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Elballagtak a középiskolások és
szakiskolások

Mint mindig, ezúttal is nagy esemény volt a gyerekek, szülõk,
hozzátartozók és a város életében is a ballagás. A városi ünnepi
rangra emelkedett búcsúzáson ezúttal a szokásosnál kevesebb
osztály és diák ballagott. A nyelvi osztály bevezetése miatt most
egy évfolyam hiányzott. A feldíszített osztálytermekben az osz-
tályfõnökök vezetésével még egyszer végigjárták diákok a tan-
termeket, majd búcsúztató társaik sorfala között a Szent István
térre ballagtak. A megható ünnepségen Vámi István iskolaigaz-
gató utoljára adott hasznos útravalót a diákoknak, ezúttal Õ is
búcsúzott, mert a tanév befejeztével nyugdíjba vonul. A város
nevében Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a balla-
gókat és meghívta õket egy pezsgõs koccintásra a polgármesteri
hivatalba. Sikeres vizsgát, és eredményes jövõt kívánunk vala-
mennyi érettségizõnek és szakmunkásvégzõnek.
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Testületi ülésrõl jelentjük
A testületi ülés ezúttal maratoni hosszúságú
volt, délután 2 órától majdnem este 10 óráig
tartott. Az utolsó órákban a képviselõk már
nem tudtak teljesen koncentrálni, pedig ekkor
is igen fontos témákat tárgyaltak.
Az elõzõ ülés óta hozott fontosabb intézkedé-
sekrõl, döntésekrõl és a jelentõsebb esemé-
nyekrõl számolt be elõször a polgármester.
– A közmunkaprogram tovább folytatódott. A
cigány kisebbségi önkormányzat elnöke a Tol-
nai Népújságban, valamint a Simontornyai Hí-
rekben cikket jelentetett meg, melyben keve-
sellette a roma foglalkoztatottak számát. (A
polgármester reagálása külön cikkben olvas-
ható.)
– Hajdics József, a LEADER-program vezetõje
tájékoztatást tartott a programról Simontor-
nyán, melyen sajnos kevés vállalkozó jelent
meg.
– Tolna megye 9 városának polgármestere
Dombóváron találkozott. A tanácskozáson az
EU-pályázatok összehangolási tervérõl tár-
gyaltak.
– Torma József képviselõ vett részt a Tamási
Rendõrkapitányságon tartott tanácskozáson,
ahol a kistérségi munkáról adtak számot.
– A hegyközségi ülésen a hegyközségi társulás
megalakulásáról tárgyaltak.
– A SIÓVÍZ Kft. közgyûlésén Csõsz László alpol-
gármester vett részt.
– A polgármester Budapesten járt, ahol Lam-
pert Mónika szociális és munkaügyi miniszter
egy szûk körû konferenciát tartott. Tájékozta-
tást kaptak a szociális törvény változásairól és
véleményeket kértek. A polgármester szót
kért, és elmondhatta véleményét a tartós mun-
kanélküliekrõl és a várható pozitív és negatív
hatásokról.
– A polgármester Appel Lászlóval és Tóthné
Unghy Ilonával Ozorán járt, ahol tárgyalást
folytattak a település polgármesterével és is-
kolaigazgatójával az integrált társulás lehetõ-
ségérõ. Pálfa önkormányzata is tárgyal a társu-
lás lehetõségérõl.
– Szabó Attila képviselõ vett részt Iregszem-
csén a LEADER-programmal kapcsolatos tájé-
koztatón.
– 2008. április 22-én a polgármester több kép-
viselõ társával együtt a Tolna Megyei Bírósá-
gon volt.
– A Tamási-Simontornya Városkörnyéki Ön-
kormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás
ülésén vett részt a polgármester, ahol több pá-
lyázat pénzösszegének elosztása történt.
– Halbaksz–Kállai-féle telekre vonatkozó aján-
dékozást a tulajdonos visszavonta.
– A Petõfi u. 8. szám alatti épület kivitelezésére
a szerzõdést megkötötték a többi pályázó kiér-
tesítése megtörtént.
– Megkötötték a szerzõdést az árkok tervezé-
sére, egyben a többi pályázót kiértesítették.
– A Vártér 5. szám alatti épület felújítása tekin-
tetében kiviteli tervek készítését megrendel-
ték, mely jogszabályváltozás miatt szükséges.
A kötelezettségvállalás összege 490 ezer fo-
rint.

– A településen a polgármester több fa kivágá-
sát engedélyezte. Azokat a fákat vágták ki, me-
lyek részben vagy teljesen ki voltak száradva,
betegek, veszélyesek voltak, pollent terjesztet-
tek. Többen kifogásolták a kivágás jogosságát,
szakértõk szerint a fák nagyobb részét legalább
15 éve ki kellett volna már vágni. A kivágott fák
helyébe 20 db fát ültettek, melyet õsszel foly-
tatnak.
– A vis maior keret terhére a Malom utcai árok
tisztítása megkezdõdött.
– A sport büfé bérletére pályázatot írtak ki.
– A Siópart utca burkolása a járulékos költsé-
gek nélkül 800 ezer forintba kerül.
– Megtörtént a hivatal épületének vis maior
kárelszámolása.
– Két önkormányzati lakás tekintetében érték-
becslõt bíztak meg. A polgármester felhatal-
mazást kért a testülettõl az ingatlanok értékesí-
tésére.

Jelentõsebb események
– Pillich Ferenc emléktáblájának koszorúzása
ünnepélyes keretek között megtörtént. A pol-
gármester Pillich Ferenc unokájával közösen
fát ültetett.
– 2008. április 7-én az OTP Zrt. simontornyai fi-
ókavatóján vett részt a polgármester több kép-
viselõvel együtt, ahol elmondta, hogy örül a fel-
újításnak, de nem örül a kisebb területû OTP-
nek és a rövidített nyitva tartásának.
– 2008. április 17-én a polgármester legszebb
feladatát gyakorolhatta, nagyon kedves ifjú
párt indított el az életre.
– A polgármester fogadta a német Vöröske-
reszt delegációját, ahol az együttmûködés 10.
évfordulójára emlékeztek.
– Egy fõ építésügyi elõadó került felvételre De-
res Szilvia személyében. A polgármester jó
munkát kívánt az új dolgozónak.
– Sajnálatos módon behatoltak a polgármeste-
ri hivatalba. Az önkormányzat a feljelentést
megtette.
– A játszóteret ismét megrongálták. Ez ügyben
is feljelentést tettek. Csõszné Kacz Edit polgár-
mester kéri a lakosságot, hogy a meglévõ érté-
keink megõrzése, megvédése érdekében
nyújtsanak segítséget.
– Az önkormányzati alapítású alapítványok el-
nökeinek beszámolói az önkormányzattól ka-
pott támogatás felhasználásáról és tevékeny-
ségükrõl. Endreffyné Takács Mária a Si-
montornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Köz-
hasznú Közalapítvány kuratóriumának elnöke
és Máté Imre a Simontornyáért Közhasznú Köz-
alapítvány elnökének beszámolóját a testület
elfogadta. Mindkét szervezet kuratóriumának
elnöke megköszönte a felajánlásokat és várja a
további támogatásokat.
– Az önkormányzat 2007. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról szóló beszámolót, vala-
mint a rendeletalkotás az önkormányzat 2007.
évi mérlegérõl a pénzmaradvány megállapítá-
sáról szóló elõterjesztést a zárszámadást elfo-
gadták.

– A BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és
Üzleti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálattal történõ
megbízása. Ezen napirendi pontot már márci-
usban tárgyalták, akkor úgy döntöttek, hogy a
megyei közigazgatási hivataltól állásfoglalást
kérnek. Az állásfoglalásban az szerepel, hogy a
kötvénykibocsátás lényegében hitelként keze-
lendõ, ezért könyvvizsgáló megbízása szüksé-
ges. Megbízták a BÉTA-AUDIT könyvvizsgáló
céget a feladat elvégzésével.
– Az önkormányzat 2008. évi költségvetési
rendeletének I. számú módosítását elfogadták.
A június 7-én megtartandó Családi Nap ren-
dezvényére 50 ezer forintot szavaztak meg a
tartalékkeretbõl. Dr. Mihócs Zsolt képviselõ jú-
nius havi tiszteletdíját a BSZV Nyugdíjasklub
jubileumi rendezvényére ajánlja fel. Torma Jó-
zsef képviselõ 100 ezer forint tiszteletdíját
ajánlotta fel a közalapítványok keresztül két
család köztük a Magyar család támogatására.
– A szociális igazgatás és a szociális ellátás he-
lyi szabályairól szóló 4/2006 (III. 10.) számú ön-
kormányzati rendeletet módosították. Eltöröl-
ték a helyi lakásfenntartási támogatást és a
pénzeszközt az adósságkezeléshez csoportosí-
tották át. A szociális bizottságtól annak javas-
lata után, május 15-étõl a polgármester hatás-
körébe tartozik az átmeneti segélyek megálla-
pítása.
– Beszámoló az önkormányzati társulások
2007. évi tevékenységérõl és a társulási célok
megvalósításáról. Összességében megállapít-
ható, hogy az intézményi társulásokban való
részvétel nem terheli az önkormányzat költség-
vetését. Simontornya város önkormányzatá-
nak a körzetközponti feladatai ellátása nem
okoz többletkiadást. A képviselõ-testület meg-
állapította és elfogadta, hogy a polgármester
eleget tett a helyi önkormányzati társulásairól
és együttmûködésérõl szóló 1997. évi törvény
által elõírt beszámolói kötelezettségének.
– Az iskolarendszerû szakképzés intézményi
kereteinek fenntartása, a gyakorlati képzés
megszervezése témát már korábban is tárgyal-
ták, most egy szakképzési bizottságot alakítot-
tak, melynek tagjai Appel László, Tóthné
Unghy Ilona, Pordán Ilona, Vámi István, Hege-
dûs Helga és Körtés István. A bizottságnak
anyagot kell készíteni a májusi testületi ülésre,
melybõl feketén-fehéren kell látni, hogyan s
merre tovább.
– A város önkormányzatának Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát felülvizsgálták, módo-
sították. Kiemelten kezelték az önként vállalt
feladatokat, melyek közül a kollégium meg-
szüntetésérõl döntöttek, így szeptembertõl
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nem mûködik a kollégium. A másik kérdés, az
alapfokú mûvészeti oktatás, még nem dõlt el,
szeptemberre várható a normatíva kérdésének
rendezése.
– A 2008/2009. évi tanévre vonatkozó beisko-
lázási elképzelések az óvodai, iskolai csopor-
tok számának meghatározása. A terveket, el-
képzeléseket elfogadták, de az is elhangzott,
hogy az önkormányzat nem tud jótékonykodni
és egy-egy tagintézmény helyett plusz pénz
befizetését nem vállalja.
– A Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatójának
beszámolóját a 2007. évi mérlegrõl, szakmai
tevékenységérõl a 2008. évi elképzelésekrõl
elfogadták. Az Új Magyarország építési terv-
ben várhatóan 50 millió forint pályázható a mû-
velõdési ház felújítására, melynek önrészét a
testület megszavazta. A felújítás során új helyi-
ségeket is kialakítanak, ahol a civil fórumok
tartanák meg összejöveteleiket.
– Az STC Sportegyesület elnökének beszámo-
lóját a 2007. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról a testület elfogadta.
– A SIÓVÍZ Kft. Felügyelõ Bizottságába dele-
gált tag Körtés István 2007. év munkájáról szó-
ló beszámolót elfogadták.
– Hajdinákné kártérítési ügyét újratárgyalták.
Megbízták a polgármestert az ügy lerendezé-
sével.
– Fung Istvánné ingatlanvásárlási ügyét a tes-
tület jóváhagyta. Nevezett vásárlási igényt
adott be a Simontornya, Temetõ u. 51. szám
alatti ingatlanra. Az ingatlan mûvelési ága be-
építetlen terület nagysága 301 m2. Az ingatlan
a vöröskeresztes ház kertjében található, mely-
re a Vöröskeresztnek nincs szüksége, az nem
építhetõ be. A vételár tartalmazza az ingatlan
értékét, valamint a felértékelés költségét.
– Tamási-Simontornya Kistérségi pályázatok.
LEKI-, TEKI-, CÉDE-, TEUT-pályázatokon az ön-
kormányzat összesen 17.930.000 Ft-ot nyer-
het el, melynek önereje 5. 282.000 Ft. Az ön-
erõt az önkormányzat megszavazta. A pályáza-
tokon a tervek szerint a temetõi út urnafalánál
és egyéb helyen út létesíthetõ. A Kossuth téren
nagyfelületû útburkolat készíthetõ, valamint a
vízelvezetõ megoldása, több utcában gyalogos
járda készíthetõ.
– Pálfa Iskolafenntartó Társulás kérelmének el-
fogadása. A pálfai önkormányzat társulási ké-
relmét 2008. szeptember 1-jei határidõvel a
simontornyai önkormányzat elfogadta. A jelen-
legi ismeretek szerint 124 tanulót és 52 óvo-
dást tartanak nyilván Pálfán.
– A strand visszavásárlására és üzemeltetésé-
re az elõzõ feltételekkel pályázat benyújtható a
testület döntése alapján.
– Kitüntetési rendelet módosítása. Az ügyrendi
bizottság javaslata alapján az év köztisztviselõ-
je díj helyett közszolgálati, közalkalmazotti díj-
kitüntetést a testület elfogadta.
– Képviselõi hozzászólásban szorgalmazták,
hogy a Pásztor utcában a nagy sebességgel
száguldó jármûvek miatt sebességkorlátozást
vezessenek be.

Va-Lá
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A tényszerû tájékoztatásért
Közszereplõként mentalitásomat legin-
kább Illyés Gyula azon gondolata fejezi
ki, mely szerint nem az a fontos, hogy
honnan jöttél, hanem hogy hova mész. A
Simontornyai Hírek 2008. áprilisi számá-
ban Góman József, Simontornya Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
elnöke „Van egy álmom” címen közölt
írásában megjelentekkel kapcsolatban
szeretném a tényekrõl tájékoztatni az új-
ság tisztelt olvasóit. Nem vitát kívánok
generálni, hanem úgy tartom, hogy az ol-
vasónak joga, hogy megismerje a cikkben
érintett és megnevezett másik fél vélemé-
nyét is, különösen, ha azok adatokkal is
alátámaszthatók.
Sajnálatos, hogy Martin Luther King tisz-
teletes nem érhette meg nagy álma betel-
jesülését, mert amikor King tiszteletes
azon az Amerika és a világ számára örök-
ké emlékezetes napon megfogalmazta
gondolatait, még valóban súlyos, akkor
megoldhatatlannak tûnõ faji ellentétek
osztották meg Amerikát.
Közéleti szereplésemet az határozza
meg, hogy közel négyezer-ötszáz simon-
tornyai polgárt vagyok hivatva képvisel-
ni, nemzeti, etnikai vagy vallási hovatar-
tozásra tekintet nélkül. Soha nem tettem,
jelenleg sem teszek és a jövõben sem fo-
gok ember és ember között különbséget
tenni születése okán, hiszen senki sem te-
het arról, hogy hova születik, mindenki-
nek kell, hogy helye legyen a nap alatt, a
világban. Az Önkormányzati Törvény is
úgy fogalmaz, hogy a település egészéért
vállalt felelõsséggel kell képviselnem a
választók – és hozzá teszem a választójog-
gal még nem rendelkezõ ifjú polgárok –
érdekeit, esküm is arra kötelez, hogy a vá-
rosért tegyem a dolgomat.
Értelmetlennek tartom azt a kérdést
boncolni, hogy Simontornyán személy
szerint kit érintett hátrányosabban – a
Bõrgyár bezárását is eredményezõ –
rendszerváltás, mivel sokan vesztették el
a biztos megélhetésüket, egzisztenciáju-
kat.
2002 óta számtalan közmunkaprogram
szervezésében vettem részt. Az önkor-
mányzat a kormányzat által kiírt köz-
munkaprogramokban a jogi szabályozá-
son alapuló pályázati kiírásban foglaltak
szerint, a meghatározott feltételek válla-
lásával, általában meghatározott pályá-
zati önrész biztosításával vehet részt. A
pályázati kiírásokra általánosságban jel-
lemzõ volt a rövid pályázati határidõ,
nem egy alkalommal a képviselõ-testület
már az ülésen vehette fel csak az ülés na-
pirendjére a pályázat benyújtására vonat-
kozó, az utolsó pillanatban elkészített
elõterjesztés tárgyalását. A pályázati ha-
táridõk mindig rövidek, mivel a pályázat
benyújtásáig a szükséges egyeztetéseket
valóban mindig el kell végezni és a pályá-
zatokra a kiírás szerint mindig alaposan
fel kell készülni, a pályázatokat mindig

dokumentumokkal kell alátámasztani.
Feltétlenül meg kell említenem, hogy
közmunkaprogramokban kizárólag a
Munkaügyi Központ által regisztrált
munkanélküliek vehetnek csak részt,
amennyiben a közmunkaprogramban a
Munkaügyi Központ által nem regisztrált
munkanélküli foglalkoztatására kerülne
sor, a pályázati támogatást az önkor-
mányzat jogosulatlanul venné igénybe,
annak minden következményével együtt.
Nem igazolják a foglalkoztatással kap-
csolatos okiratok Góman József úrnak, a
kisebbségi önkormányzat elnökének
azon állítását, hogy csak 4 fõ mondható a
közmunkaprogramban foglalkoztatottak
közül roma származásúnak, a tények
mást bizonyítanak.

Sajnálatos, de igaz – ha nem is a közmun-
kaprogramban foglalkoztatott roma
származású munkanélküliek számára,
arányára vonatkozóan – az elnök úr azon
megfogalmazott véleménye, hogy az
egyeztetés elégtelen, az együttmûködés
nem megfelelõ a város önkormányzata és
a kisebbségi önkormányzat között. A vá-
ros önkormányzata és magam, mint tiszt-
ségviselõ a kisebbségi önkormányzat
megalakulásától kezdve törekedtem a
hatékony együttmûködésre. A kisebbségi
önkormányzat nem él az Önkormányzati
Törvény, illetõleg a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló törvény adta le-
hetõségekkel és egy kezdeti rövid idõsza-
kon kívül egyszerûen nem képviselteti
magát a képviselõ-testület, illetõleg a
képviselõ-testület bizottságai ülésén, a
kisebbségi önkormányzat képviselõ-tes-
tületének tagjai közül senki sem vesz
részt a meghívás ellenére sem a munká-
ban. Polgármesterként a képviselõ-testü-
let egyetlen bizottságában sem rendelke-
zek szavazati joggal, de a bizottságok ülé-
sein részt veszek, mivel érdekel az ott fo-
lyó munka és a véleményemet a bizottsá-
gi üléseken is megfogalmazom és meg-
hallgatom a bizottság tagjainak vélemé-
nyét is, hogy létrejöhessen az egyetértés a
fontos kérdésekben. Ez a másik fél meg-
hallgatása nélkül lehetetlen lenne.

Bízom abban, hogy a jövõben nem a
Simontornyai Hírekbõl értesülünk egy-
más véleményérõl, polgármesterként –
ahogy ezt a simontornyaiak megtapasz-
talhatták – a hét minden munkanapján
elérhetõ vagyok bárki számára. Tisztes-
séges együttmûködésre törekszem a ki-
sebbségi önkormányzattal, annak elnö-
kének és képviselõ-testületének minden
tagjával, mert a célunk közös, a városért,
annak lakosságáért viselt felelõsséggel
kívánunk mindannyian tenni.

Ez mindannyiunk közös álma.

Simontornya, 2008. május 7.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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Összefogtak egy család
megsegítéséért

A közelmúltban nagy tragédia érte a Magyar családot. A család-
fõ, Magyar Balázs kislányát Barbit és egy iskolatársát vitte
Iregszemcsére a speciális szakiskolába. Magyar Balázs az úton
hirtelen szívinfarktus kapott, és gépkocsijával az árokba borul-
tak. A gyermekek kisebb ijedtséggel, sérüléssel megúszták a
balesetet, az édesapa azonban életét veszítette. Az édesanya
két gyermekkel maradt egyedül. A nagyobbik lánya a helyi gim-
názium tanulója. A családfõ elvesztése után nehéz anyagi hely-

zetbe került a csa-
lád. A tragikus hír
gyorsan terjed, s
nem csak Simon-
tornya mozdult
meg, hogy segítsen
a bajbajutottaknak. A helyi képviselõ-testület egészségügyi és
szociális bizottsága jótékonysági rendezvényt szervezett, mely-
nek teljes bevételét a család megsegítésére ajánlották fel. A ren-
dezvényen fellépett Csepregi Éva énekmûvész, aki már oly sok-
szor segített, hogy Simontornya barátjának tekinthetjük. A
Neoton egykori fronténekese régi és új slágereivel aratott nagy
sikert. Nagy Bandó András humorista, aki szintén tiszteletdíj
nélkül vállalta a fellépést, mûsorával a tragédia ellenére is meg-
nevetette a közönséget. Decsi-Kiss András elõadómûvész és a
Vándorok Tánciskola növendékei is osztatlan nagy sikert arat-
tak. A jótékonysági est bevétele — több mint 300 ezer forint —

még nem végleges,
mert néhány más fel-
ajánlás is érkezett
(Nagy Bandó András
humorista, aki a mûsor
után saját könyveit de-
dikálta, árulta, az ela-
dott könyvek árának
20 %-át is felajánlotta
a család megsegítésé-
re.) Bebizonyosodott,
hogy számíthatunk a
helybeliekre, de má-
sokra is mondta Csõsz-
né Kacz Edit polgár-
mester, aki motorja
volt a segítségnyújtás
megszervezésének.

Va-Lá
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A 10 éves kapcsolatot
Simontornyán ünnepelték

A német Urexweileri és a Simontornyai
Vöröskereszt szervezet 10 éve, 1998. ápri-
lis 15-én kötötte meg hivatalosan a part-
nerkapcsolati szerzõdést. A német vörös-
kereszt részérõl Jürgen Przwara, Anton
Lhoster, Huber Edgar, magyar részrõl
Vámi Istvánné írta alá a szerzõdést. A
kapcsolat támogatását a két polgármes-
ter, Werner Laub és Cserháti Péter erõsí-
tette meg. Ez volt a kezdete, a bölcsõje a
késõbb megkötetett testvérvárosi kapcso-
latnak. A szerzõdés a kölcsönös együtt-
mûködést, egymás segítségét célozta meg,
mely mára baráti kapcsolattá alakult. Tíz
német vöröskeresztes vett rész a jubileu-
mi megemlékezésen, ahol Csõszné Kacz
Edit polgármester köszöntötte és megkö-
szönte azt a sok-sok segítséget, melyet ka-
pott a város az elmúlt tíz évben. Schwei-
gert Györgyné a vöröskereszt elnöke em-
lékezett az elmúlt évekre, elmondta, hogy
eltûntek a kínos vámvizsgálatok ma már
szabadon közlekedhetnek a határon. Az
az álom is megvalósult, hogy fiataljaink is
találkozhatnak a német fiatalokkal, megismerhetik egymás szokásait, életét és közben gyakorolhatják a német nyelvet. A tíz éves
kapcsolat emlékére jubileumi emléklapot készítettek s változatos, gazdag programokkal tették színessé a vendégek magyarországi
tartózkodását. Va-Lá

Minden kilométerkõnél ott vagyunk!
Immár megszokottá vált, hogy tájékoz-
tatjuk a város lakosságát a BSZV Nyugdí-
jasklub életérõl, munkájáról. Legutóbb a
januári számban azzal búcsúztunk, hogy
boldog új évet és nagyon jó egészséget kí-
vánunk mindenkinek.
Hogy mi történt azóta?
Elkészítettük a 2008. évi feladattervün-
ket, melyet elõzõ évi értékelésünkkel
együtt az önkormányzat kulturális és
sportbizottságnak is megküldtük. Ez év-
ben is gazdag programot kívánunk meg-
valósítani, melyek között a város kulturá-
lis sportrendezvényeinek segítése, azo-
kon való részvétel szerepel.
Természetesen Tolna megyei szerveze-
tünk rendezvényein is részt veszünk
(versmondó, népdaléneklés stb.) Így leg-
utóbb április 11-én az Életet az éveknek
megyei nyugdíjas szervezetünk elnöksé-
ge a Babits évforduló kapcsán rendezte a
nyugdíjasklubok szavalóversenyét. Klu-
bunkat Vígh Józsefné Erzsike képviselte,
aki Petõfi Sándor: Egy gondolat bánt en-
gemet c. versét mondta el nagy sikerrel.
Közben zajlik a klubélet is. Április 5-én
42 fõvel utaztunk Budapestre a Láng Mû-
velõdési Ház magyar nóta estjére. Közis-

mert mûvészek gyönyörû hangja kápráz-
tatott el bennünket ifj. Horváth Sándor
és cigányzenekarának kíséretével. A mû-
sort követõen klubunk tagjai elsõként
perdültek táncra, miközben humoros je-

leneteket is láthattunk, ugyanis a jó han-
gulatban a parketten néhány kitûnõ tánc-
figurát is megtanulhattunk. Összegezve:
jól szórakoztunk és nem bántuk meg,
hogy ott voltunk.

Egyik jeles ünnepünk az anyák napja.
Május havi klubnapunkon köszöntöttük
az édesanyákat, nagymamákat. Az el-
hangzott versek mottójaként, had álljon
itt e pár sor valamennyi édesanya, nagy-
mama köszöntésére:

Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne
Amennyit az anya meg ne érdemelne
Így szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya
Csakhogy õt az Isten ezerszer megáldja.

A megyei rendezvények sorában illõen
május 30-án Kajdacson részt vettünk a
Nyugdíjas Dalos Találkozón. Részt vál-
laltunk a városi gyermeknap elõkészíté-
sében és lebonyolításában, ahol lángos
sütést vállaltunk.

Szlogenünk: Mi minden kilométerkõnél
ott vagyunk!

Reméljük, hogy egyszer majd csak észre-
vesznek bennünket.

Perger Imre
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II. világháború — Hõsi halottak 3.
Megemlékezés a II. világháború hõsi halottairól

„Vihar a levelet
ide-oda szórja,
szegény katonának
forgandó a sorsa.

Ma még piros élet
Holnap fehér álom,
Ne sajnáld a csókot tõlem
Gyönyörû virágom.”

(I. világháborús katonaének)

1. Márkus Dezsõ – kitûnõ tanuló volt! –
ezekkel a szavakkal kaptam kezembe

fényképét Ódorné Évától, melyet
anyósa, Irma õrzött meg családjának, s
immár nekünk is, testvére bátyjáról. Jó
tartású fiatalember néz ránk a képrõl.
Sokgyermekes családban nõtt fel, test-
vérei: Margit (Kõmûvesné), Irén
(Zsolnainé), Gábor, Irma és Péter. A
bõrgyárban dolgozott. Saját családja
még nem volt – és aztán nem is lehetett
már sohasem. Irma unokája most 26
éves, Márkus Dezsõ éppen ennyi volt,
amikor elesett. A Donnál volt õ is, mint
annyi társa az 1943. januári visszavonu-
lásnál, Mihajlovkánál.

2. Török Árpád egész fiatal ember volt
még, 21 éves, amikor bevonult. Édes-
apjának a Láposi téren volt kovácsmû-
helye, és ezt a nehéz mesterséget foly-
tatta volna õ is, kovácssegéd volt. De
megtaláltam arcát egy hajdani szüreti
mulatság nagy csoportképén is, ott
csõszlegény volt társaival együtt, akik
közül sajnos, többen is osztoztak ké-
sõbbi sorsában. Saját családja nem volt.
Ketten voltak testvérek, Mohariné
Margitka meghatottan adta oda testvé-
re katonaképét, a nagyobb képet szo-
bája falán õrzi. A sárbogárdi állomásra
ment át a család, hogy a vonatnál még

elbúcsúzhassanak egymástól. Török
Árpád is a Don-kanyari áttörés hõsi ha-
lottja lett.
3. Persek (Persegh) József fiatal házas
volt, feleségét Paksi Máriát és kicsi lá-

nyát hagyta itthon, amikor bevonult.
Testvére Persek István, édesanyja Vas
Erzsébet volt, de Pinke János és
Kovácsné Varga Aranka családjával is
rokonságban volt. 1943. január 26-án
esett el, de hogy hol lett eltemetve, a

család sohasem tudta meg. A kedves
képet unokahúga, Persek Magdi juttat-
ta el hozzánk. Persek József tartalékos
szakaszvezetõ volt, 29 évet élt.
4. Varga Lajosról Gereny Béláné Mari-
kától tudok legtöbbet, akinek a három
Varga testvér: László, Géza és Lajos
elsõ unokatestvére volt. Közülük Laci
és Lajos vonult be a háború alatt, de
Lajosnak nem sikerült hazatérnie on-
nan. Magyar területen jártak, s egy al-
földi tanyára próbáltak visszamenni
(talán jó barátjával és bajtársával, Ko-
vács Alajossal együtt) a frissen kisülõ
kenyér reményében. Ekkor estek el – a
tanya lakói küldték értesítést, így a csa-
lád felkereshette sírját. Varga Lajos fi-
atal ember volt, saját család nélkül.
Szülei késõbb sajátjukként nevelték fel
Sándor Miklóst is.
5. Halbaksz József a 6 gyermekes csa-
ládban a legidõsebb testvér volt 3 fiú és
3 lány között. Ilonkát, Palástinét jól is-
mertük, így Jóskára is emlékszem: ma-
gas, vállas, szõke fiú volt. A hajdani szü-

reti mulatság fotóján õt is megtaláljuk
árvalányhajas kalapjában. Ezt a képet
húga, Ilonka küldte, akinek unokái is
nagy szeretettel beszéltek bátyjukról.
Halbaksz József 21 éves volt, amikor a
Donnál elesett.

6. Gergely Mihály Amerikában szüle-
tett 1917-ben, miután szülei elsõ kisfi-
úkkal kivándoroltak. Késõbb hazajött a
család a 3 fiúgyermekkel. Édesanyjuk
Takats Apollónia szülésznõnek tanult,
s õ nevelte fel a fiúkat. Mihály bor-
bély-fodrász lett, e szakmában dolgo-
zott, de futballozott is, amíg be nem
hívták katonának. Unokahúga Gergely
Ibolya édesapja visszaemlékezéseibõl

Persek József

Török Árpád

Márkus Dezsõ

Varga Lajos

Halbaksz József
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ezeket írta: Mihály önként vállalta,
hogy a Don-kanyarból visszavonuló
társait golyószórókkal fedezi egy szo-
rosban, s egy óra hosszat bírta is. A ké-
peket is a legidõsebb testvér, Gergely
István lányától kaptam.
7. Gergely Gyula az emlékmûvön a pol-
gári hõsi halottak között szerepel, de

úgy hiszem, itt meg kell emlékeznünk
róla is. A front után önkénteseket tobo-
roztak aknaszedésre, s õ is jelentkezett.
Sok lõszert felszedett már, amikor egy
tányéraknára lépett. Sajnos többen
meghaltak így, én id. Lampert Oszkár-
ról tudok. Gergely Gyulát a paksi kór-
házba vitték lovaskocsival, ott is halt
meg 1945. májusában. Õ is Ameriká-
ban született 1919-ben, nõtlen volt
még, mint Mihály bátyja, s a kályhás
mesterséget tanulta ki. Gergely Gyula
emlékét is Ibolya õrzi az édesapjától
hallottak alapján, aki nagyon boldog
volt, hogy testvéreinek neve az emlék-
mûvön fennmarad.
8. Perger Sándor egyik régi szomszéd-
jának, Kovács Alajosnak unokatestvé-
re volt. A két édesanya volt ikertestvér:
Pergerné Vörös Lídia és Kovácsné Vö-
rös Mária. Az õ édesanyjuk már a 20.
század elején a bõrgyárban dolgozott.
Kovács Alajosról késõbb szeretnék

írni. A két fiatalember egy idõben vo-
nult be. A Perger-családban 7 gyermek
volt, Imre a legidõsebb a bõrgyár igaz-
gatója is volt. Sándor, a 3. testvér 21
évesen vonult be. Marosvásárhely kör-
nyékén is járt, és magyar területen esett
el. Édesanyja megkereste õt a frontvo-
nal közelében, s még beszélhetett vele.
Perger Sándor féltve õrzött nagy kato-
naképét testvére, Klár Jánosné hozta ki
a lakásból, hogy lefényképezhessem. Õ
mesélte el mindezt, ma is szeretettel
emlékezve testvérbátyjáról.
9. Gerebics (Gémesi) Lajos testvérhú-
gától, Etelkától kaptam a régi katona-
képet. Az õ elmondása szerint bátyja
1938-ban bevonult, s aztán már csak rö-
vid szabadságokra tudott hazajönni.

Négy lánytestvére (Dobszainé Margit,
Pethõné Jolán, Mészárosné Irén és
Lászlóné Etelka, volt munkatársaim)
mellett õ volt az egyetlen fiú a család-
ban. A háború alatt nevét magyarosíta-
ni kellett, de a Gerebics nevet vettem
elõre, mert mindenki így emlékszik rá.
Egy lõszerraktár õrzésével bízták meg,
s egy nagy támadásnál, a raktár robba-
násakor esett el, valahol a Don mentén.

Tisztelettel: Kiss Margit

Gergely Gyula

Gerebics Gémesi Lajos

Gergely Mihály

KÉK
HÍREK

A legutóbbi testületi ülés, 2008. március
31-e óta, Simontornya városból 10 bûn-
ügyi feljelentés érkezett az õrsre, melybõl
3 betöréses lopás, 2 lopás, 3 rongálás, 1
csalás, 1 súlyos testi sértés bûncselekmé-
nyek miatt tettek.
A betöréses lopások április 16-ára virra-
dó éjjel történtek, amikor ismeretlen tet-
tesek ablakbefeszítéssel, ablakbetöréssel
behatoltak a polgármesteri hivatal, az
Áfész és a Petõfi utcai iskola épületébe.
A három helyszínrõl mindösszesen 6000
Ft készpénzt és egy kulcscsomót tulajdo-
nítottak el.
Lopás miatt eljárást folytatunk ismeret-
len tettesek ellen, akik a Mózsé-hegyrõl
alumíniumvezetéket és vasakat tulajdo-
nítottak el, továbbá ismeretlen tettesek
ellen, akik a vasúti rakodónál álló nyitott
kamionból iratokat és készpénzt tulajdo-
nítottak el.
Rongálás miatt eljárást folytatunk isme-
retlen tettesek ellen, akik az Arany János
utcai piacon asztalokat törtek össze, ajtó-
kat rongáltak meg, továbbá ismeretlen
tettesek ellen, akik a KÉK ABC bejárati
ajtaja üvegét betörték.
Csalás miatt eljárást folytatunk egy férfi
ellen, aki hitelügyintézés ígéretével 2008.
február 28-án a feljelentõtõl 50.000 Ft-ot
csalt ki.
Eljárást folytatunk az iskola egyik fiatal-
korú tanulója ellen, aki 2008. április
10-én a Hunyadi utcai iskola udvarán, a
szünetben tettleg bántalmazta osztály-
társát, aki a bántalmazás során 8 napon
túl gyógyuló sérülést szenvedett.
2008. március 31. óta a rendõrõrs munka-
társai az õrs egész illetékességi területén
25 szabálysértési feljelentést tettek, eb-
bõl 1 esetben ittas vezetés szabálysértése
miatt, a többit közlekedési és egyéb sza-
bálysértés miatt. (közöttük 3 volt simon-
tornyai lakos). Ittas vezetés bûncselek-
ménye miatt 2 feljelentést tettek.
Helyszíni bírságot 110 esetben szabtak ki.

Dr. Pásztor Attila
r. alezredes, õrsparancsnok

Simontornyai Roma Egyesület
számlaszáma, ahova

a tolerancianapi támogatásokat
várjuk:

K&H Banknál vezetett:

10402946 00025803 00000004

számú folyószámla.
�Perger Sándor
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CSALÁDI NAP SIMONTORNYÁN
Szeretettel meghívjuk a város apraját és nagyját

2008. június 7-én szombaton
megrendezésre kerülõ

CSALÁDI NAPRA
Helyszín: A Hegyi-tó és környéke

Délelõtti programok:

6:30 családi horgászverseny
10:00 rendõrségi bemutató
tûzoltó bemutató – habágyú
katasztrófavédelmi bemutató
katonasági bemutató
versenyautó-kiállítás

2008 Megyei Mentõs Nap Simontornyán
Megyei Mentõk Találkozója
mentõk bemutató
egészségügyi sátor
simontornya, központi orvosi ügyelet
egészségügyi szûrések
vöröskereszt bemutató
kézmûvessátor – kiállítás

Délutáni és esti programok:

13:00 meglepetés ebéd
mamilángos

15:00 vetélkedõk a tó körül
17:00 tini diszkó, tátika
20:00 nosztalgia diszkó herczeg lajossal
22:00 tábortûz – szalonnasütés

Ma legyen együtt az egész család!
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony, dr. Mihócs Zsolt,

az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

VIII. Országos
Pedagógus Sportnapok

A Pedagógusok Szakszervezet (PSZ) kispályás labdarúgás
(férfi), kosárlabda (nõi), asztalitenisz (egyéni, vegyes

csapatok), keresztrejtvény (csapat), sakk (egyéni),
darts (egyéni) sportágakban országos pedagógus

sporttalálkozót szervez a tanév végén a Tolna megyei

SIMONTORNYÁN.
Idõpont: 2008. június 21-22-én (szombat-vasárnap)

Megnyitó: szombat, 10.00 órakor.

Eredményhirdetés: vasárnap 14.00 órakor,
illetve a döntõket követõen.

Helyszín: Városi Sportcentrum, Simontornya:
Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola,

Gimnázium, 7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.

A gyerekkézilabdázók
nem okoztak csalódást
Egyetlen mérkõzést sem nyertek ugyan az országos elõdöntõ
mérkõzésen az 5. korcsoportos fiúk, de már az, hogy idáig elju-
tottak, nagyon nagy eredmény. A területi döntõrõl elsõ helye-
zettként jutottak az országos elõdöntõbe, melyet Simontornyán
rendeztek meg. Itt az észak-nyugati és a dél-nyugati régió elsõ
két helyezett csapata körmérkõzést játszott. A kézilabda vidéki
fellegvárainak csapatai mind az NB I-ben játszanak, kivéve a
Simontornya. Így az utánpótlásuk is igen magas színvonalú. Az
elõdöntõt a Komló csapata nyerte a Gyõr elõtt, harmadik he-
lyen a Tata végzett, a simontornyai csapat a negyedik lett. Si-
montornyai sikernek tekinthetõ, hogy a Simontornyáról elszár-
mazott Tauker Péter Mátó Richarddal párt alkotva minden
csapat megelégedésére kitûnõen vezették a mérkõzéseket.

A simontornyai csapat eredményei:
Simontornya—Komló 12:17
Góllövõk: Vonya 5, Vinczellér 3, Szántó 2, Csendes1, Szabó 1
Gyõr—Simontornya 20:15
Góllövõk: Vinczellér 5, Vonya 4, Csendes 2, Szántó 2, Szabó 1,
Kiss 1
Simontornya—Tata 9:13
Góllövõk. Vinczellér 6, Szántó 2, Csendes 1
A simontornyai csapat játékosai: Szelei Márk, Hadi Tibor,
Vonya Kornél, Vinczellér István, Csendes Flórián, Szabó Ben-
ce, Kiss György, Torma Máté, Árdelán Kristóf, Bogdán László,
Szántó Márk. Edzõk: Kossa Istvánné és Varga Szilvia.

Va-Lá

Díjugratásban elsõk
Hagyományteremtõ
módon, az idei évben
is megrendezték Pa-
lánkon a lovas majá-
list, melynek a Csapó
Dániel Középiskola
Mezõgazdasági Szak-
képzõ Iskola és Kol-
légium adott otthont.
Színvonalas rendez-
vényen mérhették
össze tudásukat a
lószeretõ emberek, minden korosztály képviseltette magát, az
ügyességi versenyszámban találkozhattunk 8 éves gyermekek-
kel és velük, versengõ nagypapákkal.
A simontornyai szakiskola két lelkes indulóval képviseltette
magát az amatõr díjugratóknak megrendezett versenyszám-
ban. Az alapos felkészülés és gyakorlás meghozta eredményét.
Gereny Csaba, Senior nyergében, a mezõnyt magamögé utasít-
va a kék szalagot szerezte meg. A második helyezésért járó pi-
ros szalagot megfontolt és szép lovaglás után Winterfresh kan-
tárjára tûzték. Az õ nyergében Nagy Zoltán ült. Régi álmuk vált
valóra ifjú lovasainknak, amikor az eddig csak pályaszélérõl fi-
gyelt gyõzteseknek járó tiszteletkört most õk vezethették fel.
Szeretnénk megköszönni a lovak biztosítását, valamint a felké-
szülésben és a versenyen nyújtott segítségét a Nagy és Néth
családnak, illetve Gereny Domonkosnak.
A versenyen a profi kategóriában öreg diákjaink is képviseltet-
ték magukat, név szerint: Sas Roland és Gereny Domonkos.
Domonkos nehezebb mezõnyben az 5. helyezést szerezte meg.
Gratulálunk, és késõbbiekben is hasonló sikereket kívánunk!

Badics János szakoktató
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Illyés Gyulára emlékezve

Illyés Gyula halálának 25. évfordulója alkalmából kerékpártú-
rával emlékeztünk a neves költõre. Az úti cél Rácegrespuszta
volt.
Izgatott készülõdés elõzte meg, mivel a gimnazisták készítettek
ügyességi és szellemi feladatokat az általános iskola tanulóinak,
amelyeket útközben egy-egy állomáson kellett teljesíteniük.
Vidáman, jó hangulatban érkeztünk Rácegrespusztára, ahol az
emléktáblánál koszorút helyeztünk el.

Patakyné Hegyi Erzsébet, a diáktanács vezetõ tanára

Rajzpályázat eredményei
Díjazottak

Óvoda: Géringer Szasza, Kõvári Heni, Oroszi Niki, Váczi Eni-
kõ
Alsó tagozat:
1. helyezett: Vonya Teodóra 2. o., Klár Máté 3. b
2. helyezett: Horváth Evelin Anna 4. a
3. helyezett: Horváth Balázs Nimród 2. o., Laube Zsófia Laura
1. a
Külön díjazottak: Rohn Márk 2. o., Doffkay Borbála Erzsébet
1. a, Rudolf Levente 3. b, Menyhárt Ildikó Renáta 3.a
Felsõ tagozat:
1. helyezett: Mihócs Olivér 5. b
2. helyezett: Bakos Bence 5. b, Simoni Ibolya 7. g
3. helyezett: Meilinger Zsóka 5. b, Horváth Mátyás Gergõ 6. a
Külön díjazottak: Csonka Krisztina 5. a, Máté Anna 5. a
Középfok:
1. helyezett: Kovács Sándor 11. g
2. helyezett: Hajdú Éva 10. g, Bach Krisztina 10. g, Takács Niko-
lett 10. g, Pál Petra 11. g
3. helyezett: Nagy Nikolett 9. g
Különdíj: Jámbor Izabella 10. a
A Vármúzeum különdíját kapták: Máté Balázs 1. a, Géringer
Ádám 3. b, Tóth Zsófia 7. g, Kovács Sándor 11. g
Közönségdíjban részesült: Nagy Nikolett 9. g
A beküldött rajzokat zsûrizte: Boros János Tamás amatõr kép-
zõmûvész, Gyurkóné Tóth Irén tanító, rajz szakos tanár, Hege-
dûs Helga oktatási referens, magyar-rajz szakos tanár, Márkus
Regina vizuális-kommunikációs tervezõ, vizuális- és környezet-
kultúra tanára.
A kiállítást összeállította: Boros Eszter igazgatóhelyettes, föld-
rajz-rajz szakos tanár, Szabadiné Lukács Mária földrajz-rajz
szakos tanár.
Támogatók: TÁLTOS Alapfokú Mûvészeti Iskola, Szeged, Pál
Attila informatikai tanár, Takács Istvánné iskolatitkár, Tóth
István szülõ, Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gim-
názium Simontornya, Vármúzeum Simontornya.
Hangversenyen mutatták meg tehetségüket.
Az alapfokú mûvészeti oktatás keretében a zenei képzésben ré-
szesülõ tanulók hangversenyen mutatták be mit tanultak az el-
múlt tanévben. A zongora mellett szép számmal felléptek a fú-
vósok és gitárosok is. Meglepõ volt hallani, hogy mennyi tehet-
séges ifjú zenész él városunkban.

Va-Lá

A költészetet ünnepelte
Simontornya

Ebben az évben több helyszínen, több megközelítésben ünne-
pelte a város apraja-nagyja a költészetet.
Míg a Vármúzeum vendégei a szûkebb környezetünkhöz kötõ-
dõ Illyés Gyula évfordulója alkalmából emlékeztek az író-költõ
munkásságáról, addig a gimnázium tanulói és az érdeklõdõk
egy rendhagyó énekórán vettek részt.
A könyvtár vendége volt ebbõl az alkalomból Dóbiás Péter és
együttese. A kecskeméti szimfonikus zenekar mûvészei dalban
és versben idézték fel József Attila költészetét.
A költõ mûveibõl – akinek születésnapján a magyar és világiro-
dalom költészetét ünnepeljük – olyan keresztmetszetet kap-
tunk, melyrõl az irodalmár dr. Szabó Imre így ír: „… aki egyszer
megízlelte a magyar költészet szépségét, az minden bizonnyal
azon keresztül látja a világot. A következõ lépés, hogy nem csak
látja, hanem másokkal is láttatja.”
Ezt a lépést tettük meg ezen a napon Dóbiás Péterrel, Szõke
Imrével és ifj. Dóbiás Péterrel.
Köszönjük.

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató
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NEMZETKÖZI INTERNETES
FOTÓPÁLYÁZAT – SIMONTORNYA 2008

Májusban várjuk még a pályázatra érkezõ felvételeket. A kiírás megte-
kinthetõ a http://www.foto2008.fw.hu internetes oldalon. A pályázat
lezárása június 1. Kérem az érdeklõdõket, hogy lehet a beérkezett fel-
vételekre is a weblapon szavazni. A szavazatok aránya a fenti oldalon
követhetõ lesz. A BELÉPÕ NÉLKÜLI ünnepélyes díjátadásra 2008.
július 5-én Simontornya Városnapján kerül sor a Simontornyai Vár ud-
varán a színpadon. Az ünnepi képviselõ-testületi ülés és a
Nyárádszereda–Simontornya tíz éves jubileumi ünnepsége után kb.
19.30 órakor. Itt kivetítõn megtekinthetõk lesznek a beérkezett és díja-
zott fotók is. A DÍJAZOTTAKAT KIÉRTESÍTJÜK e-mail címükön
és az ünnepélyes díjátadó ünnepségen részvételükre feltétlen számí-
tunk. Hozzátartozóikkal, barátaikkal, elvárjuk. Értékes díjak lesznek.
A szakértõ zsûri által jutalmazottak, a szakmai díjakat kapják, amellett
hat közönség díjat is kiosztunk majd a Simontornyai Vízmû Kft. és
Lack Mária Maxi Coop Simontornya támogatásával. Továbbá a ren-
dezvény fõvédnöke Csõsz László alpolgármester úr által felajánlott kü-
löndíjait is átadja.
Még nyitott a verseny, csodás az idõ! Várjuk korhatár nélkül – a kiírás
szerint – ki milyennek látja kamerán keresztül Simontornyát?

Könyv István János, az O. K. S. bizottság elnöke

Peter Mayle:

Egy év Provance-ban
Az angol házaspár, Peter
és felesége megunja a hi-
deg és ködös angol idõjá-
rást, s nyaralásaik színhe-
lyén, Dél-Franciaország-
ban vásárolnak tanyát, át-
hozatják még a kutyáikat
is, hogy gyökeret eressze-
nek Provance-ban. A 12
hónap történéseit bemu-
tató, olvasmányos könyv-
ben tanúi lehetünk, mi-
ként illeszkednek be a szá-
mukra idegen közösségbe.
Peter és felesége elkezde-
nek ugyan franciául tanul-
ni, ám a helyiek tájszólásá-
val bizony meggyûlik a ba-
juk. Megismerkednek jel-
legzetes helyi alakokkal,
az idegeneknek tán fur-
csának ható szokásokkal. Peteréknek meg kell szokniuk az új
környezetet, miközben meg kell küzdeniük az otthon ma-
radt honfitársaikkal is, akik most hirtelen támadt lelkesedés-
sel érdeklõdnek hogylétük felõl, hogy végül kicsikarják ígé-
retüket, miszerint megszállhatnak náluk, ha hamarosan Pro-
vence-ba látogatnak. A házaspárnak nincs ideje unatkozni,
hiszen a ház felújítását követi a kert beültetése, és közben
még a vidéket is fel kell fedezniük, nem is beszélve a
gasztronómiai csodákról és a tradíciókról. Esztendõ múltán
aztán már úgy búcsúzunk hõseinktõl, hogy a helyiek teljesen
a szívükbe fogadták õket.

A remek humorral megírt, élvezetes kötetet minden olva-
sónknak ajánljuk.

Vácziné Horváth Anikó és Kiss Zoltánné

Szálkáim
Az, hogy igen népszerû e rovat, bi-
zonyítja, hogy sok témát, ötletet ka-
pok lapunk olvasóitól. A több em-
bert érintõ téma közül nem mindig
könnyû kiválasztani a legfontosabbat, legaktuálisabbat. Most
egy igen éber, éles szemû olvasó gondolataival értek egyet. Már
korábban is felemlítettem, hogy a Szent István téren lévõ zász-
lók sajnos nem lengenek, így volt városi ünnepünkön, a ballagá-
son is, felcsavarodva, nem emelték az ünnep hangulatát. Ennél
is csúnyább képet mutat, hogy egyes épületeken szakadt,
elkopott, kifakult zászlók vannak, melyen nem méltóak a
nemzethez.

Va-Lá

Reisz Ilona festõmûvész és
Reisz Tamás festõmûvész

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA
nyílt meg 2008. május 2-án

az Unio Galéria kamaratermében (mini galériateremben)
Budapesten, a Dob utca 73. szám alatt.

Megtekinthetõ 2008. május 31-éig, 10-18 óráig, mindennap.

Szakmai méltató volt:
dr. Töttõs Gábor egyetemi docens, író, helytörténész.

Közremûködött: Bella Péter tekerõlanton.

Galériavezetõ, házigazda: Putnoki A. Dávid elõadómûvész,
a LIM alapító fõszerkesztõje.

Gratulálunk a simontornyai mûvészeknek,
további jó egészséget és alkotó munkát kívánunk!

Simontornya város önkormányzata,
az O. K. S. bizottsága nevében: Könyv István János elnök
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Jelzõrendszer
Törvényi háttér

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézmények, valamint személyek szakmai felada-
tairól és mûködésük feltételeirõl szóló, 15/1998.(IV.)NM
rendelet értelmében, a gyermekjóléti szolgálat minden év
március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen:
— A jelzõrendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfo-
góan értékelik a jelzõrendszer éves mûködését.
— Áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának vala-
mennyi formáját és szükség szerint, javaslatot tesznek mû-
ködésük javítására.
A tanácskozásra meg kell hívni: a települési önkormányzat
polgármesterét, a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgál-
tatások fenntartóit, a településen gyermekjóléti ellátást biz-
tosító intézmények képviselõit, a jelzõrendszer tagjait, a
gyámhatóság munkatársait, a településen mûködõ gyer-
mekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselõjét, a
fiatalkorúak pártfogó felügyelõjét, valamint a megyei gyám-
hivatalban mûködõ gyermek- és ifjúságvédelmi koordiná-
tort.

Jelzõrendszer munkájának éves értékelése
Simontornyán és a gyermekjóléti szolgáltatásra társult tele-
püléseken (Tolnanémedi, Pincehely, Kisszékely, Nagyszé-
kely, Belecska) 2008. március hónapban megtartottuk a te-
lepülési tanácskozásokat.
A jelzõrendszer éves mûködésének értékeléséhez szolgála-
tunk bekérte a jelzõrendszer tagjaitól az írásos véleménye-
ket.
A beérkezett vélemények, illetve a tanácskozáson szóbeli ki-
egészítésként elhangzottak alapján a jelzõrendszer mind-
egyik településen hatékonyan mûködik. A jelzõrendszer tag-
jai és a szolgálat szakemberei között — különösen a gondo-
zásban lévõ esetek kapcsán — idõben kicserélõdnek a szük-
séges információk.
A jelzõrendszer tagjai Simontornyán és a társult települése-
ken 55 alkalommal éltek jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat
felé (ebbõl 15 védõnõi jelzés volt), 18 esetben jelzett közok-
tatási intézmény, 14 esetben a rendõrség; valamint 8 eset-
ben kaptunk jelzést a település jegyzõjétõl.
Simontornyán és társult településein összesen 1.706 fõ 18
éven aluli gyermek ellátását biztosítjuk.
Gondozási esetek száma Simontornyán és a társult települé-
seken összesen: 72 család, 124 gyermek.

A települési tanácskozáson elhangzottak
összegzése

A szakemberek továbbra is fontosnak tartják a rendszeres
kapcsolattartást.
A szakemberek egyetértettek abban, hogy egyre több a ser-
dülõkorú fiatalokkal kapcsolatos probléma. A problémák
megelõzése/megoldása érdekében fontosnak tartjuk a fiata-
lok szabadidejének hasznos eltöltését célzó programok fo-
lyamatos szervezését.
— Szolgálatunk heti rendszerességgel megszervezte min-
den csütörtök délután szabadidõs programjait, melyre vár-
juk a gyermekeket, hirdetjük az iskolákban.
— Simontornyán szervezzük a nyári szabadidõs programot
is, melyre a társult települések gyermekeit is várjuk. Mind-
ezek mellett a társult településeken is kéthetente programo-
kat szervezünk.
Fenti programokra nemcsak a gyermekeket, hanem család-
tagjaikat is várjuk, mert a szakemberek véleménye szerint a
családi összetartást segíti az együtt eltöltött szabadidõs te-
vékenység.

Pápainé Tóth Anna szolgálatvezetõ

A jól végzett munka
eredménye

Az év közben kifejlett munka eredményei május hónapban jelennek meg.
Idén is örömmel számolok be a gimnázium tanulóinak teljesítményérõl.
A Magyar Vöröskereszt Tamási és környéke ifjúsági elsõsegélynyújtó ver-
senyén a 9. g osztály öt tanulója I. helyezést, a megyei fordulón III. helye-
zést ért el. A csapat tagjai Baum Aletta, Beidek Zsanett, Fülöp Dorina,
Széll Diána és Torma Erik voltak. Felkészítõjük Kelemen Kata védõnõ
volt. Gratulálunk!
A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen még eredményesebben szerepel-
tek tanulóink. Mind a kirendeltségi, mind a megyei szintû versenyt meg-
nyerték, így bejutottak az országos döntõbe. A csapat tagjai: Balogh Attila,
Balogh Balázs, Kiss Márton, Kovács Sándor 11. g osztályos tanulók és Var-
ga Richárd 10. osztályos szakiskolai tanuló. Felkészítõjük Széplaki Zoltán
tanár úr és Torma József pv. õrnagy, õk az országos versenyre is felkészítik
a fiúkat.
A Helikon ünnepségen Keszthelyen négy tanuló képviselte iskolánkat:
Kovács Sándor (11. g) képzõmûvészeti alkotással, Diel Ágnes (8. g) nép-
dalénekléssel, Hajdú Éva (10. g) verssel, Széll Diána (9. g) versmondással.
A csapatot Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezette, és nagyon jól érezték
magukat a 3 napos mûvészeti programon.
A 12. g osztály két csapata is eredményesen szerepelt az Izrael állam meg-
alakulásának 60. évfordulójára szervezett országos versenyen. Felkészítõ
tanáruk Tóthné Unghy Ilona tanárnõ. Jutalmul részt vehettek az ausch-
witzi Életmenet programján, mely életre szóló élményt jelentett a csapat
tagjainak: Kovács Henrietta, Joháczi Nóra, Zsolnai Krisztina, Hadi Zita,
Gyõri László és Sztrátya Réka tanulóknak. A csoport meghívott tagja volt
Hegedûs tanár úr. A kis csapat megemlékezett a Simontornyáról elhurcolt
zsidó honpolgárokról: a Fried, Gottlieb, Sugár, Klein, Rothauser,
Schwartz stb. család tagjairól. Emlékükre feliratozott táblákat helyezett el
az Auschwitz-Birkenauba vezetõ sínpár közé. Az országos verseny döntõ-
jére május 17-18-án kerül sor Tatabányán és Budapesten.

A csecsemõápolási versenyen is kimagaslóan szerepeltek gimnazistáink. A
Tamási és környéke versenyen I-II. helyezést értek el, a megyei fordulót
pedig a 7. g csapata megnyerte, így bejutott az országos döntõbe. A csapat
tagjai Pusztaházi Luca, Borbás Bettina és Hollósi Dóra, felkészítõjük Ke-
lemen Kata védõnõ.
A szép sikerekhez gratulálunk, a három országos döntõbe bejutott csapat-
nak pedig további eredményes versenyzést kívánunk.

T. Unghy Ilona, tagozatvezetõ
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Reneszánsz
divatbemutató

A reneszánsz év tiszteletére a szakiskola nõiruha-készítõ tanu-
lói elhatározták, hogy divatbemutatót rendeznek, melynek ke-
retében a kor ruháiból adnak egy kis ízelítõt. Természetesen a
ruhák elkészítését is saját maguk vállalták.

A munka fõ irányítója és tervezõje Csõsz Mónika volt. Az anya-
gok nagy részét is neki köszönhetjük.

A ruhákat képek, könyvek segítségével választottuk ki. A lá-
nyok elképzeléseit összegyúrtuk a lehetõségekkel, így készültek
el a bemutatott modellek. Nagyon sok munkára, türelemre, ki-
tartásra volt szükség mindenki részérõl, hisz a vállalt feladat
igen nagy volt. Az elsõ elgondolást gyakran követte második
vagy esetleg harmadik megoldás, ami a lányok munkakedvét
néha megtépázta. Ennek ellenére néhány délutánt is a tanmû-
helyben töltöttek, így látszott, tényleg szeretnék, ha minden jól
sikerülne.

A legnagyobb elismerést az óvodásoktól és a kisiskolásoktól
kaptuk. A bemutató után úgy éreztük, ezért már érdemes volt.
Reméljük, hogy lehetõségünk lesz szélesebb körben is bemu-
tatkoznunk. Örülnénk, ha minél többen látnák: ilyet is tudunk!

A ruhákat elkészítették és bemutatták: Bába Szilvia, Erlich Eri-
ka, Salamon Szilvia, Sebestyén Anita, Szabó Andrea, Porga
Mária, Serbán Katalin.
A lányok munkáját segítették, irányították: Csõsz Mónika,
Beidekné Szabó Mariann. Díszlet: a 10. évfolyam nõiruha-ké-
szítõ tanulói Szabadiné Lukács Mária tanárnõ segítségével.
Konferanszié: Horváth Melinda. Zene és hangosítás: Várszegi
Zoltán.
Köszönjük mindenkinek a segítséget!

Beidekné Szabó Mariann

Reneszánsz divatbemutató és zene
2008. április 17-én, 11 és 12 órakor a Vármúzeum és az iskola
szervezésében, a mûvelõdési ház nagytermében reneszánsz di-
vatbemutatót tartottak. A ruhákat készítették és bemutatták a
szakiskola nõiruha-készítõ tanulói.

A bemutatón közremûködött a mûvelõdési ház énekkara – re-
neszánsz kórusmûveket énekeltek.

Erre az alkalomra alakult a gimnázium reneszánsz együttese.

A zenekar tagjai: Danka Gyöngyi – gitár (mestere: Meggyes Já-
nos), Doffkay Emese – szoprán furulya (tanára: Bálint Gyõzõ),
Májer Ramóna – tenor furulya.

Mûsoruk: táncok a Vietórisz kódexbõl.

Az elõadást színesítették az általános iskola táncosai: Csonka
Dalma, Csonka Krisztina, Fehér Petra, Máté Anna, Tanki Beá-
ta, Török Barbara.

Gastoldi: A lieta vita – a fallala-dal elõadásában az énekkar tag-
jai: Bach Krisztina, Bor Klára , Fekete Tímea, Hajdú Éva, Bog-
nár Nikolett, Diel Ágnes, Sándor Renáta, Balogh László, Gyõri
László, Varga Péter.
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Reneszánsz vetélkedõ a Vármúzeumban
Április 22-én délután a gimnáziumi osztályok 5 fõs csapatai
mérték össze tudásukat, ügyességüket Mátyás király trónra lé-
pésének 550. évfordulóján a Simontornyai Vármúzeumban. A
feladatok érdekesek, változatosak voltak, a hangulat pedig ki-
tûnõ. A „malomkõ” dobása, a vízzel teli pohár „malomkövön”
való hordása, valamint a diótörés megalapozta a hangulatot. A
szellemi vetélkedõ kezdetére megérkezõ szebbnél szebb és fi-
nomabbnál finomabb reneszánszkori étkek pedig csak fokoz-
ták azt. Különösen azért, mert a sörrel-mézzel csöpögtetett

sülttõl a mazsolás köleskásáig, mindent kézzel ettünk, mint Má-
tyás korában. A pálmát a 9. g osztály által készített „Reneszánsz
fürgenyúl kenyérlepényen” nevû ételköltemény vitte el, mert

mind a külcsíny, mind a belbecs maximális pontszámot kapott,
de a többi ételkülönlegesség is fantasztikusnak bizonyult. A
verseny végére természetesen mind elfogyott. Végül a vetélke-
dõt a 11. g osztály nyerte meg, jutalmul 1 szabadnapot kaptak
szorgalmi idõben, mellyel meghosszabbíthatják tanulmányi ki-
rándulásukat. Gratulálunk a teljesítményükhöz.

T. Unghy Ilona tag. vez.

A gyõztes 11. g osztály csapata: Géringer Andrea, Kiss Márton,
Vincze Dóra, Kovács Sándor és Adrián Gyula

A legjobban fotózható étel: Fácán tálcán, a 8. g osztály remeke

A „Reneszánsz fürgenyúl kenyérlepényen” alkotói: Jákob Kata,
Takács Krisztina, Kiss Zsolt, Doffkay Emese és Pápai Bettina
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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.

Históriás játékkal zárult
a reneszánsz rendezvénysorozat

A Vármúzeum udvarán felállított sza-
badtéri színpadon a Budapesti MARE
TEMPORIS Történelmi Hagyományo-
kért Alapítvány adta elõ A kéretlen
kérõ, avagy párbaj és szerelem Mátyás
király udvarában címû históriás játékot.
A kor hangulatát és szellemét bemutató
elõadás jól illeszkedett a reneszánsz hó-
nap programjába.

Va-Lá

Helikoni ünnepségek
2008. április 24-26-án rendezték meg Keszthelyen az „50 éves az
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek” kulturális sereg-
szemlét.
A háromnapos programsorozaton 140 dunántúli középiskola
4000 tanulója mérte össze tudását 18 mûvészeti kategóriában.
Ide nevezte be iskolánk négy tanulóját:
Diel Ágnes 8. g népdaléneklés, Széll Diána 9. g versmondás,
Hajdú Éva 10. g irodalmi alkotás, Kovács Sándor 11. g képzõ-
mûvészeti alkotás kategóriában.
Okleveles minõsítést ugyan nem értünk el, de bíztató, útmutató
értékelést kaptak diákjaink. Dina Bánffy Györgytõl, Ági Hal-
mos Lászlótól, Éva Mezey Katalintól, Sanyi pedig Pelcz Zoltán-
tól. Örömmel láttuk Sanyi egyik alkotását a színház emeletén
megrendezett kiállításon.

Felejthetetlen élmény volt a három nap. Versmondás a kastély
tükörtermében, a kórusok a Mezõgazdasági Múzeum aulájá-
ban énekeltek, színjátszók produkcióit a színházban láthattuk,
énekes, táncos produkciók az iskolák sportcsarnokaiban voltak.
Esténként a Balaton parton, a sétáló utcán koncertek, táncbe-
mutatók szórakoztatták az érdeklõdõket. Rengeteg program
reggel 8 órától este 11 óráig. A szervezés, lebonyolítás példaér-
tékû volt. Megtapasztaltuk a keszthelyi emberek vendégszere-
tetét, segítõkészségét. Elfáradtunk. Hazafelé a vonaton a gye-
rekek már tervezgették, mivel készülnek a következõ Helikon-
ra.

Dolovainé Gyarmati Erzsébet
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Rövid hírek
Jó minõsítések a borversenyrõl

Mezõszilason már 30 éve rendeznek borversenyt. Ezúttal 20 te-
lepülésrõl 144 bormintát adtak le a szõlõsgazdák, köztük volt 16
simontornyai is. Szarvas László 3 aranyminõsítést ért el, a Fried
Kastélyszálló borászata 2 arany és 3 bronzminõsítést hozott
haza. Szarvas Fekete Tibor 2 arany mellett 1 bronzot érdemelt
ki. Nagy Imre 1 arany, Baum Ferenc 2 ezüst, míg Molnár József
1 ezüstminõsítéssel gazdagodott.

Mégis megrendezik
a városi borversenyt

Az önkormányzati támogatásnak és a gazdák összefogásának
köszönhetõen június 13-án, 15 órától a Kaktusz bárban rende-
zik meg a borversenyt. Nevezni a minták leadásával a helyszí-
nen lehet június 12-én, 12 óráig. Nevezési díj fajtánként 300 Ft.
Vacsora igényelhetõ 500 Ft-ért.

Taroltak a Vándorok
A Simontornyai Sportcsarnokban rendezték a modern tánc
versenysorozat 8. zárófordulóját. Az ország különbözõ helyei-
rõl érkezett 450 táncos mutatta meg tudását hiphop, show és
dance kategóriában. A Simontornyai Fried Mûvelõdési Ház
Vándorok tánciskolájának növendékei kimagasló sikereket ér-
tek el a show gyermek, serdülõ és felnõtt versenyben, valamint a
dance felnõtteknél egyaránt elsõk lettek, s bejutottak a június
8-i budapesti döntõbe.

Tisztelet az önkénteseknek
Szekszárdon a Vöröskeresztes Világnapi ünnepségen köszön-
tötték a megye legkiválóbb vöröskereszteseit. A Simontornyai
Vöröskereszt Szervezet elnöke Schweigert Györgyné Vöröske-
resztes Munkáért bronz fokozata kitüntetést kapott. Gratulá-
lunk.

Köszönet a székek megjavításáért
Az okmányiroda várótermében elhelyezett székek igen lerom-
lott állapotban voltak. Császár Józsefnének ez feltûnt, s megbe-
szélve az illetékesekkel a székek javítását, kárpitozását saját
költségére elvégeztette.

Harminc kerékpárt kaptak a diákok
A Marpingen német testvérváros Urexweiler településének
ajándékaként 30 db, alig használt, jó állapotú kerékpár érkezett
Simontornyára. A kerékpárokat az általános iskolás tanulók
osztályfõnökeinek javaslata alapján osztották el.

Kerékpártúrás vetélkedõ
Illyés Gyula nyomában

Illyés Gyula halálának 25. évfordulója alkalmából a gimnázium
kerékpártúrát szervezett Rácegrespusztára, a költõ szülõfalu-
jába. Az akadályverseny hét állomásán hat osztály 3-3 fõs válo-
gatott csapata vetélkedett a nagy költõ-író életének munkássá-
gáról. Megtekintették az iskolamúzeumot, és megkoszorúzták
Illyés Gyula kopjafáját.

Va-Lá

2008. ÁPRILIS HÓ — HÁZASSÁGKÖTÉS

Demeter Veronika—Lámfalusi Zsolt,
Marsó Anita—Bögyös Bálint

2008. ÁPRILIS HÓ — SZÜLETÉSEK

Mészáros Bianka, Nagy Emma Szonja

Kedves Gyerekek!
Sok megfejtés érkezett az elõzõ hónapban, remélem, a jó idõ
beálltával sem lankad a kedvetek. Ügyesek legyetek!

Szilvi néni

1. Hány napos az egérke? Megtudhatjátok, ha a számokat
összeadjátok!

2. Alkossatok összetett szavakat úgy, hogy a három elõtag-
hoz ugyanazt az utótagot írjátok! (A vonalak száma segít.)

fehér leveses bab

fekete _ _ _ _ húsos _ _ _ krumpli _ _ _ _ _

õrölt gyümölcsös gulyás

Az elõzõ havi nyertesek: Badics Andrea 1. b, Vonya Teodóra
2. o., Kovács Eszter 3. a

Beküldési határidõ: június 2.
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SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. 06(25)508 900. bogardesvideke@vnet.hu
Simontornya önkormányzata, Csõszné Kacz Edit polgármester. Szerkesztõ

Egész napos majális
a sportpályán

Tíz órakor játékos ügyességi versenyekkel kezdõdött a majális.
A résztvevõk száma az elõzõ évekhez képest igen kevés volt, és
nem is alakult ki igazi, jó majálishangulat. Hiányoztak a koráb-
ban megszokott sör- és virslisátrak, a fõzõverseny és sok-sok
ember. A játékos ügyességi versenyek is igen kevés gyereket
mozgattak meg. Szinte minden versenyen ugyanazok indultak.
Kerékpáros ügyességi versenyben az alsós tanulóknál Kõmûves
Kinga és Horváth Márk gyõzött. A felsõsöknél Horváth Tamás
lett az elsõ. Célba rúgásban Szabó Róbert és Strumberger Márk
holtversenyben végzett az élen. A felsõ tagozatosoknál Baum
László gyõzött. Célba dobásban az alsósoknál Szabó Róbert, a
felsõsöknél Tanki Krisztofer gyõzött.
A játszóház, kézmûves foglalkozáson készített kereplõkkel a
gyerekek vidáman futkároztak. Ez igen jó ötlet volt.

Sió-kupa mérkõzések
a sportcsarnokban

A harmadik alkalommal megrendezett öregfiúk kézilabdator-
nán három csapat vetélkedett. A simontornyai Majdnem Öreg-
fiúk Tenke B. 5, Vinczellér A. 4, Széplaki Z. 3, Lampert Cs.2,
Balogh V. 2, Andráskó P. 1 góljával 18:16-ra legyõzte a sárbo-
gárdiakat.

Az alapi Vének 26:22-re diadalmaskodott a Sárbogárd ellen.
Az elsõségrõl a Simontornya–Alap mérkõzés döntött, melyben
a Simontornya 21:19-re gyõzött. Góllövõk: Tenke B. 10,
Vinczellér A. 3,Vincellér I. 3, Lampert Cs. 2, Széplaki Z. 2, Cseh
I. 1.
A torna gólkirálya Fekti Tamás (Alap) lett, büntetõdobásokkal
gyõzött az ugyanannyi találatot elért ifj. Bodoki György (Sárbo-
gárd) elõtt.
A torna legjobb kapusának Bor Istvánt (Simontornya) válasz-
tották.
A Pedagógus Sportkör és a Simontornyai Öregfiúk által össze-
dobott pénzbõl ízletes babgulyást készített Szûcs József. A
sportcsarnok végén felállított asztaloknál igazán jó hangulat-
ban értékelték ki a mérkõzéseket, és tovább növekedett a csa-
patok sportbarátsága.

Kispályás focitorna
Varga Zoltán szervezésével rendezték meg a kispályás focitor-
nát. A füves pályán kijelölt két kispályán 2 csoportban 4-4csapat
körmérkõzést vívott, majd a csoportelsõk a második csoport
másodikjával játszottak. A két gyõztes vívta a döntõt, a veszte-
sek pedig a harmadik helyért mérkõztek. Végeredmény: l. Nig-
gerek, 2. Öreg medvék, 3.Veszett kutyák, 4. Farkasok. A gyõz-
tes csapat: Zsolnai István, ifj. Zsolnai István, Wehmann János,
Jancski Gábor, Kiss Ádám, Mátrai Balázs, Mátrai Milán, Gu-
lyás József, Péti Dániel. A legjobb kapusnak Kleiber Györgyöt,
míg a legjobb játékvezetõnek Patai Zoltánt választották.

Kutya szépségverseny

A versenyt a labdarúgópályán rendezték Laczkó Ferenc szak-
avatott vezetésével. Kevés kutyát vezettek fel a gazdák, de azok
igen tetszetõsek, szépek voltak. A Boros János Tamás házaspár
3 díjat is kiérdemelt, összevetésben a ház asszonya nyert, a férj-
nek jutott a legszebb nagytestû kutya tulajdonosa díj. A leg-
szebb kistestû kutya gazdája Jókai Renáta.

Záróprogramok
a mûvelõdési házban

Lassan nincs majális esõ nélkül, ezúttal sem úsztuk meg. Már a
kutyaszépségverseny alatt elkezdtek gyülekezni a felhõk, az
Accident zenekar már majdnem behangolt, amikor eleredt az
esõ. A koncertet, csak úgy mint a katolikus ifjúsági gitáregyüttes
mûsorát ,a Vándorok Tánciskola bemutatóját és a majálisbált a
mûvelõdési házban tartották meg.

Va-Lá

MAJÁLISI BESZÁMOLÓ


