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Ünnepi képviselõ-testületi ülés
Simontornya várossá avatásának 13. évfordulóján, a Vármúze-
um udvarán tartották az ünnepi testületi ülést. A magyar him-
nusz eléneklése után Csõszné Kacz Edit polgármester köszön-
tötte a testület tagjait, Frankné dr. Kovács Szilvia országgyûlési
képviselõt, a jelenlévõ megyei és Tamási kapitányság rendõri
vezetõit és a szépszámú érdeklõdõt. A polgármester ismertette
az elmúlt év eredményeit s vázolta azokat a feladatokat, melye-
ket a jövõben meg kell oldani. A városi kitüntetõ címek adomá-
nyozásáról szóló rendeletet Aszmann Géza aljegyzõ ismertette.

– Simontornya város posztomusz díszpolgára címet ifj. Pillich
Ferenc kapta, aki gyógyszerészként a Dunántúl egyik legjobban
felszerelt gyógyszertárává fejlesztette a simontornyai patikát.
Kutatómunkája, botanikai és rovartani tanulmányai, valamint
Simontornya rovarvilágáról szóló könyve világszerte ismertté
tette. A képviselõ-testület a díszpolgári cím adományozásával
azt a közmegbecsülést kívánta kifejezni, amit ifj. Pillich Ferenc
kiemelkedõ tudományos munkájával, és választott lakóhelye,
Simontornya hírnevének öregbítésével szerzett.
– Simontornyáért kitüntetõ címet kapott Vámi István iskola-
igazgató és a Simontornyai citerazenekar. Vámi István tanár-
ként és iskolaigazgatóként, pedagógiai és közéleti tevékenysé-
gével kiemelkedõ munkát végzett Simontornya közoktatásá-
nak fenntartása és fejlesztése érdekében. A képviselõ-testület
az elismerõ cím adományozásával azt a közmegbecsülést hiva-
tott kifejezni, amit Vámi István Simontornya közoktatásáért
végzett, példamutató munkájával szerzett.
A Simontornyai citerazenekar megalakulása óta hûen ápolta a
város kulturális hagyományait, színvonalas produkcióival meg-
örvendeztette a simontornyai polgárokat és az országos meg-
mérettetéseken öregbítette a város jó hírét. A képviselõ-testü-

let a citerazenekar kiemelkedõ színvona-
lú, maradandó értéket képviselõ, megbe-
csülést kiváltó tevékenységét kívánta elis-
merni a Simontornyáért díj adományozá-
sával.

– Gyermekeinkért kitüntetõ címet dr. Selmeczi Ivánné tanár és
Végh Istvánné óvónõ kapta. Dr. Selmeczi Ivánné nyugdíjas pe-
dagógus tanárként a simontornyai gyerekek számos generáció-
jának adta át tudását. Végh Istvánné óvónõként a simontornyai

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A testületi ülésrõl jelentjük
A június 30-án megtartott testületi ülé-
sen rekord számú 14 fõ és 14 egyéb napi-
rendi pontot tárgyaltak. Ennek és több
fajsúlyos téma tárgyalásának köszönhe-
tõen közel 8 óra hosszán át ülésezett a
testület.

A polgármester fontosabb
intézkedései:

– Egy veszprémi üzletemberrel több alka-
lommal tárgyalt egy üzletház kialakításá-
ról.
– A Tolna Megyei Közgyûlés elnökével
három órás tárgyalást folytatott Simon-
tornya helyzetérõl. Kifogással élt a szak-
munkásképzõ iskolával kapcsolatos hoz-
záállásról, melyet a képviselõ-testület
már korábban is megfogalmazott. Tár-
gyaltak a környezetvédelem helyzetérõl,
az egészségügyrõl, valamint a munkanél-
küliségrõl.
– Június 6-án rendkívüli képviselõ-testü-
leti ülést tartottak Csõsz László alpolgár-
mester vezetésével. Napirenden a simon-
tornyai strand árlicitálása szerepelt. A
polgármester Körtés Istvánnal, a pénz-
ügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnö-
kével Pécsett vett részt a liciten. A képvi-
selõ-testület felhatalmazása alapján Si-
montornya Város Önkormányzatának
tulajdonába került a simontornyai strand
15 millió forintért. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert a visszavá-
sárlás utáni feladatok végrehajtására.
– Június 11-én a Magyar Nemzeti Zrt.
képviselõje és a Nitrokémia Zrt. vezér-
igazgatója szemlét tartott a bõrgyár terü-
letén. A kármentesítés ügyében a terüle-
tet átvették, és remélhetõleg megtörté-
nik a kármentesítés.
– Frankné dr. Kovács Szilvia országgyûlé-
si képviselõvel megbeszélést tartott a pol-
gármester, ahol a város feladatainak
megvalósításához a környezeti kár, az
egészségügy helyzete és a városfejlesztési
terv témában segítséget kért.
– Tárgyalások folytak a Temi Alapítvány
budapesti vezetõivel és a mûvelõdési ház
igazgatójával a mûvelõdési ház helyzeté-
rõl, szerepérõl és a jövõbeni feladatokról.
– A testvérvárosi kapcsolatok ápolására
benyújtott pályázaton 4.402 eurót nyert a
város.
– Tamási város jegyzõje a mûemlékvédel-
mi hatóság nyilatkozatának megfelelõen
elutasította a Szt. István tér kialakítására
benyújtott kérelmet, azzal az indokkal,
hogy kicsi ingatlanok keletkeznek, így
sérül a mûemlékvédelem.
– A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ
Iskola, Gimnázium tûzjelzõ berendezé-
sének kiépítése folyamatban van.
– Az önkormányzat tájékoztatást kapott
a 40-es számú vasúti vonal menetrendi
változásáról. Simontornyát érintõ 2008/
2009-évben tett megszüntetésekkel nem

értenek egyet, véleményükrõl tájékoztat-
ták a Közlekedéstudományi Intézetet.
– A településrendezési terv módosításá-
hoz szükséges programot a tervezõnek
megküldték, 2008. december 31. napjáig
szóló befejezési határidõt adtak a szerzõ-
dés megkötésére.
– A Petõfi utcai iskola süllyedésének tár-
gyában vis maior pályázatot nyújtottak
be.

Jelentõsebb események:
– A pedagógusnap alkalmával köszöntöt-
ték a város pedagógusait.
– Június 21-én a polgármester megnyitot-
ta a 13. Színházi Nyár és Fesztivált.
– Június 21-22-én az Országos Pedagógus
Szakszervezet sportnapja zajlott. Az ön-
kormányzat támogatásként biztosította a
résztvevõknek a szálláshelyet a vendég-
házban.
– A polgármester bemutatta a hivatal új
munkatársát, Szenczyné Witzl Évát, aki
pályázati referensként tevékenykedik.
– Mikoly Tibor fõhadnagy õrsparancsno-
ki kinevezéséhez a testület hozzájárult.
– A Kossuth utcai kávéház tûzesetének
hathatós kivizsgálása érdekében a képvi-
selõ-testület 100 ezer Ft nyomravezetõi
díjat ajánlott fel a nyomravezetõnek a la-
kosság biztonságérzetének növelése ér-
dekében.
– Lakossági bejelentés érkezett a képvi-
selõkhöz, hogy az utóbbi idõben az áram-
ellátás sokszor kimarad, ez rongálja az
árammal mûködõ berendezéseket.
– Július 1-jétõl háromhavi idõtartammal
10 fõ közhasznú munkásként dolgozik a
városban.
– Ismét foglalkoztak a motorok sebesség-
és hangtúllépésével . Kérték a rendõrsé-
get a fokozottabb ellenõrzésre.

A város aktuális pénzügyi
helyzete:

– A bankszámlák egyenlege: 30.014.000
Ft.
– A lekötött betét: 225.000.000 Ft, mely
8,2 % kamatozású, ez 9.466.000 Ft-ot ka-
matozott.
– A kötvény kamata az elsõ negyedévben:
3.907.000 Ft.
– A kifizetetlen számlák összege:
15.230.000 Ft. Az iskolának nincs kifize-
tetlen számlája.
– Bárdos László címzetes fõjegyzõ jelen-
tését a lejárt idejû határozatok végrehaj-
tásáról a testület elfogadta.
– Bencsicsné Tóth Krisztina, a Tamási
Munkaügyi Kirendeltség vezetõjének tá-
jékoztatóját a simontornyai munkanél-
küliség helyzetérõl a testület elfogadta.
– Módosították a 2008. évi önkormányza-
ti költségvetési rendeletet.

– Meghatározták a költségvetés és zár-
számadás elõterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek tartalmát.
– Jogszabályváltozás miatt a polgármes-
teri hivatalban foglalkoztatott köztisztvi-
selõket megilletõ szociális, jóléti és egész-
ségügyi juttatásokról, valamint a szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló rende-
letet módosították.
– Az Állami Számvevõszék megállapítása
alapján módosították az önkormányzat
Szervezési és Mûködési Szabályzatát.
Bõvítették a vagyonnyilatkozatot benyúj-
tani köteles személyeket, módosították
az eskü szövegét.
– Hatályon kívül helyezték a közterület
használatáról szóló 1991-ben született
rendeletet. A módosításokat az ügyrendi
bizottság javaslata alapján 2008. szep-
tember 15-ére kell elkészíteni.
– Elfogadták az elõterjesztést az aktív
korú nem foglalkoztatottak rendszeres
szociális segélyezésének közcélú foglal-
koztatásáról, a közhasznú foglalkoztatás-
sal kapcsolatos feladatokról, a roma
foglalkoztatási feladatokról.
– Tárgyalták a közoktatási feladatok javí-
tására elfogadott intézkedési terv végre-
hajtását. Ozora nem társul az integrált
központhoz. Veszélyben van a zeneiskola
mûködése. Foglalkoztak a nyárádszere-
dai gyerekek kollégiumi elhelyezésével,
mivel a kollégium szeptembertõl nem
mûködik.
– A védõnõi feladatokról tartott tájékoz-
tatót a testület elfogadta. A javasolt in-
terjúszoba kérdését még újra megvizsgál-
ják.
– Elfogadták a beszámolót az okmányiro-
dában végzett körzetközponti tevékeny-
ségrõl, ügyfélbarát szolgáltatási körének
bõvítésérõl és lehetõségérõl. Az eddigi
mûködés során soha, egyetlen panasz
nem érkezett az okmányiroda munkájá-
val kapcsolatban. Felvetõdött, hogy a
nagy melegben a nagy értékû gépek is ká-
rosodhatnak.
– A képviselõ-testület második éves mun-
katervét elfogadták.
– Zárt ülésen tárgyalták a díszpolgári cím
adományozását, melyet ifj. Pillich Fe-
renc, Simontornya egykori gyógyszeré-
szének posztomusz adományoztak.
– Elfogadták a tájékoztatót a Dél-Du-
nántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Tolna Megyei Kirendeltsége által a város
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önkormányzatánál tartott kiemelt célel-
lenõrzés megállapításáról.
– Az alapfokú közoktatási feladatokat el-
látó Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás bõvítésének elsõ fordulóban
történõ tárgyalását elfogadták. Várható-
an a végleges tárgyalást július 21-én tart-
ják, addigra az érdekelt öt település is
kialakítja álláspontját.
– A szakmunkásképzõ átszervezése több
mint egy órás vitát váltott ki. Végül úgy
döntöttek, hogy a 350 ezer forintos tanul-
mányt nem rendelik meg. A polgármes-
ter élni kíván jogával, és újratárgyalást
kezdeményez.
– Az óvoda nyári zárva tartása vitát vál-
tott ki, mert akár egy gyerek elhelyezése
és felügyelete is törvényi elõírás. Jövõre
alaposabban elõ kell készülni.
– Az Õszikék Szociális Szolgáltató Köz-
pont Alapító Okiratát, Szervezési és Mû-
ködési Szabályzatát, Szakmai Programját
és Házirendjét a fennálló változások mi-
att módosították.
– Az Õszikék Szociális Szolgáltató Köz-
pont alkalmazotti létszámának, a feladat-
növekedésnek megfelelõ bõvítését elfo-
gadták. A létszámnövelést az intézmény
normatívából fedezi.
– A jelzõrendszeres házi gondozáshoz
szükséges készülékek igénybevételét tár-
gyalták, jelenleg minden településen
minden készülék kihelyezésre került,
nincs szabad készülék.
– Garázsok helyének kijelölését tárgyal-
ták. Az a döntés született, hogy fel kell
mérni, hogy a telekár és az építhetõ gará-
zsok árának ismeretében mekkorák az
igények. Az oktatási bizottság javasolta,
hogy ne a sportpálya területére építsék a
garázsokat, más helyet kell keresni.
– Megtárgyalták a DPOP-pályázatot, an-
nak benyújtását a testület elfogadta.
– A közmunkaprogramra kiírt TRFC-pá-
lyázatot megtárgyalták, s azt Tolnanéme-
divel közösen nyújtják be.
– A helyi önkormányzat létszámcsökken-
tési döntésével kapcsolatos egyszeri költ-
ségvetési támogatás igénylését a testület
elfogadta.
– A 3. számú háziorvosi rendelõ és egész-
ségház pótmunkáiról szóló tájékoztatót
elfogadták. Több kérdésben még ponto-
sítás szükséges.
– Simontornyán a raliversenyt augusztus
17-én rendezik.
– Képviselõi bejelentés alapján foglal-
koztak az Igari úton épült házak vízátfo-
lyásával. Szakértõt bíznak meg, és kivizs-
gálják, hogy ott a korábban létesített
árokrendszert miért temették be.
– Ismét felvetésre került a kóbor kutyák
kérdése, valamint a Temetõ utca végénél
az árokrendszer hiánya miatti iszaposo-
dás.

Va-Lá

Folytatás az elõzõ oldalról�

Képviselõ-testületi ülések
2008. szeptember 8.

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi
gazdálkodásának I. féléves helyzetérõl.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
A 2008. évi költségvetési rendelet III.
számú módosítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Rendelet a közoktatási intézmények
adatszolgáltatási rendjérõl.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
Rendelet a közterület-használatról.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
Kegyeleti közszolgálati szerzõdés felül-
vizsgálata.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Gazdasági keret-megállapodás módosí-
tása (szennyvízár-támogatás).
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Az oktatási, egészségügyi, ügyrendi,
pénzügyi bizottságok elnökeinek beszá-
molója az általuk vezetett bizottságok 2
éves tevékenységérõl.
Elõadók: a bizottságok elnökei.
A 2009. évi városi rendezvényterv jóváha-
gyása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.

2008. október 27.
A helyi állattartási rendelet felülvizsgála-
ta (a simontornyai ebtartás szabályai).
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
A kerti hulladékégetés szabályozása.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
A gyermek- és diákétkeztetés tapasztala-
tai. A 2009. évi nyersanyag-normatíva
megállapítása.
Elõadó: a Vak Bottyán Általános és
Szakképzõ Iskola, Gimnázium igazgatója.
A polgármester beszámolója a Tamá-
si-Simontornya Többcélú Kistérségi Tár-
sulási Tanácsban végzett munkájáról.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
A 2009. évi belsõ ellenõrzési terv jóváha-
gyása.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
Tájékoztató a város fogorvosi helyzeté-
rõl, további feladatok.
Elõadók: Csõszné Kacz Edit polgármester,
dr. Dési Iván fogorvos.

2008. november 24.
A többször módosított (9-szer) – 15/1999.
(XII. 15.) számú – a helyi adókról és az
adózás rendjérõl szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
A 2009. évi költségvetési koncepció meg-
állapítása. A 2008. évi költségvetés III.
negyedévi végrehajtásának értékelésérõl
tájékoztató.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Az önkormányzati támogatási pénzek
felhasználásának elszámolásáról szóló
beszámoló elfogadása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Tájékoztató a kötvénykibocsátásból be-
folyt bevételek felhasználásáról.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
A várospolitikai fórum elõkészítése.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
A központi orvosi ügyeleti ellátás pénz-
ügyi finanszírozása, a 2009. évi ügyeleti
díjak megállapítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.

2008. december 22.
A 2008. évi költségvetés IV. számú mó-
dosítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Rendelet a 2009. évi átmeneti gazdálko-
dásról.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Az ivóvíz és szennyvíz 2009. évi díjainak
megállapítása.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ,
Szokoli József ügyvezetõ.
A települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatás 2009. évi
díjainak megállapítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Javaslat a képviselõ-testület 2009. I. fél-
éves munkatervére.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
A fiatal házasok 2008. II. féléves önkor-
mányzati támogatása (zárt ülés).
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.

FELHÍVÁS
Simontornya Város Önkormányzata a sport-
telep területén garázshelyeket kínál eladásra.
A területre egy idõben, egységes kivitelû ga-
rázsok építhetõk. Az önkormányzat beépítési
kötelezettséget ír elõ, amely alapján 1 éven
belül kell teljesíteni. Ezt az adásvételi szerzõ-
dés is tartalmazni fogja. A területen társas-
ház kerül kialakításra, így minden garázs –
földhivatali nyilvántartással – egyedileg for-
galomképes (eladható) lesz.

A garázshely ára – 250.000 Ft+áfa – az aláb-
bi költségeket tartalmazza:
megközelítõ út kõterítése, telki út szórt út-
alappal való ellátása, telekalakítások, szol-
galmi jog bejegyeztetése, kerítés építése egy
oldalon,  társasház alapítás.
Jelentkezni csak írásban lehet, melyet
Csõszné Kacz Edit polgármesterhez kell be-
adni.
Határidõ: 2008. augusztus 20.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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gyermekek számos generációját kísérte
szeretõ gondoskodással az elsõ lépések-
tõl a kisiskolás korig. Mindkét kitüntetett
pedagógusi életpályája kiemelkedõ érté-
ket képvisel városunk életében. A simon-
tornyai gyermekek harmonikus sze-
méllyé formálásában végzett munkájukat
ismerték el a kitüntetõ címek adományo-
zásával.
– Az Év köztisztviselõje címet 2008-ban
Körtés Jánosné fõmunkatárs érdemelte
ki. Ügyintézõként kivételes áttekintéssel
rendelkezik a polgármesteri hivatal tevé-
kenységét illetõen, az ügyiratkezeléssel
kapcsolatos feladatait példásan végzi.
Keresve sem lehetve a munkakör betöl-
tésére nála alkalmasabb köztisztviselõt
találni, mert munkáját egy óramû pon-
tosságával, alaposságával végzi. Feladat-
körébõl adódóan a hivatal minden köz-
tisztviselõjével állandó munkakapcsola-
tot kell fenntartania, személyisége, ki-

egyensúlyozottsága teszi alkalmassá a
munkaköre betöltésére. A képviselõ-tes-
tület a munkáltatói jogkört gyakorlójával
egyetemben szakmai igényességgel és tu-
datossággal végzett példamutató munká-
ját, kollegális magatartását kívánta elis-
merni a cím adományozásával.

Az ünnepi ülés keretei között emlékez-
tek meg Nyárádszereda és Simontornya
testvérvárosi kapcsolatának 10 éves jubi-
leumáról. Simontornya polgármestere,
Csõszné Kacz Edit, majd a nyárádszere-
dai testvérváros újonnan megválasztott
polgármestere, Daszkel László megem-
lékezõ beszédében méltatta a két telepü-
lés igazi testvéri kapcsolatát. Ünnepélye-

sen aláírták azt a díszes emléklapot,
mellyel megerõsítik a két város eddigi
kapcsolatát.
Az ünnepi rendezvényen közremûködött
a Temi Fried Mûvelõdési Ház énekkara

Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezetésé-
vel, valamint a Simontornyai citerazene-
kar és Doffkay Frigyesné szintetizátoron.
Az ünnepi testületi ülés a Székely Him-
nusz és a Szózat eléneklésével zárult.

Va-Lá

Ünnepi képviselõ-testületi ülés
(Folyatás az 1. oldalról.)
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Rövid hírek
Kiváló eredmények a rajzversenyen

Mindentudás Diákegyeteme Tudásfejlesztõ Országos tanulmányi versenyen rajz ka-
tegóriában (6 feladat volt) Kovács Sándor 11.g osztályos tanuló elsõ, Rudolf Levente
3.b. osztályos tanuló második, Vincze Dóra 11.g. osztályos tanuló harmadik helyezést
érte el. Gratulálunk a tanulóknak és a tanáraiknak.

Sikeresen szerepeltek a nemzetközi kórustalálkozón
Az erdélyi Nyárádszeredán, Simontornya testvérvárosában a Bocskai Daloskör meg-
alakulásának 20., valamint az erdélyi kórusmozgalom 140. évfordulója alkalmából 8
kórus részvételével kórustalálkozót rendeztek. A nemzetközi jelleget a szlovák
Tornaja, a magyar Aszód és Szerencs és a simontornyai Krammer Ferenc kórus bizto-
sította. Nyelvi problémák nem adódtak, minden kórus magyar anyanyelvû volt, a
zene, az ének már évek óta összeköti az embereket, kórusokat.

A Simontornyai Hírek szerkesztõje nem látnok
Elõzõ számunkban fényképpel illusztrált, hangulatos írás jelent meg Marpingenben
címmel. Két dolgot gyorsan felfedezhetett a figyelmes olvasó. A június 14-én megje-
lent újságban az szerepelt, hogy a középiskolás tanulók kirándulása június 19-én kez-
dõdött. Ez természetesen nem lehetséges, csupán egy elírásról van szó, mert május-
ban voltak a testvérvárosban a diákok. Sajnos a cikk szerzõjének a neve, BODOR
KATALIN lemaradt a cikk végérõl. Elnézést a hibáért.

Minden szervezet támogatta az új igazgató kinevezését
Vámi István iskolaigazgató a tanév végén nyugdíjba vonult. Az igazgatói állásra egye-
dül Tóthné Unghy Ilona igazgatóhelyettes, gimnáziumi tagozatvezetõ nyújtott be pá-
lyázatot, aki a jelölõgyûlésen ismertette szakmai, gazdasági programját, elképzeléseit.
A véleménynyilvánítás után az SZMK, a Diáktanács, az Iskolaszék, a Közalkalmazotti
Tanács, a szakszervezet, az alkalmazottak és pedagógusok egyhangúlag javasolták az
igazgatói állás betöltésére. A végleges döntés és a kinevezés a tervek szerint a július
21-ei testületi ülésen történik. Az új igazgató már a korábban elfogadott Vak Bottyán
Általános Mûvelõdési Központ vezetésére kap megbízást.

Va-Lá

Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés – 2008. május
26-a – óta Simontornya városból 8 bûn-
ügyi feljelentés érkezett az õrsre, melybõl
3 betöréses lopás és 1 dolog elleni erõ-
szakkal elkövetett lopás büntette, vala-
mint további 3 lopás vétsége miatt. Az el-
telt idõben történt bûnügyileg releváns
cselekmények közül a legkiemelkedõbb
és a várost leginkább felzaklató bûncse-
lekmény a jelentõs kárt okozó rongálás
bûntettének elkövetése, amely a kávézó
felgyújtásából fakad.
A betöréses lopás az Illyés Gy. utcában
történt, ahonnan 3 db sportnyerget tulaj-
donítottak el, 500.000 Ft értékben,
ugyanezen éjszaka az Arany János utcá-
ban a nyitott nyári konyhából tulajdoní-
tottak el 30.000 Ft készpénzt.
Lopás miatt eljárást folytatunk ismeret-
len tettesek ellen, akik Simontornya, Pe-
tõfi utcában lévõ holland állampolgár
családi házáról a rézcsatornát tulajdoní-
tották el, a lopással okozott kár kb.
700.000 Ft.
Két esetben a Malom utcában, holland
állampolgárok présházát törték fel,
ahonnan fûnyírógépet, benzint tulajdo-
nítottak el kb. 97.000 Ft értékben.
Eljárást folytatunk K. V. ellen, aki a Dr.
Kiss. I. utcai lakóház nyitott ablakán be-
mászva próbált eltulajdonítani mûszaki
cikkeket, ékszereket és egyéb értékeket.
Eljárást folytatunk ismeretlen tettesek
ellen, akik a 1-1 db kerékpárt tulajdoní-
tottak el közterületrõl, illetve magánház-
tól.
A lakosság figyelmét felhívom arra, hogy
értékeik védelmére fordítsanak nagyobb
hangsúlyt. Kerékpárjaikat zárják le, vala-
mint a nagy melegekbõl fakadó folyama-
tos szellõztetés során az ablakaikat csak
akkor hagyják nyitva, ha õ maguk is ott-
hon tartózkodnak, és arra oda tudnak fi-
gyelni, valamint legalább szúnyogháló
akadályozza meg a szabad bejutás lehetõ-
ségét, mert bizony sokszor az alkalom
szüli a tolvajt, amikor éppen arra járva, a
kínálkozó lehetõséget használják ki.
Rongálás miatt eljárást folytatunk isme-
retlen tettesek ellen, akik a Májer kávé-
zót gyújtották fel. A kár értéke mintegy
10.000.000 Ft.
2008. május 26. óta a rendõrõrs munka-
társai az õrs egész illetékességi területén
43 szabálysértési feljelentést tettek, eb-
bõl 3 esetben ittas vezetés szabálysértése
miatt, a többit közlekedési és egyéb sza-
bálysértés miatt. (Közöttük 2 volt simon-
tornyai lakos). Ittas vezetés bûncselek-
ménye miatt 2 feljelentést tettek.
Helyszíni bírságot 50 esetben szabtak ki a
rendõrõrs illetékességi területén, azon-
ban ebbõl helyi lakossal szemben csupán
elenyészõ számban került sor.

Mikoly Tibor r. fhdgy., õrsparancsnok

Szálkáim
Most az bosszant, hogy vannak olyan személyek, akiknek
az szálka, aminek tulajdonképpen örülni kellene. A Várt-
éren a színházi napok alkalmával elhelyezett mobilvé-
cékrõl van szó. Végre megoldódott a probléma, és kulturált körülmények között vé-
gezhették a szükségleteiket a színházi eseményekre látogatók. Voltak, akik azt kifo-
gásolták, hogy túl közel van az illemhelyiség a lakásukhoz. A látogatók zöme viszont
dicsérte ezt a megoldást. A magyar ember már csak ilyen: a jóban is a rosszat keresi.

Va-Lá

Születések,
házasságok

Születés június hónapban:
Kõvári Levente

Házasságkötés nem volt.

Köszönöm!
Az elmúlt hónapban betegség miatt egy egész
hónapot tolószékben töltöttem, a hónap elsõ
két hetét pedig ágyban fekve, sajnos nem tud-
tam felkelni és járni.
Minden nap tapasztalhattam az Õszikék Szoci-
ális Szolgáltató Központ dolgozóinak segítõ-
készségét és gondoskodását!
Jó volt tudni, hogy betegen is számítani lehet
segítségre.
Hála Istennek meggyógyultam!
Ezúton is szeretném megköszönni az Õszikék
minden dolgozójának és doktornõnknek min-
den munkáját!

Bán Zsolt
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Megemlékezés a II. világháború
hõsi halottairól

1. Õri János a háború idején Szing János
bíróéknál dolgozott a gazdaságban. Ott a
lovas fogat kapott behívót, s így kellett ve-

lük neki is bevonulnia. Jugoszláviában
egy járványban halt meg, onnan értesítet-
ték a családot. Felesége, Dudás Mária és
4 gyermeke maradt itthon: Mária, Julian-
na, János és István. Õri néni egyedül ne-
velte fel õket, és adott szakmát mindegyi-
kük kezébe, mind a négyen családos em-
berek. A képet Pityuéktól kaptam, aki
kezdõ bõrgyári tímárként végül a BSzV
fõmérnöke lett. Felesége, Kati munka-
társam volt évtizedeken át, lányuk Csilla,
hajdani lelkes gyerekturistánk. Õri bácsi,
aki 45 évesen esett el a háborúban, büsz-
ke lehetett volna szép nagy családjára,
unokáira, dédunokáira.
2. Rabóczki István megjárta mind a két
világháborút. Az elsõben 18 évesen har-
colt – az olasz frontról még egy ottani kis-

lány fényképét is õrzi a család. A II. világ-
háborúban kétszeres családapaként vett
részt, s innen már nem sikerült hazatér-
nie. Gödöllõ, Isaszeg környékén látták õt
utoljára bajtársai. Elõtte itthon levente-
oktatóként is dolgozott. Felesége

Hungár Mária és két gyermeke maradt
itthon, Mária és István. Mindketten csa-
ládot alapítottak. A fényképet lányától,
id. Vámi Istvánnétól kaptam, akinek idõ-
sebb fia, Vámi István iskolaigazgató
sokat tett azért, hogy a hõsi emlékmû
minél korábban megépülhessen Simon-
tornyán.
3. Talpag Kálmán a bõrgyárban dolgo-
zott, sõt már édesapja, Talpag János is a

Fried család megbecsült mûvezetõje volt.
Két fiúgyermek édesapja, közülük az idõ-
sebb Kálmán – aki külföldön él – rokona
Benkõné Herpai Irma közvetítésével,
postafordultával megküldte kérésünkre
a fényképét. Hátoldalán ez áll: vitéz
Talpag Kálmán százados, lovagkeresztes.
A családban én is jól emlékszem, a Vár-
kert utcában laktak, nagynéném mellett.
Talpag Kálmán Irma elmondása szerint a
Gomeli-temetõben nyugszik.
4. Bauer István 1912-ben született öt-
gyermekes családban. Egyik testvére
Sághy Imréné Juliska néni volt. Férfisza-

bónak tanult, de mozigépészként dolgo-
zott. Gácser Franciskát vette feleségül, õ
és kétéves kislánya, Marika maradt itt-
hon, amikor a frontra indult. Kisfia, Ist-
ván már ezután született, egy neki cím-
zett megható tábori lapot máig õrzi a csa-
lád. Õ még láthatta a gyermeket, de Ist-
ván – aki ma is itt él Simontornyán – nem
emlékezhet édesapjára. Marika Pestre
került, sok adatot, s képet õ küldött haza.
Bauer István 1943. január 20-án esett fog-
ságba, s április 29-én halt meg a fogolytá-
borban. Voronyezsi területen, Krasznoje
helységben temették el. Felesége a bõr-
gyárban kapott munkát, egyedül nevelte
gyermekeit. Késõbb õ lett Küzdy Endre
második felesége. Egy háború alatti újság
megemlékezése szerint Bauer István hõsi
halált halt tizedest az ezüst és bronz
vitézségi éremmel tüntették ki.
5. Pajor Sándor 1911. január 17-én szüle-
tett Simontornyán, édesanyja Hegyi Ka-
talin, felesége Sáfrány Erzsébet volt. Két
kislánya közül Erzsébet 1932-ben (õ lett
késõbb Takács Lászlóné), Mária pedig

1940-ben született. Az õ férje, Gácser Jó-
zsef hozta el azt a dokumentumot, mely
apósa adatait tartalmazza. Eszerint Pajor
Sándor honvéd a 130/1. sz. hadifogolytá-
borban hunyt el, és 1945. január 15-én,
Asa helységben temették el. Fényképet is
kaptam, itt van a kezemben. Fiatalon,
kissé szomorú tekintettel áll a képen. Pa-
jor Sándor honvédet, két kislány
édesapját 34. születésnapja elõtt két
nappal temették el.
6. Kránitz István a Gyár utcában lakott
édesanyjával, és testvérével, Máriával, de
Kelecsényi József tanító is (aki magyaro-
sította a nevét) az õ testvére. Édesapjuk
az elsõ világháború hõsi halottja volt.
Kránitz István bevonulása elõtt a bõr-
gyárban dolgozott tisztviselõként. A há-

Õri János

Rabóczki István

Vitéz Talpag Kálmán százados
lovagkeresztes

Bauer István

Pajor Sándor
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borúból (fogságból) 1946 januárjában ért
haza, de teljesen legyengülve, csak Buda-
pestig jutott el. Itt a rokonoknak azt ígér-
te, hogy másnap sokat fog mesélni – és
reggel már nem élt. Mindezt, s a fényké-
pet Kelecsényi Ágitól kaptam, aki máig
õrzi a nagybátyja fényképét, s meghatot-
tan adta át azt nekem. Kránitz István 42
évet élt.
7. Banizs Dezsõ 1904-ben született Si-
montornyán, s itt volt borbély 1941-ben
történt bevonulásáig. A Don-kanyarból

még hazatért, de ismét behívták. 1945-
ben esett fogságba magyar területen. Egy
kelet-kaukázusi bányában kellett dolgoz-
ni több ezred magával, ahol ivóvíz hiá-
nyában a pocsolyákból ittak. Õ, mint fel-
cser, tudta, hogy életveszélyes ez, de na-
gyon szomjasak voltak. A vérhas-járvány-
ban több százan vesztették életüket, saj-
nos õ is. Katonatársai mondták el, hogy
nem tudtak sírt ásni neki, egy sziklahasa-
dékba tették le õt, kövekkel takarták be,
értesítést a családnak soha senki nem
küldött. Banizs néni fényképész volt, eb-
bõl nevelte fel három gyermekét: Jánost
(osztálytársamat), Gabriellát és Dezsõt
(testvérem osztálytársát). Õk elkerültek
Simontornyáról, sokáig nem is tudták,
hogy édesapjuk nevét is az emlékmûbe
vésték. A levelet, s a képet tõlük kaptam.
Édesanyjuk, Ilonka néni 1972-ig, amíg
élt, titokban mindig hazavárta férjét.

Tisztelettel leírta: Kiss Margit

Kránitz István

Banizs Dezsõ

Aranylakodalmukat
ünnepelték

Búzás János és neje, Szedner
Rozália (Hugi) elõször 1958.
május 31-én kötött házassá-
got. Házassági fogadalmukat
50 év múlva ugyanabban a
simontornyai római katolikus
templomban, sok résztvevõ
elõtt, igen szép szertartás ke-
retében megerõsítették. Rit-
kaság, hogy templomban is
megismétlik fogadalomtéte-
lüket, ezért felkerestem õket
takaros, csinos otthonukban,
melyet spórolt pénzükbõl kö-
zösen építettek. A házba lép-
ve mindenhol virágok, kézi-
munkák fogadják a vendéget.
Az egyik szobában szinte ha-
lászati múzeumot fedeztem
fel. A horgászeszközök mel-
lett nagyon sok kipreparált
halfej látható. Ezek mind Bú-
zás János kedvtelését bizo-
nyítják. Noha egy utcában
születtek, mégsem ismerték
egymást. Az ismeretségük egy

baráti társaságnak köszönhetõ. Mindket-
ten a simontornyai bõrgyár megbecsült
dolgozójaként vonulhattak nyugdíjba.
Próbáltam megfejteni az 50 éve tartó bol-
dog házasság titkát, de semmi különle-
gességet nem találtam. Kiegyensúlyozott
életmódjuk, tartalmas életük példakép
lehet mindnyájunk számára. Korábban
sokat kirándultak, kedvelt helyük Olasz-
ország volt, ahova többször is ellátogat-
tak. A kedvenc idõtöltésük az olvasás, ke-
resztrejtvényfejtés és a közös éneklés. Itt
is megtalálják a közös hangot, melyet egy

szintetizátor is segít. Jánost sokan mint
kiváló öklözõ ismerik, kevesen tudják
róla, hogy röplabdában is szép eredmé-
nyeket ért el, simontornyai csapatával
több szpartakiádot is megnyert. Búzásné
Hugi egyik kedvtelése a német nyelv volt,
melyet autodidakta módon tanult, és sok
gyereket is megtanított a német nyelv
alapjaira. Házasságukból egy gyermek
született, aki vidéken él. A megkeresés-
nek nagyon örültek, mert rendszeres
olvasói a Simontornyai Híreknek. Gratu-
lálunk!

Va-Lá

Akkor... és most
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XIII. Színházi Nyár és Fesztivál
Két hétig a kultúráé volt a fõszerep Simontornyán. A nyáron
ismét kitárta kapuit a vár, a szabadtéri színpadon június 21-én
kezdõdtek és július 5-ig tartottak a Színházi Nyár eseményei.
A rendezvénysorozatot a város polgármestere, Csõszné Kacz
Edit nyitotta meg a Múzeumok Éjszakája napján. Endreffyné

Takács Mária, a szervezést lebonyolító alapítvány kuratóriu-
mának elnöke elismeréseket adott át azoknak a vállalkozók-
nak és magánszemélyeknek, akik a 13 évvel ezelõtti indulás-
tól kezdve pénzzel és munkával önzetlenül támogatták a ter-
vek megvalósítását, fantáziát láttak és hittek benne. A legna-
gyobb támogató a simontornyai önkormányzat volt. A mecé-
nások: Árendás Sára, Dancz Tibor, Diel János, Enesei
Józsefné, Kossa István, Rózsa Zoltán, Sándor Pál, Sudár Má-
tyás, Varga Aranka és Kovács László. A szervezõmunkát vál-
lalók: Boros Eszter, Kõvári Imre, Lacza Attila és Végh
Lajosné. A nyitónapon a szegedi PAVANE zászlóforgató és
tánccsoportjának mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk.

A Múzeumok Éjszakája a Lángvirág Tûzszínház fergeteges
produkciójával zárult.
Ezen az estén több mint 1500-an tekintették meg a vármúzeu-
mot és a mûsorokat. Ezzel a tekintélyes számmal a múzeum
az országos versenyben a 25. helyen végzett.

Az amatõr mûvészek megmutatták
tehetségüket

Tizenhat alkotó: Arros Endréné, Dobos Anita, Enesei József-
né, Faragó Antalné, Gombai Józsefné, Gyurkó Gábor, Gyur-
kóné Tóth Irén, id. Lukács László, Jobbágy Józsefné, Kõmûves
Kinga Zsuzsa, Lõrincz Ágnes, Mészáros Zsuzsa, Orosz Eszter,
dr. Selmeczi Ivánné, Viktorin Béla, Vincze Dóra közel 80 mûve
egy hétig volt látható a mûvelõdési ház kistermében megnyílt
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kiállításon. Immár 11. alkalommal rendezték meg a Színházi
Nyár és Fesztivál keretében a bemutatót. A kiállítást Reisz Ta-
más festõmûvész nyitotta meg. Elmondta, hogy kicsit kevesen
vannak ugyan a kiállítók, de örül a fiatal generáció megjelené-
sének. Dicséret illeti az idõsebbeket, akik tovább viszik a hagyo-
mányokat, és lankadatlan szorgalommal készítik mûveiket. A
szerteágazó kiállításon a festmények, grafikák, fotók mellett
kerámiák, kézimunkák, kézmûves termékek, origamik látha-
tók. Köszönet a Gyurkó házaspárnak, hogy minden évben
összefogják a lelkes amatõr csapatot.

Óvodások régiós találkozója

Szeressétek a verseket címmel a budapesti Alma Együttes mû-
sorát több mint 300 gyerek nézte meg. A gyermekprogramra a
simontornyai gyerekek mellett Pincehelyrõl, Nagyszékelybõl,
Tolnanémedibõl, Sáregresrõl, Cecérõl, Igarról, Mezõszilasról
és Kalocsáról érkeztek óvodások, kisiskolások. Az együttes tag-
jai klasszikus és kortárs költõk megzenésített verseit adták elõ.
A mûsorba a gyerekeket is bevonták, akik önfeledten szórakoz-
tak.

Új kiállítás nyílt a vármúzeumban
Szentgyörgyi József budapesti festõmûvész 54 képét tekinthe-
tik meg a látogatók szeptember 30-ig. A kiállítás megnyitóján a
festõmûvész munkásságát és kiállított mûveit Zsolnai Gábor
mûvészeti író méltatta. Közremûködött a Krammer Ferenc
kórus.

A jubileumi hangverseny
nagy sikert aratott

Eddig minden évben Simontornyán is bemutatkoztak a Tamási
Lajtha László Zeneiskola szervezésében megrendezésre kerülõ
V. Nyári Nemzetközi Zongora Mesterkurzus résztvevõi. Az
ötödik alkalommal megrendezett hangversenyen fellépõ mûvé-
szek és mûvészjelöltek játékát a közönség többször is vastapssal
jutalmazta. A zongorakísérettel elõadott klarinétszóló csúcs-
pontja volt az estnek, vidámságot, mosolyt csal a nézõk arcára.

Meglepetésmûsor a Krammer kórustól
Sokoldalúságát bizonyította a kórus, amikor néhány helyi fiatal
középiskolással kiegészülve, Kalandozások a musical világában
címmel mûsoros estet tartottak. Fellépésük a nyári fesztivál
programjában nem szerepelt, ezért ez igazi meglepetés volt.
Többek között felcsendültek a Hair, a Rómeó és Júlia, a Macs-
kák népszerû dalai. A szépszámú közönség megcsodálhatta a
szereplõk tánctudását is.
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Sikeres színházi esték

Kétszer is teltház elõtt
játszották a Nebáncsvi-
rág c. operettet, így több
mint ezer nézõ tapsolt a
nagyszerû elõadásnak.
A három felvonásos
operett során a koráb-
ban már megszokott,
több éve fellépõ szerep-
lõk mellett ifjú tehetsé-
gek is magas színvona-
lon játszották szerepü-
ket. A Nebáncsvirág
igazi remekmû, szelle-
mesen könnyed vígjáték
és muzsika. Mindkét
este remek volt a
hangulat, kacagás és
vastaps kísérte végig a
mûsort.

Kórustalálkozó a római katolikus
templomban

A Krammer Ferenc kórus szervezésében a környezõ települé-
sekrõl négy kórus érkezett a találkozóra. A remek akusztikájú
templomban felemelõ érzés volt a hallgatni a kórusok éneklé-
sét.

Színházi napok teniszkupa

A programsorozatból nem maradt ki a kultúra szerves része, a
sport sem. A Gálaker Teniszklub szervezésében a Fürdõ utcai
teniszpályán férfi párosok vetélkedtek a minél fényesebb ére-
mért. Elsõ helyen végzett Enesei József–Rózsa Gábor páros,
második lett Kapinya Ferenc–Márton János kettõs, a bronzér-
met Körtés István–Kerekes Csaba vihette haza.

Jótékonysági orgonahangverseny
A római katolikus templom javára hangversenyt rendeztek,
melyen fellépett Köcsky Tibor orgonamûvész, fuvolán közre-
mûködött Köcsky Balázs. A fellépõ mûvészek mély átéléssel
játszották a nagy zeneszerzõk komoly mûveit.

Va-Lá
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Az iskola évzáró ünnepségén a
nyugdíjba vonuló Vámi István

utoljára zárta a tanévet. Ünnepi beszé-
dében elmondta, hogy a tanulók zöme
jól teljesített, de néhányan még a nyári
szünetben is tanulni kényszerülnek. Ju-
talmakat adott át a tanulásban, sport-
ban és a közösségi munkában legkivá-
lóbbaknak. A hagyományteremtés
szándékával a tanévzárón elsõ alka-
lommal díjazta a Simontornyáért Köz-
hasznú Közalapítvány az alsó- és felsõ
tagozatos általános iskolások, a szak-
középiskola és a gimnázium legkiemel-
kedõbb tanulóit. A díszes oklevelet és a
vele járó 10.000 Ft-ot az elmúlt tanévben nyújtott kiváló teljesítményével Kiss György,
Vonya Kornél, Sebestyén Anita és Kovács Henrietta érdemelte ki. A tanévzárón búcsúz-
tatták a nyugdíjba vonuló Vámi István igazgató mellett Boros Eszter igazgatóhelyettest,
Pálné Mikó Katalin és Bereczki Sándorné tanárokat, akik szintén nyugállományba vonul-
nak. Va-Lá

Befejezõdött a tanévBefejezõdött a tanév
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A Nemzetközi Internetes Fotópályázat
2008 Simontornya résztvevõi és díjazottjai

1. Saramó Gyula, 2. Reichardt Anita, 3. Szarvas Fekete Lilla, 4.
Szarvas Fekete Tibor, 5. Gyõrfi Norbert, 6. Horváth Attila, 7.
Kõváriné Horváth Tünde, 8. Reisz Tamás, 9. Szijártó Krisztina,
10. Prikkel Zita, 11. Dolovai Zsuzsanna, 12. A. U. M. Bingert
(Marpingen), 13. Wiszbergerné Iker Marianna, 14. Wiszberger
Gyula, 15. Herczeg Alexandra, 16. Váci Péter, 17. Mányoki
Zsuzsa, 18. Kiss Hajnalka, 19. Vörös Kitti, 20. Kõvári Norbert,
21. Susanne Koenig (Marpingen), 22. Kiss Márton, 23. Kõvári
Heni, 24. Rózsa Zoltán, 25. Prikkel Sándorné, 26. Prikkel Zita,
27. Dászkel János (Nyárádszereda), 28. Bencze Kornél, 29. Bán
Zsolt, 30. Klaus Jung (Marpingen).

Díjazottak:

Közönség szavazatai alapján:
Ajándékkosár + a díjazást tanúsító díszoklevél
Reichardt Anita:
Az én városom – A fotó címe: Fény 11 szavazat
Prikkel Zita:
Természeti szépségeink –
A fotó címe: Katicabogár 14 szavazat
Kõvári Heni:
A víz világnapja – A fotó címe: Esõ után 15 szavazat;
Sportkategória – A fotó címe: Quadozás 9 szavazat;
Természeti szépségeink – A fotó címe: Almafa 10 szavazat
Kõváriné Horváth Tünde:
Természeti szépségeink –
A fotó címe: Naplemente a tónál 13 szavazat

O. K. S. bizottság díja:
Értékes serleg + a díjazást tanúsító díszoklevél
Susanne Koenig (Marpingen): A legjobb külföldi fotósorozat

A szakmai zsûri díjai:
Értékes serleg + a díjazást tanúsító díszoklevél
Klaus Jung (Marpingen) Az én városom 4 jelöléssel.
Prikkel Sándorné Természeti szépségeink és védelmük A mezõ
békéje 3 jelöléssel
Szarvas Fekete Lilla A víz világnapja Ezüst Sió 3 jelöléssel
Sportkategóriában a zsûri nem adott ki díjat.
A zsûri a negyedik díjat A víz világnapja kategóriában
Dászkel Jánosnak (Nyárádszereda) ítélte oda.
A rendezvény fõvédnökének, Csõsz László alpolgármester díja-
it, digitális fényképezõgépet kapták.
Szarvas Fekete Lilla, Szijártó Krisztina, Dolovai Zsuzsanna,
Wiszbergerné Iker Marianna.
A zsûritagok: PAPP ELEK fotómûvész 2004, 2005, 2006, 2007:
az év fotográfusa, 2007. Közép-Magyarország Príma-díjasa;
RÜHL GIZELLA, a Tolnaart Internetes Mûvészeti oldal egyik
tulajdonosa, fotós;
KISS ALBERT, a Tolnai Népújság fotósa;
KÖNYV KATALIN festõmûvész, vizuális nevelõtanár;
KISS MARGIT fotós.
A támogatók: CSÕSZ LÁSZLÓ alpolgármester, a rendezvény
fõvédnöke, Sióvíz Kft., Simontornya képviselõje, LACK MÁ-
RIA MAXI COOP Simontornya, DIEL Kft. Simontornya,
VÁCZINÉ HORVÁTH ANIKÓ, a könyvtár vezetõje, az O. K.
S. bizottság tagjai.
A rendezõstáb: KÖNYV ÁGNES nemzetközi kommunikátor,
BÁN ZSOLT webmester, KÖNYV ISTVÁN JÁNOS a rendez-
vény mûvészeti vezetõje, producere.

Mindenkinek köszönet, aki segítette a rendezvény megvalósítá-
sát! Köszönet azoknak, akik a rendezvényrõl szóló híradásuk-
kal segítették a rendezvény és Simontornya népszerûsítését.

Könyv István János, az O. K. S. bizottság elnöke
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A vörösborok jobban vizsgáztak,
mint a fehérek

Az összefogás eredményeként mégis
megrendezték a városi borversenyt. A
hegyközség megszûnése miatt ugyan egy
idõben kétséges volt, de szerencsére jöt-
tek a fiatalok: Szántó László, ifj. Vigh
László, Császár Zsolt és a tapasztaltab-
bak: Csõsz László, Kalános József, Szán-
tó György, Baum Ferenc, Kovács László
és sokan mások, akik akarták a hagyomá-
nyok folytatását – és ez sikerült is. A gaz-
dák 77 bormintát adtak le. A 41 vörös kö-
zül 11 érdemelte ki az aranyminõsítést
(Kalános Lajos 2 borával, Császár Zsolt,
Bajcsi Ferenc, Thúróczi László, Schwei-
gert György, Gálaker Kft. 3 borával, Sió-
Bor Kft., Gazsó Gábor.) 13 mintát ezüst-
érmesnek, 9-et bronzérmesnek minõsí-
tettek. A 30 fehér bor közül 3-at arany,
6-ot ezüst, 8-at pedig bronzérmesnek mi-
nõsített a szakértõ zsûri. Aranyérmes fe-
hérborok: Schweigert György, Kalános
Lajos, Gazsó Gábor.

A zsûri elnöke dr. Hernádi Zoltán pro-
fesszor, a Magyar Élelmezéstudományi
Egyesület elnöke volt. Tagjai: dr. Pásty
György, a Corvinus Egyetem bortanszék-
ének vezetõje, Gyárfás Zoltán, Podma-
niczki János, Csorba Attila, Simigh
Jánosné borászok, Kocsis György,
Schmercz László kertészmérnökök és
Keresztes László, a Tolna Megyei Nö-
vényvédõ Állomás igazgatója voltak.
A város bora címet fehérbor kategóriá-
ban Schweigert György olaszrizlingje,
míg vörösborban a Sió-Bor Kft. cabernet,
merlot cuve-je érdemelte ki. Az ez évi
borversenyt kicsit késõn rendezték, ebbõl
okulva már most elhatározták, hogy a
jövõ évi borversenyt 2009. április 18-án
rendezik.

Va-Lá
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VIII. Országos Pedagógus Sportnap
Simontornya, 2008. június 21-22.

Versenyszámok: kispályás labdarúgás-férfi, kosárlabda-nõi, darts férfi-nõi,
asztalitenisz férfi-nõi, vegyes páros, sakk férfi, keresztrejtvényfejtés vegyes csapatok.

176 RÉSZTVEVÕ ÉS
SZURKOLÓK „HADA”

Foci: 1. Vásárosnamény, 2. Dunaújváros,
3. Csorna, 4. Putnok, 5. Szekszárd, 6.
Simontornya, 7.Vác, 8. Szigetvár.
Kosár: 1. Kecskemét, 2. Vác, 3. Simon-
tornya.
Darts férfi: 1. Széplaki Z., 2. Vonyár Ist-
ván, 3. Kantur Zsolt.
Darts nõi: 1. D. Tóth Éva, 2. Marsiné
Nagy Katalin, 3. Zsadányi Éva.
Asztalitenisz férfi: 1. Langg Zoltán,
2.Vlagyimir Volosin, 3.Kiss Géza, Vinc-
zelér Pistike különdíjas, mert elverte az
egész mezõnyt!!!
Nõi: 1. Balogh Szilvia, 2. Horváth-Bõsze
Hajni, 3. Beidekné Szabó Mariann.
Vegyes: 1. Enesei J.-Bíró Bea, 2. Pál Atti-
la-Horvát-Bõsze H., 3.Galambos Zsolt-
Nagy Zita.

Sakk: 1. Volosin Vlagyimir 2. Sándor Ist-
ván, 3. Bánszky Miklós, 4. Fehér Zsolt, 5.
Fehér Dávid, 6. Fehér József, 7. Doffkay
Frigyes.
Keresztrejtvény: 1. Bíró Beáta-Molnár-
né Bereczki Annamária-Bánszki Miklós,
2. Máté Imréné-Máté Mária-Racs Kata-

lin, 3. Horváthné Bõsze Hajnal-Tóthné
Unghy Ilona-Patakiné Hegyi Erzsébet.

Széplaki Zoltán

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik segítettek abban, hogy a
rendezvényen résztvevõ több mint 170
versenyzõ felszabadultan sportolhas-
son, megfelelõ ellátásban részesüljön,
kényelmesen pihenhessen. Külön kö-
szönetet mondunk Simontornya Vá-
ros Önkormányzatának, oktatási in-
tézményének és a helyi vállalkozók-
nak, pedagógusoknak, a pedagógus
sportkör tagjainak, a versenyek lebo-
nyolításában segítõknek.

Pedagógusok Szakszervezete,
Simontornya

R E N D K Í V Ü L I F E L V É T E L A S I M O N T O R N Y A I
S Z A K I S K O L Á B A É S G I M N Á Z I U M B A
SZAKISKOLÁBA:

NÕIRUHA-KÉSZÍTÕ 11. osztályába; KERTÉSZ 11-12. osztályaiba

GIMNÁZIUMBA FELNÕTTKÉPZÉSRE:

3 éves nappali, tandíjmentes intenzív gimnázium 10. osztályába
3 éves esti gimnázium 10-11-12. osztályaiba

ÉRDEKLÕDNI, JELENTKEZNI LEHET:

Pordány Ilona ig.h.: 30-219-0041, e-mail: pordanyica@freemail.hu;
T. Unghy Ilona ig.h. 30-411-4970, e-mail: smatui@freemail.hu



- 2008. július KÖZÖSSÉG 15

Kirándultunk
Bár a meteorológia országos esõt jósolt, de azért mi esernyõvel,
váltóruhával felszerelve útnak indultunk. A csepergõ esõ Szé-
kesfehérvárig kísért bennünket. Mire Zsámbékra érkeztünk a
felhõk felszakadoztak és a nap is kisütött.

Megnéztük a barokk stílusú katolikus templomot, a lámpagyûj-
teményt, ahol a múlt század számos iparmûvészeti remekét
megcsodáltuk. Majd felkerestük a domboldalon álló gótikus
romtemplomot. Az 1250 körül épült monostor a pálosoké volt,
a török idõkben a szerzetesek elhagyták az épületet, 1763-ban
pedig földrengés pusztította el. A kolostor 15. századi kerengõ-
jének romjai ma is láthatóak. Az épen maradt helyiségekben

kõtárat létesítettek, izgalmas volt a több száz éves faragványo-
kat szemügyre venni.
Utunkat Szentendre felé folytattuk, megnéztük a város köz-
pontjában található görögkeleti emlékkeresztet, melyet hálá-
ból emeltek, amiért a várost elkerülte a pestisjárvány. Megnéz-
tük a Ferenczi Károly-házat, ami Ferenczy Béni és Ferenczy
Noémi szülõháza is.
Kovács Margit kerámiagyûjteménye mellett lenyûgözött ben-
nünket az ortodox székesegyház és a Gyümölcsoltó Boldog-
asszony temploma is. Majd sétát tettünk a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban, ahol régi házak és templomok mellett egy tímár-
mûhely és egy pékség korabeli berendezését is megismerhet-
tük. Fiataljainkat különösen az állatok érdekelték.
Késõ délután fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza.
Köszönjük ezt a szép kirándulást Csõszné Kacz Edit polgár-
mester asszonynak, Könyv István Jánosnak az OKSB elnöké-
nek és nem utolsó sorban Vámi István igazgató úrnak.

SOS Kéz a kézben klub tagjai

Szentendre

Zsámbék

M E G H Í V Ó
Szeretettel hívjuk és várjuk Simontornya lakóit az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkre,

a közös megemlékezésre, s a hagyományos városrészek versenyére.

Program:
17.00: Ünnepi mûsor a Szent István téren – mindhárom városrész csapata a saját „egyenruhájában” (piros, fehér vagy zöld
felsõrészben) vesz részt a megemlékezésen.
Városrészek versenye a Helytörténet Háza és Hagyatéki Galéria rendezvényudvarán
20.00: Eredményhirdetés, majd kulturális mûsor.

VÁROSRÉSZEK VERSENYE
Elõzetes feladatok:
Az év süteményének elkészítése – minden tálca hozott sütemény 5 pontot jelent a csapatnak. Az év süteménye 1-3. helyezése külön pon-
tokkal gazdagítja a csapatokat (I. hely 50 pontot, II. hely 30 pontot, III. hely 10 pontot). Zsûrije a résztvevõ közönség. Használhatatlan ele-
mek összegyûjtése. A maradék 1-2 forintosok összegyûjtése.
A helyszínen végrehajtott feladatok:
az év pörköltjének elkészítése – 15-15 kg húsról, kenyérrõl, mûanyag tányérról, evõeszközrõl és a pörköltet lekísérõ borról az önkormány-
zat gondoskodik, minden más a versenyzõ csapatok feladata.
Ügyességi versenyek
Pontozzuk a versenyzõ csapatok támogatónak számát. Egy-egy feladatnál fontos lesz, hogy párjuk, gyermekük is részt vegyen a progra-
mon.

Jöjjenek el idén is! Jól fogjuk érezni magunkat! Szervezõk
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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

Évadzáró közgyûlés az STC-nél
A sportegyesület szakosztályainak beszá-
molóival kezdõdött a közgyûlés. Szelei
Ferenc, a felnõtt futballcsapat edzõje el-
mondta, hogy a csapat a megyei II. osz-
tály utolsó elõtti helyén végzett, s a ver-
senykiírás alapján kiesett a megyei III.
osztályba. A csapat minden mérkõzésen
más felállásban játszott, mert nem jelen-
tek meg a játékosok, sokszor kellett tele-
fonálni a mérkõzések elõtt vagy közvetle-
nül a vidékre való induláskor. Az edzés-
munka a játékosok hiányzása miatt kriti-
kán aluli volt, csupán ifj. Csepregi
György, Kapinya Róbert és Tóth László
jelent meg rendszeresen az edzéseken. A
fegyelmezetlenség, a sok sárga lap, a sok
kiállítás mind akadályozta a jobb ered-
mény elérését. A csapatból hiányzik a
küzdõszellem, nincs csapategység, hiány-
zik a mérkõzések utáni beszélgetés. Az
eredménytelenség miatt kevés a drukker,
elfogytak a nézõk. Hozzáállásban kell
fejlõdni, a játékos keret megerõsítését
kell megcélozni, mert a jelenlegi a megyei
III. osztályban is kevés.
Csepregi György az ifjúsági csapatot az
utolsó 14 mérkõzésen irányította, elõzõ-
leg Rabóczki Lajos készítette fel a csapa-
tot. Az ifista fiúk dicséretesen szerepel-
tek és a bronzérmet szerezték meg. Az
érem lehetett volna csillogóbb is, de na-
gyon sokszor kellett játékost átengedni,
hogy ki legyen a felnõtt csapat létszáma.
A csapat tagjai: Lepsényi János, Lepsényi
Zsolt, Mátrai Balázs, Mátrai Mihály,
Jancski Gábor, Balogh Botond, Balogh
Attila, Finta Attila, Kiss Ádám, Kovács
Tamás, Varga Richárd, Fung Patrik,
Sziládi Albert, Papp Tamás, Szemes
Márk, Oláh István, Péti Dániel, Zsolnai
István, Horváth Csaba, Bor Dávid,
Wéhmann János, Szép Dávid, Czégényi
Tamás, Fülöp Zsolt, Furján Gergõ, Balla
László, Nagy Róbert, Csepregi György
edzõ, Rabóczki Lajos edzõ.
Dr. Molnár Brigitta, a nõi kézilabdacsa-
pat edzõje elmondta, hogy a bajnokság-
ban elért 5. hely lényegében dicséretes,
nagyon sok új fiatal játékost sikerült
beépíteni a csapatba.
Az NB II-es férfi kézilabdázók elmúlt évi
munkájáról Hóka József, az elnökség ké-
zilabdáért felelõs tagja számolt be. A fel-
nõtt csapat a 9. helyen végzett, ezáltal
meghosszabbították NB II-es tagságukat.
Tavasszal már lehetett látni, hogy a csa-
patnál több gond is felmerült. Az ifjúsági
csapat viszont bronzérmet szerzett, mely
Farkas Attila edzõ nevelõmunkáját di-
cséri.
Csepregi György ügyvezetõ elnök ismer-
tette a sportegyesület pénzügyi helyzetét.

Elmondta, hogy az önkormányzati támo-
gatások idõarányosan, rendben érkeztek,
de sajnos néhány kiadás megnövekedett,
így sokszor fejfájást okoztak a kifizeté-
sek. Az egyesület vezetése nevében meg-
köszönte az önkormányzatnak a pénz-
ügyi támogatást, és azt, hogy a futballpá-
lyák elõkészítésében és az öltözõk rend-
betételében sokat segítettek.
A 2008/2009. évi bajnoki évad elõkészítõ
feladatait dr. Molnár Brigitta társadalmi
elnök ismertette. Labdarúgásban a neve-
zési határidõ július 15. Még nem tudni,
hogy visszalépések miatt a csapat melyik
osztályban indul. A játékos keret egyben
tartása és erõsítése nagy erõfeszítéseket
igényel. Az NB II-es férfi kézilabdacsa-
pat nevezési határideje június 30. volt. A
közgyûlésen hosszas vita, elemzés alakult
ki, hogy a csapat a körülmények ismere-
tében induljon-e az NB II-es bajnokság-
ban. Sok játékos távozik csapattól és a fel-

nõtt csapat edzéseit sem vállalja az eddigi
edzõ Farkas Attila. Az ifjúsági játékosok
létszámával is probléma van. Felvetõdött
a helyi tehetséges fiatalok leigazolása, de
az is elhangzott, hogy õk még igen fiata-
lok, és az esetleges sorozatos vereségek
után a kedvüket is elveszítik.
A közgyûlés felhatalmazta az elnökséget,
hogy folytasson tárgyalásokat az edzõk és
játékosok ügyében, és ennek ismereté-
ben nevezze, vagy ne nevezze a csapatot
az NB II-be. Probléma, hogy nincs férfi
felnõtt megyebajnokság, amelyet legkö-
zelebb a Baranya megye rendez, ott le-
hetne indulni, de a költségek közel azo-
nosak, mint az NB II-es szereplés során.
A felnõtt megyebajnokságban induló lá-
nyok helyzete megnyugtató, a csapatot
nevezni kell az õsszel kezdõdõ bajnok-
ságra.

Va-Lá


