Napkirálynõ (ÁFÉSZ Nyugdíjasklub) és Magyar lány (idõsek otthona).
A zsûrizés szünetében és a tomboláig Perger Imre állandó hangulatfelelõs megnótáztatta a jelenlévõket, és táncra is perdítette. Kívánságmûsorával mindenki a kedvenc dallamait hallgathatta. A tombolán mindenki nyert. Aki látta a városi televízió
mûsorában a felvonulókat, átérezhette gyermekes örömüket és
felhõtlen vidámságukat. Ezúton is köszönjük minden segítõnek
és résztvevõnek, hogy velünk volt és kívánjuk, hogy ez így maradjon egész évben!
Hadi Ferencné

- 2008. március
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„Látod, amit én látok?”

Rendezvények, megemlékezések

„Hallod, amit én hallok?”

Illyés Gyula halálának
25. évfordulóján

„Ilyen ügyes az én kezem!”
A simontornyai Vármúzeum, Fried
Mûvelõdési Ház és a
Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola,
Gimnázium

2008. május 31-én rendezi meg a

XIII. Országos
„Illyés Gyuláné” Komplex
Mûvészeti Vetélkedõt.
Résztvevõk köre:
enyhén értelmi fogyatékos tanulók.

Április 11. (péntek), 17 óra:
Költészet napja
„Illyés Gyula jegyében” a vármúzeumban
megemlékezés (bevezetésként Domokos Mátyás méltatja a költõ munkásságát). Mûsor.

Április 15. (kedd), 11 óra:
Illyés Gyulára emlékezünk és koszorúzunk
a volt iskolája falán elhelyezett emléktáblánál.

RENESZÁNSZ HÓNAP
a Simontornyai Vármúzeumban

Helyszín: simontornyai vár.
Kategóriák: ének, zene, vers, próza,
báb, tánc, dramatikus játék,
képzõmûvészet.

Téma:
„Álmomban egy reneszánsz
udvarban”
A pályamûveket paszpartúrozva kérjük
elküldeni.
Nevezési lap az iskolától kérhetõ.
A képzõmûvészeti alkotások
beérkezésének határideje:
2008. május 1.
Beküldési cím: Vak Bottyán Általános
és Szakképzõ Iskola, Gimnázium –
7081 Simontornya, Hunyadi út 15.
Részletes információk kérhetõk
Boros Eszter fõszervezõtõl:
tel./fax: 74/486-139

2008. április
Április 1., 16 óra:
* Rajzpályázat: „Simontornyai vár és a reneszánsz”
A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium
és a Vármúzeum a „2008 a reneszánsz éve” jegyében városi
rajzpályázatot hirdet gyermekeknek. I-IV. kategóriában
(4-22 éves korosztálynak). A pályázat benyújtási határideje:
2008. március 20. A rajzpályázat eredményhirdetése április
24-én lesz.
* Rajzkiállítás a pályázat anyagából a vármúzeum kõtárában.
17 óra: Hangverseny: Hunyadiak a zenében
Elõadó: a Pro Musica Antiqua HD Egyesület Kecskés András lantmûvész vezetésével a vármúzeum udvarán. (Rossz
idõ esetén a mûvelõdési házban.)
Április 2. (szerda), 16 óra:
Kiállítás: „Reneszánsz képek a történelmi
Magyarországról”
Helyszín: a gimnázium aulája.
Április 8. (kedd), 10 óra:
Mátyás király a csillagok között
Gyermekmûsor a vármúzeum udvarán. (Rossz idõ esetén a
mûvelõdési házban.)
Április 16. (szerda), 11 óra:
Reneszánsz divatbemutató.
Helyszín: a vármúzeum udvara. Bemutató a szakmunkástanulók saját kezûleg varrt reneszánsz ruháiból. Eredményhirdetés április 24-én lesz. (Rossz idõ esetén a mûvelõdési
házban.)
Reneszánsz zene
Elõadók a római katolikus egyház gitáregyüttese. Felkészítõ
tanár: Máté Imréné. (Rossz idõ esetén a mûvelõdési házban.)
Reneszánsz tánc
Elõadják a gimnázium tanulói. Felkészítõ tanár: Dolovainé
Gyarmati Erzsébet. (Rossz idõ esetén a mûvelõdési házban.)
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Húsvét
Gyerekkoromban a húsvéti ünnepet megelõzõ napok tragikusan hatottak reám. Egyszerre megváltozott a levegõ színe és íze:
sápadtsággal, nemes és gyászos virágszaggal, gyertyafénnyel
telt meg a levegõ. A dominikánusok terén körmenetek vonultak el, zászlókkal, melyre a Gyermeket és a Bárányt hímezték, s
a tót asszonyok fájdalmas hangon énekeltek, mintha valamilyen
jóvátehetetlen gyász szakadt volna a világra. E napokban féltem
és nem mertem az utcára menni. A misztériumok nemcsak a
szertartásokban élnek. „Keresztények sírjatok” – énekelték a
templomban, s ilyenkor mindig sírnom kellett. Mintha személyes közöm lenne a húsvéthoz, mintha a harangzúgásból, az
énekbõl hozzám is szólana valami végzetes és magánügyszerû.
Az emberben van valamilyen isteni anyag, ami nem pusztulhat
el, s van benne emberi anyag, mely irtózatosan tud szenvedni.
Ezt éreztem. Ezért féltem.
Márai Sándor

A húsvéti misztérium…
A misztérium – ahogyan már Szent Pál is használta – olyasmit
jelent, ami kinyilvánul, jelenvalóvá lesz, jelek által felfogható és
megismerhetõ: Isten megjelenését, akaratának és szeretetének
kinyilvánulását jelenti.
Isten üdvözítõ szeretete Jézus Krisztusban nyilvánult ki tökéletesen. Jézus egész élete misztérium. Életének a csúcsa, legnagyobb és legjelentõsebb eseménye: az õ halála és feltámadása
(ide számítva mennybemenetelét, megdicsõülését is). Ezt a
végtelen értékû krisztusi eseményt foglalja össze a „húsvéti
misztérium” kifejezés. A liturgiáról szóló zsinati megnyilatkozás (a liturgikus konstitúció) ezért állítja ezt a kifejezést mind az
üdvtörténeti teológiai szemlélet, mind a gyakorlati keresztény
élet központjába: ,,Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsõítésének ezt a mûvét, amelyet az isteni hatalom nagy jelei mutattak meg elõre az Ószövetség népének, Krisztus, az Úr
beteljesítette. Kínhalála a keresztfán értünk emberekért, mindannyiunkért történt a hazugságok a gonoszságok a bûn legyõzettetésére.
Elsõsorban a megváltást adó szenvedésének, a halálból való feltámadásának és dicsõséges mennybemenetelének húsvéti
misztériuma által, mert ebben ‘halálunkat a maga halálával
megváltotta és feltámadásával visszaállította az életet’ (húsvéti
prefáció).” (Lit. Konst. 5. pont.)
A húsvéti misztérium jelentésének azonban csak egyik részét
foglalja össze a kifejezés történeti vonatkozása, vagyis hogy Jézus földi életére, legfõképpen halálára és feltámadására utal, és
ezekre emlékeztet. Jézus Krisztus élete ugyanis nem egy emberi
élet a sok közül, hanem egyetemes élet az emberekért. Mindenki
életéért való élet, még pontosabban (így is lehet mondani): mindenki élete. Múltra, jelenre és jövõre vonatkozó élet, ahogyan
korunk neves teológusa, Gottlieb Söhngen írja: ,,Krisztus üdvözítõ tetteinek kettõs, vagy helyesebben, hármas oldala van. Elõ-

ször is történelmi tények, s mint ilyenek egyszeriek, és a múló
idõhöz tartoznak visszahozhatatlanul. De mégsem puszta történések vagy tények, hanem üdvtörténések vagy üdvtények …
Isten Lelke által, aki maga az örök élet és az örök élet teremtõje, Krisztus üdvözítõ tettei tovább élnek és jelen vannak. Krisztus üdvözítõ mûve tehát történelem és misztérium egyszerre.
Mint isteni misztérium állandó jelenben él tovább Isten Lelke
által. Krisztus üdvözítõ tettei továbbá tanító és kötelezõ példa is
a mi erkölcsi törekvéseink számára. Krisztus üdvözítõ mûve
tehát történelmi tény, isteni misztérium és erkölcsi minta.”
(Részlet Karl Rahner: A húsvéti misztérium c. írásából.)

A tojás…
A tojás minden nemzet kultúrájában kiemelkedõ jelentõséggel
bír, a termékenységet, a megújuló életet szimbolizálja. A magyar nép hitvilágában és a népszokásokban fontos szerepet töltött be, általában kimutathatóan termékenységvarázsló jelleggel, illetve az újjászületést, növekedést jelképezõ, megtestesítõ
tárgyként. Általában a tavaszhoz, a tavaszi napéjegyenlõséghez
kötõdõ ünnepek idején elõszeretettel használják a tojást ajándékozásra, díszítésre. Az egyház keresztény szimbolikát társított a tojáshoz, a sírjából feltámadó Krisztus jelképeként értelmezte. Nem véletlen, hogy egyes vallások a tojást tartják a tökéletesség szimbólumának. A tojás az élet és a termékenység jelképeként vonult be a népmûvészetbe, számos filozófus a világ
és az elemek szimbólumát látták benne. A tojáshéj a föld, a
fehérje a víz, a sárgája a tûz jelképe, a héj alatti ûrt, pedig a
levegõnek tulajdonították.
A tavaszi hímestojás gyûjtéséhez kapcsolódó hiedelem a szaporodással, fajfenntartással kapcsolatos. A hímes tojást jóslásokra
is használták a ráfestett jelképek értelmezésével. A lakásba barka ágakra akasztott kifújt hímes tojások, tojásfa néven ismeretesek. A népi hiedelem szerint fiatal házasoknak a tojásfa alatt
csókolózni bõséges gyermekáldást jelent. A magyar vidékeken
is elterjedt patkolt tojásnak rontás elhárító hatást tulajdonítottak.

- 2008. március
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….Az sem hiszi, aki látja

Juhos Lászlóné Csuhaj Tünde 1954-ben született Tamásiban. A
Pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában kerámiaszakon végezte
tanulmányait. Tojásdíszítéssel 1990 óta foglalkozik. Lúd,
hattyú, emu, nandu és strucctojásokat díszít maratott és fúrt,
festett technikával. Hollandiában 2000, 2001-ben, Franciaországban 2003-ban kiállítási elsõ díjat nyert. A televízió portréfilmet készített róla „A tojáshímzõ” címmel, melyet országos
tévécsatornák vetítettek. Bérczes László a Budapesti Bárka
Színház mûvészeti igazgatója az alábbi ajánlást írta „Csuhaj
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Rajzoljuk le
várunkat!

címmel a simontornyai Vármúzeum és
a Vak Bottyán Általános és Szakképzõ
Iskola, Gimnázium a
„2008 a reneszánsz éve”
jegyében városi rajzpályázatot hirdet
gyerekeknek.
Korosztályok:
I. óvodások,
II. általános iskola alsó tagozat,
III. felsõ tagozat (a 7., 8. osztályos gimnáziumi tanulók is ide
tartoznak),
IV. gimnázium és szakképzõ iskola (14 évestõl 22 éves korig).
A pályamunkák mérete és technikája tetszõleges. A beküldött munkákból a várban kiállítás lesz.
A rajzok hátuljára kérjük, írd rá adataidat!

A pályázati benyújtásának határideje:

2008. március 20.
Tünde szekszárdi képzõmûvész hihetetlenül finom munkáit az
sem hiszi, aki látja. Mívesség, elmélyültség, asszonyi kifinomultság, szépség – mind-mind ott táncol az áttetszõ tojáshéj felületén. Mondhatnánk azt is, hogy igazán csak a nõk képesek oly finomsággal és mûvésziességgel érinteni a megmunkálandó felületet, mint ahogy anya érinti gyermekét.”
(Részlet dr. Balázs Kovács Sándor
néprajzkutató írásából.)
Az oldalt összeállította: Könyv István János

(Személyesen az intézmény
Hunyadi úti épületében lehet leadni
Boros Eszter igazgatóhelyettesnek.)
A kiállítás megnyitása: 2008. április 1-jén,
16 órakor a Vármúzeumban.
Eredményhirdetés: 2008. április 24-én,
16 órakor a Vármúzeumban.
A pályázat díjazását a Táltos Alapfokú
Mûvészeti Iskola (Szeged) segíti és támogatja.
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Az alsó tagozat osztályai szerepeltek
legjobban az 1 és 2 forintosok gyûjtésében
Az „Összefogás báljával” egyidõben meghirdetett aprópénzgyûjtésben jól szerepeltek az általános iskola osztályai. Összesen több
mint 250 kg aprópénz gyûlt össze. A pénz a bál teljes bevételével
együtt a „Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány” számlájára
kerül. Az alapítvány vállalja az aprópénzek beváltását, a befolyó
teljes összeg célnak megfelelõen történõ felhasználását. A bevételt két célra kerül felosztásra: nagyobbik része az intézmény informatikai eszközfejlesztésére beadott pályázat megvalósításához szükséges önrész biztosítására, másrészt az aprópénzgyûjtésben legjobban szereplõ osztályok díjazására.

A verseny végeredménye a következõ:
Helyezés
1.

Osztály
4.a

Létszám
19 fõ

Osztályfõnök
Összegyûjtött pénz (Ft)
Összegyûjtött pénz (Ft/fõ)
Emperger Ágnes,
30.375
1.599
Vinczéné Farkas Gyöngyi
2.
3.a
18 fõ
Kossa Istvánné
19.090
1.061
3.
1.a
21 fõ
Beidekné Bölcsföldi Mária
21.797
1.038
4.
2.
25 fõ
Varga Szilvia
25.536
1.025
5.
3.b
19 fõ
Horváth Istvánné
18.909
995
6.
5.b
23 fõ
Kovácsné Lengyel Ilona
11.983
521
7.
1.b
21 fõ
Schiszler Lajosné
8.577
429
8.
4.b
18 fõ
Rózsáné Kovács Anna
7.634
424
9.
8.
24 fõ
Máté Imre
4.944
206
10.
6.a
23 fõ
Szabadiné Lukács Mária
4.693
204
11.
5.a
23 fõ
Szabó Eszter
3.727
162
12.
7.
24 fõ
Zsigáné Teszler Judit
2.653
111
A többi osztály és az óvodai csoportok vagy nem vettek részt a versenyben, vagy az általuk összegyûjtött pénz összege nem érte el az
1.000 Ft-ot. Sajnáljuk, hogy nem csatlakozott minden tagozat a közös gyûjtéshez. Szeretnénk külön köszönetet mondani a Boros
Eszter tanárnõ által vezetett grafika szakkörösök, és a Weiszné Nemesi Magdolna által vezette sajátos nevelési igényû tanulók
részvételéért.
A verseny lezárult, de néhány hétig még fogadjuk az aprópénzeket. Kérem, hogy amennyiben van még megmaradt 1 vagy 2 forintosuk, és azokra nincs szükségük, azt hozzám juttassák el, és ezzel is támogassák az iskolát, a gyermekeket.
Köszönettel: Máté Imre, a „Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány” elnöke

Szálkáim

Kedves Gyerekek!

Tavasz eljövetelét nemcsak az jelzi, hogy zöldell a természet, csicseregnek a madarak, lengébben öltözünk, hanem az is, hogy egyre
szaporodnak az avartüzek. Sok
ember érez ilyenkor késztetést a
tûzgyújtásra, nem gondolva annak
következményeire.
Simontornyára egy nap két esetben is ki kellett vonulniuk a
sárbogárdi tûzoltóknak, mert délután égett a volt bõrgyár
mögötti terület, ahol meggyulladt az ottmaradt bõrgyári hulladék, melyet nem lehetett teljesen eloltani. Egész éjszaka
füstölgött, és el kellett árasztani a területet. Szerencsére nem
keletkezett anyagi kár a másik tûzesetnél sem, amikor a Vak
Bottyán lakótelepi garázssoron égett az avar, s ezzel veszélybe került 22 autó. Még mindig sokan elfelejtik, hogy a felgyülemlett növényi hulladékok, gazok elégetése büntethetõ. A
piromániásoknak ajánlom, hogy inkább egy cigarettára gyújtsanak rá, ezzel legalább csak saját egészségüket veszélyeztetik, és nem okoznak felesleges riadalmat.

Az elõzõ havi rejtvényben a bohóc másik felének nem hagyott helyet a lapszerkesztõ, de ti remekül feltaláltátok magatokat, és
megoldottátok a feladatot. Gratulálok Nektek, és ehhez a feladványhoz is sok sikert kívánok!

Va-Lá

Szilvi néni

Keressétek meg, és karikázzátok be a versikében elbújt állatok
neveit! Ha ügyesek vagytok, tízet találtok!
Gábor ment a suliba,
S rosszul felelt Gabika.
Baj lesz ebbõl, gondolja,
Megveri õt az anyja.
Nosza, máris hazafut,
Rohan gyalog, ahogy tud.
Anyuka csak haragos:
-Hallod-e te nagyokos,
ne lógasd az orrodat,
Vedd komolyan dolgodat,
Megéri, hogyha tanulsz,
Butaságtól szabadulsz!
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A Simontornyai Torna Club ’22 sportegyesület
2007. évi pénzügyi beszámolója
Bevételek:
– önkormányzati támogatás: 5.500.000 Ft* (*az összeg nem tartalmazza a 600.000 Ft-os sportcsarnok-használati díjat, melyet
közvetlenül az iskolának utalt az önkormányzat),
– Sió Víz Kft.: 360.000 Ft,
– pályázati támogatás: 150.000 Ft,
– saját bevételek: tagdíj: 214.550 Ft, büfé: 40.000 Ft, lovas szakosztály bevétele: 207.500 Ft, egyéb (cirkusz): 22.000 Ft.
Összesen: 6.494.050 Ft.
Kiadások:
– általános költségek: 1.329.167 Ft,
– labdarúgó szakosztály: 2.662.606 Ft,
– férfi kézilabda: 1.526.593 Ft,
– nõi kézilabda: 639.766 Ft,
– lovas szakosztály: 335.918 Ft.
Összesen: 6.494.050 Ft.

A Simontornyai Torna Club ’22
sportegyesület 2008. évi költségvetési
tervezete
Tervezett bevételek:
– önkormányzati támogatás: 4.500.000 Ft,
– pályázati támogatás (már megérkezett): 500.000 Ft,
– saját bevételek: tagdíj: 250.000 Ft, büfé: 120.000 Ft, lovas
szakosztály bevétele: 200.000 Ft, egyéb (szponzorok, pályázatok): 430.000 Ft.
Összesen: 6.000.000 Ft.
Tervezett kiadások:
– általános költségek: 1.300.000 Ft,
– labdarúgó szakosztály: 2.200.000 Ft,
– férfi kézilabda: 1.500.000 Ft,
– nõi kézilabda: 700.000 Ft,
– lovas szakosztály: 300.000 Ft.
Összesen: 6.000.000 Ft.

Tolna megyei II. o. felnõtt
labdarúgó-bajnokság 2007/2008
tavaszi szezon

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

03. 02. vasárnap 14.30 Simontornyai TC '22-Kisdorog FC
03. 09. vasárnap 14.30 Simontornyai TC '22-Magyarkeszi KSE

Dátum

03. 16. vasárnap 14.30 Cikó SE-Simontornyai TC '22

Nap

Idõ

Mérkõzés

március 29. szombat

16.00

Decs KSE–Simontornyai TC ’22

03. 23. vasárnap 14.30 Bogyiszló SK-Simontornyai TC '22

április 12.

szombat

17.00

Simontornyai TC ’22–Zomba

03. 30. vasárnap 16.00 Simontornyai 'TC 22-Kéty SC

április 19.

szombat

16.00

Hõgyész SC–Simontornyai TC ’22

04. 06. vasárnap 16.00 Simontornyai 'TC 22-Szedres SE

április 26.

szombat

17.00

Simontornyai TC ’22–Bölcske SE

04. 13. vasárnap 16.00 Pincehelyi NSK-Simontornyai TC '22

május 3.

szombat

17.00

Simontornyai TC ’22–Nagydorog

04. 20. vasárnap 16.30 Dunaföldvár STE-Simontornyai TC '22

május 10.

szombat

16.00

Szekszárd–Simontornyai TC ’22

04. 27. vasárnap 16.30 Simontornyai TC '22-Sióagárd SE

május 17.

szombat

17.00

Simontornyai TC ’22–Tengelic

05. 04. vasárnap 17.00 Mórágy SE-Simontornyai TC '22

május 25.

vasárnap

11.00

Kocsola SC–Simontornyai TC ’22

05. 11. vasárnap 17.00 Simontornyai TC '22-Bátaapáti SE

május 31.

szombat

11.00

Tamási KC–Simontornyai TC ’22

05. 18. vasárnap 17.00 Aparhant SE-Simontornyai TC '22
05. 25. vasárnap 17.00 Simontornyai TC '22-Németkéri SE
06. 01. vasárnap 17.00 Bonyhád-Börzsöny SE-Simontornyai TC '22
06. 08. vasárnap 17.00 Simontornyai TC '22-Nagymányoki SE
06. 15. vasárnap 17.00 Kisdorog FC-Simontornyai TC '22

SIMONTORNYAI
TORNA CLUB '22

Az ifjúsági mérkõzések 2 órával elõbb kezdõdnek.

Fizessen elõ a Simontornyai Hírekre!
Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.
Elõfizethetõ: a polgármesteri hivatalban Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot, annak azt házhoz viszik.
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A pályán is jó vendéglátónak bizonyultak
Azt már megszoktuk, hogy az öregfiúk
Barátság foci kupáján a jó szervezõmunkának és a támogatóknak köszönhetõen
jól érzik magukat az idelátogatók. A 14.
alkalommal megrendezett Barátság-kupa labdarúgó öregfiúk mérkõzései alkalmával ezúttal nem fejtettek ki akkora ellenállást, mint korábban szoktak. A 15
mérkõzésen 50 gól esett, így nem unatkozhattak a nézõk.
A Simontornya I. csapatának eredményei:

Végeredmény:
I.

Tolna

13 pont

II.

Sárbogárd

12 pont

III. Aba

8 pont

IV. Simontornya II.

4 pont (8:13)

V.

4 pont (4:10)

Simontornya I.

VI. Tolnanémedi

1 pont

Különdíjasok:
Tolna–Simontornya: 1:0
Simontornya–Tolnanémedi: 1:0 góllövõ:
Varga L.
Sárbogárd–Simontornya I.: 3:0
Aba–Simontornya I.: 4:1 góllövõ: Varga
L.
Simontornya I.–Simontornya II.: 2:2 góllövõk: Varga L. 2, illetve Bor, Pápai

Simontornya II. csapatának eredményei:
Simontornya II.–Tolnanémedi: 3:0 góllövõ: Kovács L. 2, Pápai
Sárbogárd–Simontornya II.: 2:0
Aba–Simontornya II.: 6:2 góllövõ: Nyirati, Bor
Simontornya II.–Tolna: 1:3 góllövõ: Nyirati

Gólkirály: Örkényi Ferenc (Aba) 7
A legjobb kapus: Beidek Attila (Simontornya I.)
A legrutinosabb játékos: a 60. születésnapját a közelmúltban ünneplõ Csepregi
György (Simontornya I.)
Va-Lá

2008. február

Köszönet

Házasságkötés

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Varga Alexandra Tamara—Dörögdi István

Születések

NAGY JÁNOS

Kovács Máté Norbert

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk éreztek.

Õri Jácint

Gyászoló család

Kovács Roxána
Csapó Szabolcs Flórián
SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Simontornya önkormányzata, Csõszné Kacz Edit polgármester. Szerkesztõ

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

