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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ára:
100 Ft

Hivatalosan is birtokba
vették a strandfürdõt
A közelmúltban az önkormányzat visszavásárolta a strandot,
melyet a napokban leltárilag is átvettek a felszámolótól. Az átvételnél Csõszné Kacz Edit polgármester, Csõsz László alpolgármester mellett néhány képviselõ és több mûszaki szakember
is jelen volt. Körbejárták az épületeket, a létesítményt, a hozzátartozó kempinget, s megállapították, hogy az egész komplexum igen lerobbant állapotban van, sok mindent rendbe kell
tenni. A képviselõ-testület egységesen foglalt állást: támogatták a visszaszerzést, és megszervezik a hasznosítást, befektetõt
keresnek.
Va-Lá

Megcsodálhattuk
a veteránautókat
Írás a 11. oldalon.
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Bemutatjuk az új igazgatót
A képviselõ-testület öt évre, 2013. augusztus 15-ig Tóthné Unghy Ilonát bízta
meg a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ igazgatói feladatainak ellátására. Õ már a nem hagyományos iskolaigazgatói feladatokat látja el, mert a feladatkör kiszélesedett, és munkája nem
csak Simontornyára terjed ki. Az új igazgatóval több évig, mint a Simontornyai
Hírek társszerkesztõjével együtt dolgoztam, s ez könnyebbséget jelent a bemutatásánál. Simontornyán kevés olyan ember van, aki ne ismerné vagy úgy, mint tanárt, vagy mint képviselõt, vagy úgy, mint
Simontornya múltjáért és jelenéért sokat
tevõ közéleti embert.
– Néhány sorban, ha bemutatkoznál,
hogy képet kapjunk eddigi életedrõl,
munkásságodról.
Személyes adatok: Név: Tóthné Unghy
Ilona. Születés: Tápiószele, 1954. április
22. Családi állapot: egyedül élõ.
Gyermekek: Várszegi Zoltán (1974),
Várszegi György (1975), Tóth Gábor
(1984).
Iskolai végzettség: középfokú államháztartási (költségvetés, adó) ügyintézõ, Salgótarján, Táncsics Mihály Közgazdasági
és
Kereskedelmi
Szakközépiskola
(1972), magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Eger, Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola (1977), pedagógia
szakos tanár és iskolaelemzõ, -fejlesztõ
szakpedagógus, Pécs, Janus Pannonius
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1997), közoktatási vezetõ és pedagógus szakvizsga, Budapest, Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2003).
Munkahelyek: Kállói Általános Iskola
(1973-1977), Fürgedi Általános Iskola
(1977-1979), Simontornyai Vak Bottyán
Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium (1979-tõl).
A simontornyai munkahelyemmel mindig elégedett voltam, mert biztosította
azt, ami számomra a legfontosabb volt:
hagyott dolgozni, saját belátásom szerint
újítani, és munkám eredményét is mindig
értékelte.
1984-ben kaptam meg az iskola kiváló
ifjú pedagógusa, 1988-ban az iskola kiváló tanára címet, 1989-ben A közmûvelõdésben végzett kiváló munkáért miniszteri dicséretet.
Az állandó továbbképzésemet nagyon
fontosnak tartom. 1985-tõl a Magyar
Történelmi Társulat tagjaként gyakran
veszek részt történész konferenciákon,
többször elõadóként is. Több módszertani cikkem jelent meg a társulat periodikáiban.
Számtalan eredményes pályázatot írtam
már a tevékenységi köröm összes területén az elmúlt 10 évben (SIKK mûködtetésére, gimnáziumi projektorokra, épü-

letrész felújítására, Millenniumi eseményekre, Európai napokra, Beszédes úti
épület belsõ felújítására, kiállítások öszszeállítására, tanulmányok megjelentetésére stb.). Idén tavasszal az intézményi
társulás nevében a TIOP.1.1.1/07. (számítógépek, digitális táblák, projektorok)
valamint a közös, egységes pedagógiai
program kidolgozására készítettem pályázatot.
– A helytörténet, a kutatómunka mindig
szíved csücske volt, a gimnáziumra is mindig példaként tekinthettünk, mi ad erõt a
sok munkához?
– Több mint egy évtizede foglalkozom intenzíven helytörténettel. Ennek eredményeként jelent meg több helytörténeti tanulmányom, közülük A simontornyai zsidóság krónikája kapta a legnagyobb elismerést, a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját 2005-ben. A napokban jelent meg Simontornya kis tüköre címmel
középiskolás diákoknak készített kiadványom.
1998-tól vagyok a Simontornya Múltjáért
Alapítvány elnöke. Ennek és a gimnáziumi helytörténeti diákkörös munkámnak
köszönhetõen olyan állandó helytörténeti kiállítások jöttek létre, melyek a Helytörténet Házában bármikor megtekinthetõek.
Pedagógiai és kutatómunkám elismeréseként több történelmi társulati, illetve a
minisztérium által szervezett tanulmányúton vehettem részt: Brüsszelben a NATO-központban (1997), az ausztriai
Mauthausenben (1999), a jeruzsálemi
Yad Vashemben (2001), a lengyelországi
Auschwitzban (2004), a németországi
Dachauban (2008).

1998-tól a gimnázium tagozatvezetõjeként igazgatóhelyettesi státuszban dolgozom. A hatosztályos, az intenzív és az esti
gimnázium munkáját koordinálom. Igyekeztem mind a tanulókra, mind a kollégákra vonatkozóan a szigorú, de szeretetteljes légkört kialakítani, a jól elvégzett
munkát erkölcsileg és anyagilag is elismerni, a rossz teljesítményt kijavíttatni.
Hiszek a személyes példamutatás, a tiszta, nyílt kommunikáció erejében. Ez vezérli és jellemzi alapvetõen pedagógiai
munkásságom, s miután látom eredményességét, ki is tartok mellette.
– Ha a vezetõi programból néhány fontos
gondolatot ki kellene emelni, melyek lennének azok?
1. Az iskolának megváltozott a szerepe:
eszközzé, szolgáltatássá vált, s a pedagógusokkal szemben is ilyen elvárások fogalmazódnak meg. Azt gondolom, hogy
az elmúlt 15 évben ebbe már beletörõdtünk, s többnyire ez alapján is dolgozunk.
Ehhez módszer: a fegyelem és a jó oktató
munka.
2. Felborított értékrendû világunkban a
szülõi ház és az iskola tud biztos talajt és
értékrendet adni a felnövekvõ generációnak. Ha nem fogunk össze a fegyelmezett, tisztességes munka, a szeretet, a becsület és igazság értékrendjének megteremtésére és megbecsülésére, csúfos jövõ
vár mindnyájunkra. Ezért kiemelten fontosnak tartom a szülõkkel való rendszeres együttmûködést, kapcsolattartást.
3. Az Önkormányzati Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása kapcsán vált
tagintézménnyé Tolnanémedi, Nagyszékely, Pálfa és Sárszentlõrinc oktató-nevelõ intézménye is. A finanszírozási helyzet
kényszerítette ki a társulást, de ez nem
zárja ki azt, hogy kölcsönös megelégedéssel járó együttmûködés legyen. Meggyõzõdésem, hogy ez rajtunk múlik. Azon,
hogy nyíltan megbeszéljük a problémákat, közösen találjunk rá olyan megoldást, amely egyik fél érdekét sem sérti,
vagy mindegyikét egyformán az elviselhetõség határáig.
4. Sajnos a 2006/2007. tanévben – a csökkenõ gyermeklétszám és az óraszámok
emelkedése miatt – nálunk is megjelent a
munkaerõ-felesleg. A jövõre vonatkozóan sincsenek biztató kilátásaink, hacsak
nem lesz más oktatási elképzelés, esetleg
egy olyan új oktatási irányvonal, amely a
nevelés fontosságát is szem elõtt tartja,
nemcsak a gazdaságosságot.
5. Összességében a mai helyzetben: nem
lehet megígérni, hogy mindenkinek biztos állása lesz, számolni kell azzal, hogy a
gazdasági nehézségek, az alulfinanszírozás miatt jobbik esetben összevonásokra,
rosszabb esetben megszüntetésre kerül
Folytatás a következõ oldalon®
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sor. Most még csak az intézményi szakképzésrõl kell lemondanunk, de egyre inkább rebesgetik a gimnáziumok összevonását is, mely ellen talán az egységes
iskola megteremtésével védekezhetünk.
6. Hogyan is kell elképzelni az egységes
iskola mûködését? A 12-13 évfolyammal
mûködõ iskola, melynek tanulói alanyi
jogon kerülnének be szüleik, tanáraik javaslatára, de természetesen saját választásuk alapján a következõ iskolai fokozatra. A gimnáziumnak fel kellene venni
az oda jelentkezõ tanulókat, esélyt kellene adni számukra az érettségi megszerzésére. A kisebb teljesítményre képes tanulók számára biztosítani kellene a nyelvi
évfolyam nélküli hagyományos 4 évfolyamos oktatást.
– Gratulálok a kinevezésedhez, erõt, egészséget, kitartást kívánok! Bármennyi munkád is lesz, a Simontornyai Hírek informálásáról ne feledkezz meg!
Va-Lá

Megjelent
Tóthné Unghy Ilona
kilencedik könyve
75 oldalas könyvvel jelentkezett a
Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke, Tóthné Unghy Ilona tanárnõ
Simontornya kis tüköre címmel. A
könyvbõl megismerhetõ a város története, képekkel, forrásokkal, s mindez
tömören röviden. A könyvet kedvcsinálónak ajánlja a szerzõ dr. Kiss István: Simontornya krónikája címû több
száz oldalas mûvéhez. A könyv 600
Ft-os árért megvásárolható a szerzõnél és a Zsóka Virágboltban.
Va-Lá

Kedves
Szülõk, Diákok!
A tankönyvárusítás
2006. augusztus 24-én (vasárnap),
9-13 óráig – szokásunkhoz híven –
a Petõfi úti iskolában lesz.
A pótvizsgák ideje változott: alsó-,
felsõ tagozatban és gimnáziumban
26-án (kedden), 9 órákor kezdõdik,
az esti és intenzív gimnázium idõpontja változatlan maradt (kedd, 15
óra).
A tanévnyitó ünnepélyre augusztus
31-én, 17 órakor kerül sor.
Addig is mindenkinek kellemes pihenést kívánunk.
Igazgatóság
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A rendkívüli testületi
ülésrõl jelentjük
Július 21-én rendkívüli ülést tartott a testület. A napirendi pontok zömében az
oktatás kérdését tárgyalták.
A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési
Központ igazgatójának Tóthné Unghy
Ilona eddigi igazgatóhelyettest, gimnáziumi tagozatvezetõt nevezték ki. A megbízatása 2008. augusztus 16-tól érvényes, és
öt évre szól. A képviselõ-testület a benyújtott pályázat és a véleményezõ szervek aláírása alapján 100%-os egyetértéssel döntött és nevezett ki.
Csõszné Kacz Edit polgármester megköszönte az eddigi iskolaigazgató, Vámi István munkáját. Az újonnan kinevezett
igazgatónak sok sikert kívánt, s elmondta, hogy a munkája során bizonyára lesznek súrlódások, de közösen egy célért
kell harcolni.

Az alapfokú mûvészetoktatás
témájában döntöttek
A simontornyai képviselõ-testület a zeneiskolai oktatás megõrzése érdekében
belépett a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulásába. Ehhez új csatlakozóként elfogadta a
társulás már élõ társulási megállapodását. Ezzel a megállapodással a Tamási
Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulásának telephelyeként
mûködik tovább Simontornyán a zeneoktatás az eddigi gyakorlat alapján, vagyis a
diákok továbbra is helyben tanulhatnak
zenét. Emellett a zeneiskola kínálata
hosszú távon bõvülhet.

A szakképzési feladatok
ellátásáról tárgyaltak
A képviselõ-testület a szakképzés megõrzésének érdekében döntött a szakiskola
átszervezésérõl, csatlakozik a Dél-alföldi
Regionális Szakképzés Szervezési Társasághoz. A vállalkozók közremûködésével
létrehoz egy szakképzés szervezési közhasznú nonprofit kft.-t, vállalja az ezzel
összefüggõ költségeket, többek között a
kft. alaptõkéjének 40%-át (200 ezer forintot), valamint Kajos László 350 ezer
forint összegû megbízási díját, melyért a
szakértõ kidolgozza és levezeti a simontornyai szakképzõ iskola csatlakozását.

Közoktatási Intézményi
Társulás bõvítésérõl
A képviselõ-testület Appel László szakértõ elõterjesztése nyomán döntött Közoktatási Intézményi Társulás bõvítésérõl.
Ez alapján Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi, Pálfa, Sárszentlõrinc és Simontornya önkormányzatai alapfokú
közoktatási feladataik ellátását biztosító

Közoktatási Intézményi Társulást mûködtetnek. Ennek módosított társulási
megállapodását Simontornya Város
Képviselõ-testülete 2008. augusztus 31-ei
hatállyal elfogadta.

Alapító okirat
módosítása
Az ülésen a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ Alapító okiratának
módosítására is sor került, hiszen a fenti
igen nagy horderejû változásokat értelemszerûen rá kellett vezetni az intézmény alapító okiratára is.
Az ülésen tárgyalták a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét a 3/2008. (II. 18.)
számú rendelettel kapcsolatban. A megállapításokat elfogadták.
A három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében benyújtott
pályázat harmadik ütemének elõfinanszírozását a testület elfogadta.
Torma József képviselõ az ügyrendi bizottság elnöke nehezményezte az ünnepi
testületi ülésen történteket. Elmondta,
sajnálja, hogy nincs itt a televízió, de szavait mindenképpen vállalja. Felvetette,
hogy miért nem tudtak ünnepélyes keretek között a vár díszes termében koccintani a kitüntetettekkel. Az is furcsa volt,
hogy az országgyûlési képviselõt és a megyei és tamási rendõrkapitányokat nem
tudták a vár irodájában fogadni, s a WC
sem volt nyitva.
Csõsz László alpolgármester és Csõszné
Kacz Edit polgármester sem tudott felelni a miértekre. Elmondták, hogy a Simontornyai Színházi Napokra a támogatást az önkormányzat évek óta idõben,
rendszeresen átutalja, és a szükséges közmunkásokat is eddig minden évben biztosította. A kérdések tisztázása érdekében
dr. Gaál Attila megyei múzeumigazgatóhoz fordulnak.
Va-Lá
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Aláírták a társulási szerzõdést
Augusztus 6-án Tolnanémedi, Nagyszékely, Kisszékely, Pálfa, Sárszentlõrinc,
Simontornya polgármesterei aláírták a
hat település közoktatási társulási megállapodását. Ez annyit jelent, hogy minden
település iskolája a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ része, mely egy
igazgató vezetése alatt áll. A közös pedagógiai program és más alapvetõ tanügyi
dokumentumok összefésülése, egységesítése még hátra van, de az intézmény
szervezeti átalakítása, valamint a szakképzettségnek megfelelõ „áttanítás” terve már elkészült. Képünkön a társulási
tanács tagjai láthatók az aláírás pillanataiban: Várkonyi Zoltán (Nagyszékely),
Bérdi Imre (Pálfa), Csõszné Kacz Edit elnök (Simontornya), Miklós Lajos alelnök
(Tolnanémedi), Demény Károly (Sárszentlõrinc) és Keresztes László (Kisszékely).

Comenius programmal Simontornyán
Augusztus 4-9-e között a Comenius program
jóvoltából négy ország (Németország, Lengyelország, Románia és Magyarország) tanárküldöttei találkoztak Simontornyán. A kapcsolatfelvétel egyházi vonalon kezdõdött el,
de a német fél kezdeményezésére idõközben
kiterjedt az iskolákra is. Az ismerkedõ és projekt-elõkészítõ látogatás elsõ színhelye Simontornya volt. A programban résztvevõ kollégák az itt elkészített projekttervet nyújtják
be közös pályázatként az EU-hoz, hogy a kétéves közös munkához anyagi támogatást
nyerjenek. Képünkön a Comenius munkacsoport tagjai láthatók a vendéglátó Lõrinczi
Károly református lelkész úr, valamint Bíró
Beáta német nyelvtanárunk társaságában.

Már a jubileumra készülnek
Werner Laub marpingeni polgármester vezetésével egy négytagú delegáció volt a város vendége augusztus elsõ hetében. A német testváros küldöttsége több alkalommal is tárgyalt Simontornya vezetõivel.
A tárgyalás fõ témája a meglévõ jó kapcsolatok további erõsítése és
kibõvítése, szélesítése. Tárgyaltak az újjáalakult tûzoltóság segítésének lehetõségeirõl, és igen kíváncsiak voltak a strandfürdõre.
Jövõre 10 éves lesz a testvérvárosi kapcsolat, 1999-ben Marpingenben írták alá az együttmûködési megállapodást, Simontornyán pedig
2000-ben erõsítették meg azt. Ennek szellemében jövõre Marpingenben, 2010-ben pedig Simontornyán értékelik az elmúlt évtizedet.
A küldöttség tagja volt Klaus Jung úr is, aki a Nemzetközi Internetes
Fotópályázaton elsõ díjat nyert. Ünnepélyes keretek között vette át a
díszes kupát Csõszné Kacz Edit polgármestertõl és Könyv István Jánostól, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnökétõl.
Va-Lá
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Õszikék hírek
Az iskolavezetés nagyvonalú felajánlásával élve – bármikor
igénybe vehetjük az iskola tulajdonában lévõ autóbuszokat –,
2008. június 19-én kirándulást szerveztünk Siófokra a kikötõbe.
Az Idõsek Otthona lakói közül 7 fõ, az Idõsek Klubjából 5 fõ,
valamint 5 fõ kísérõ kelt útra csütörtök délután.

Sétáltunk a kikötõ környékén, kacsákat etettünk, fagyiztunk,
közben gyönyörködtünk a Balaton és a ki-be érkezõ hajók látványában. A bátrabbak még a lábukat is megmártották a tó vizében. Kellemesen elfáradva, és már a következõ úticélt tervezgetve, vacsoraidõben érkeztünk haza.
A siófoki kirándulás sikerén felbuzdulva 2008. július 24-én,
Nagy Sándorné Babyka – volt foglalkoztatás-szervezõ munkatársunk – meghívására Nagyszékelybe tettünk látogatást. Elsõként a református templomot néztük meg, ahol Baby rövid elõadást tartott a falu történetérõl, majd a buszból szemlélhettük
meg az utcákat, a szépen felújított házakat. A helytörténeti
gyûjtemény megtekintése után vendéglátónk udvarán pogácsát
és gyógyteát fogyasztottunk. A kiránduláson 12 fõ Idõsek Otthona lakó, 2 fõ klubtag és 3 fõ kísérõ vett részt. Az otthon lakói
közül ketten Nagyszékelybõl elszármazottak. Egyikük 70 év
után tért vissza, a másik néni 4 éve elhagyott házát nézhette meg

újra a jelenlegi tulajdonosok engedélyével. A kellemes
délutánnak a nyakunkba zúduló zápor vetett véget.
2008. július 14-én délután ünnepeltük az új intézmény megnyitójának 3. évfordulóját. A „testvér” nyugdíjasklubokkal közösen, grillparti keretében idéztük fel az elmúlt egy évben történt
eseményeket, majd a vidám, játékos vetélkedõ után jóízûen fogyasztottuk el a vacsorát. Örömmel vettük, hogy – az immár hagyománnyá vált eseményen – egyre nagyobb számmal jelennek
meg a meghívott vendégek, és a rossz idõ ellenére, a jókedvû
játék hatására még a nap is felderült.

Születések július hónapban

Felhívás

Szendrei Márk, Sallai Roland

Házasságkötés július hónapban
Farkasházi Henrietta és Fekete Róbert
Dolovai Zsuzsanna és Bencze Kornél
Kovács Andrea és Vekonj Denis

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.

Kedves Simontornyaiak!
Kedves Könyvtárlátogatók!
Könyvtárunk ebben az évben ötödik
alkalommal vesz részt az Összefogás a
könyvtárakért címû országos rendezvénysorozatban, különbözõ helyi
programokkal.
Ebben az évben erre az alkalomra tervezünk egy kiállítást, melyben könyv
alakú tárgyakat mutatnánk be. Ehhez
kérünk segítséget! Könyv alakú gyertyát, kölnis üveget, szappant, öngyújtót vagy bármi egyéb tárgyat szívesen
fogadunk erre az alkalomra, melyeket
a rendezvény után természetesen
visszajuttatunk a tulajdonosoknak.
Kérjük, hogy aki rendelkezik ilyen tárgyakkal, szeptember 30-ig a városi
könyvtárba szíveskedjen eljuttatni!
Köszönjük: a városi könyvtár dolgozói
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Megemlékezés a II. világháború hõsi halottairól
1. Borgátai Jánosról lányától,
Éhl Henriknétõl kaptam hírt
és fényképet. Mária elmond-

Borgátai János

ta, hogy édesapja 1906-ban
Dégen született ötgyermekes
családban. Fresli Erzsébettel
1934-ben kötött házasságot,
két gyermekük közül kisfia
korán meghalt. Õ parádés kocsisként dolgozott papi birtokon. 1939-tõl 1944-ig katona
volt, részt vett a Felvidék és
Erdély visszafoglalásában és a
doni csatában. Emlékérmeit
1942-es szabadságakor hazahozta a feleségének ajándékozott imakönyvvel együtt – ekkor látták õt utoljára. Háború
után, s késõbb is keresték, de
nem kapott választ a család. A
hazatérõ bajtársak vonatról
lekiabálva mondták, hogy
együtt voltak foglyok Szibériában Borgátai Jánossal és Takács Kálmánnal, de többet
nem tudtak róluk, mert késõbb elszakadtak egymástól.
Felesége korán, 1960-ban
hunyt el, Marika fiatalon az
itthoni községházán is dolgozott. Édesapjáról megható
sorokat kaptam tõle.
2. Molnár Lajosról Aranyné
Szabó Erzsitõl tudok, akinek

Molnár Lajosnak egy lánya
van, aki Szekszárdon él. Az õ
lánya pedagógus volt, ma már
nyugdíjas. Erzsi emlékezete
szerint nagybátyja a Donnál
esett el, a bõrgyári nyilvántartások szerint 1911-ben született, és tüzérként vonult be a
katonasághoz.
3. Vigh József fényképét sógornõje, Vigh Lajosné Zsoldos Arankától kaptam, a hajdani nyugdíjas otthon elsõ vezetõjétõl. Elmondta, hogy sógora nõtlen ember volt, kõmûvesként dolgozott Simontornyán. A csoportkép, amelybõl
az õ arcát kiemeltem, az erdészház (kastély) építésekor
készült, Dorn Ádám erdész
õmellette ül. Háborús éveirõl

szolgálatra. Emlékezete szerint unokatestvérével, Perger
Sándorral vonultak vissza
1944-ben, s a Pilis-hegység közelében látták õket utoljára.
Kovács Alajos 23 éves fiatalember volt. Semmilyen említést nem kapott a család, hogy
hol esett el, merre van a sírja.
5. Vitárius János 1901-ben
született, s bevonulásáig a zirci apátság gazdaságában dol-

volt akkor. Édesanyjuk a bõrgyárba járt dolgozni, így tudta
gyerekeit felnevelni. Mindketten családosak, Katalin
Balogh Ferencné és Irénke
Hersics Józsefné, s ma már
unokáik adják tovább szeretettel édesapjuk emlékét.
6/b. Vizi Papp József fényképét egy futballista csoportképen találtam meg. Lánya,
Papp Margit, volt osztálytársam elmondta, hogy édesapja
nagyon szerette a sportot, s fõleg a dégi csapattal, még külföldi meccseken is játszott.
Neve szerinte véletlenül került a katonák közé, mert itthon halt meg a front alatti se-

Vitárius János

Vigh József

többet nem sikerült megtudnom. Aranka – aki sógorát
nem ismerte – férje angol hadifogságáról is mesélt, ahonnan Lajos bácsi hazajött. De
õt már nem tudjuk testvére,
Vigh József bevonulásáról és
elesésérõl megkérdezni sajnos. A bõrgyári adatok szerint
1910-ben született és elsõ
osztályú szakmunkásként három hónapot itt is dolgozott.
4. Kovács Alajos nevérõl két
bajtársánál is megemlékeztem. Testvérhúgához, Isztl
Lászlónéhoz unokaöccsük,

gozott. Lánya, Papp Jánosné
Erzsike elmondása szerint a
Don-kanyarból még hazajött.
Felesége, két lánya és kisfia
maradt itthon, õ Budapestre
ment. Lányai Simontornyán
maradtak, Császárné is családjával, Pappné Erzsiék pedig Jancsi fiúkkal sokáig
szomszédjaink voltak. Édesapjukról, Vitárius Jánosról
Románia felõl kaptak hírt
utoljára.
6/a. Szalma Ferenc Kurucz
Irénkét vette feleségül, akinek

Vizi Papp József

besüléstõl, fiával, ifj. Papp Józseffel együtt. Az õ neve már a
polgári áldozatok között van.
Mancit édesanyja, Klár Katalin nevelte fel. Családjukból
meghalt még a front alatt Klár
Jancsika 5 éves kisfiú is. Bátyjával, Istvánnal, aki sokat hazajár Pestrõl, máig tartják a
rokonságot.
7. Mosonyi Józsefrõl katonakép is maradt, de én ezt választottam: aznap készült,

Szalma Ferenc

Molnár Lajos

nagybátyja volt õ, édesanyjának testvére. A bõrgyárban
dolgozott, s tagja volt a tûzoltócsapatnak, ennek csoportképébõl emeltem ki õt. Házasember volt, felesége Gyenei
Gizella, aki késõbb Kerekes
Dániel második felesége lett.

Kovács Alajos

Végh Sándor segítségével jutottam el. Mária elmondta,
hogy nyolcan voltak testvérek,
Alajos 1921-ben született, és
1942-ben vonult be katonai

testvére, Kurucz Gábor szintén elesett a fronton. Két lányuk, Katalin és Irénke visszaemlékezése szerint, édesapjuk
korábban is valamilyen fegyveres testületnél szolgált, s
szinte a háború utolsó napjaiban kellett bevonulnia. A kislányok 4-6 évesek lehettek ekkor. Édesapjuk Csákvárról
származott, s a front után testvérei lovaskocsival jöttek el
hozzájuk, hogy élelmet hozzanak az árván maradt családnak – bizony ez nagy segítség

Mosonyi József

amikor Prikkel Juliskát Pálfán
feleségül kérte. Az eredeti képen, amelyet Juliska nénitõl
még 2003-ban kaptam, mindketten ott állnak fiatalon, mosolyogva. A családról akkor
részletesebben írtam, azóta
sajnos fiúk, Jóska is meghalt
már. Õ pár éves volt, amikor
édesapja bevonult, édesanyja

- 2008. augusztus
egyedül nevelte fel. Mosonyi
József késõbb Béketovkán, a
hadifogolytáborban halt meg.
Ezt a család a katonatársaktól,
fogolytársaktól tudta meg.
8. Arany Miklósról és családjáról 2007 januárjában emlé-
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Gyémántlakodalmukat ünnepelték
Júliusban volt 60 éve, hogy Sziládi István
és felesége, Erzsi néni örök hûséget esküdtek egymásnak. Nyugdíjazásuk óta
Szekszárdon élnek, de minden nyarat
Simontornyán a Széchenyi utcai házukban töltik. Házasságuk 60. évfordulóján
esküjüket Szekszárdon az anyakönyvvezetõ elõtt ismét megerõsítették.
Aktív korukban Pista bácsi a bõrgyári
anyagraktárat, míg Erzsi néni a helyi

Arany Miklós

keztem meg. A két testvér,
László és Miklós pilóta volt a
háború alatt. Lászlónak sikerült a fogság után hazatérnie,
Miklós gépét sajnos lelõtték
Oroszország fölött. Sírját a
Kijevi Hõsök temetõjében
fényképezte le Benkõ János
karpaszományos szakaszvezetõ, aki szintén simontornyaiként, kint volt a harctéren, s a
képet hazaküldte Miklós szüleinek. Ma már László családja õrzi a képeket, én feleségétõl, Szabó Erzsitõl kaptam.
9-10. Kovács József és Lajos
testvérek voltak. Édesapjuk,
Kovács István az elsõ világhá-

Kovács József

Kovács Lajos

borúban esett el. Öt gyermeke
maradt itthon. Lajost édesapja meg sem ismerhette. Bátyja, József, feleségét és két
gyermekét hagyta itthon. A
családról – melyben nagyon
sokan lettek a háború hõsei,
áldozatai – 2003 januárjában,
a doni áttörés 60. évfordulójának emlékére írtam egy hoszszabb megemlékezést.
Tisztelettel: Kiss Margit

könyvtárat vezette. Munkájuk mellett aktívan részt
vettek a simontornyai öntevékeny mûvészeti csoportokban. Pista bácsi 1950 és 60 között kitûnõ és nagy
tehetségû mûkedvelõ gárdával, jól sikerült három felvonásos darabokat rendezett. Sziládi István versenyszerûen futballozott, melynek befejezése után szakosztályvezetõként tevékenykedett. Házasságukból
egy gyermek született – akire nem csak õk, de Simontornya is büszke –, õ a szekszárdi kórházban belgyógyász fõorvos. A család kedvence az unoka, aki
már szintén megnõsült, így remény van, hogy dédszülõkké válhatnak. További boldog életet kívánunk
erõben, egészségben.
Va-Lá

Nyári szünidei szabadidõs program a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
2008. július 7-tõl július 11-ig a
simontornyai gyermekek számára szünidei programot szervezett szolgálatunk.
A szabadidõ hasznos eltöltésére irányultak a programjaink:
szerveztünk sportvetélkedõt,
ügyességi játékokat, szellemi
vetélkedõt.
A legnagyobb sikere azonban a
Nagyszékelyben szervezett hagyományõrzõ foglalkozásnak

volt, ahol a gyermekek
korongoztak, szõttek, és
rongybabát is készíthettek.
A Vöröskereszt helyi
szervezete által felajánlott édességet kapták
ajándékba a résztvevõ
gyermekek.
Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozói
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Ismét erõsödött a kapcsolat
Tíz gyermek eldöntötte, hogy az idén Simontornyán tölt egy hetet, mivel az elõbbi években sok jót hallottak e kirándulásokról.
Szeretettel fogadott minket Boros Eszter, Máté Imre, az iskola
igazgatója és az alpolgármester úr.
A gyermekeknek és nekünk rengeteg változatos és élményekben gazdag programban volt részünk. Így például: Szekszárd, a
vajtai strand, Budapest, a veszprémi állatkert, a tihanyi apátság,
a Balaton, Rétimajor, az ozorai vár, a helyi búcsú, a lóverseny, a
kisszékelyi strand.

A gyermekek így vélekedtek az itt eltöltött napokról:
„Nekem a Lánchíd, a Szent Péter Bazilika és a Balaton tetszett.
Sok új barátra tettem szert. Szeretnék jövõben is itt lenni.” Csizmadia Árpád
„Mivel én már rég készülök ide, nagyon örvendek, hogy eljuthattam. Izgultam egy picit, hogy milyen lesz. Nagyon tetszettek
a programok. Kedvesek voltak a fogadóink és egyébként is, egy
kellemes kis városnak tûnik Simontornya.” Fekete Zsuzsánna
„Nagyon örvendek, hogy eljöhettem ide. A Lánchíd és a Balaton elnyerte tetszésemet.” Keresztesi László
„Tetszett nekem a város, a programok és a környezet.” Fekete
Izabella
„Nagyon jól éreztem magam. Nagyon tetszett a program. Még
jönnék, ha lehetne.” Szûcs Péter
„Tetszett a város. Jó, hogy szereztünk új barátokat. Szeretnék
jövõben is idejönni.” Boár Szidónia
„Nagyon jó volt a Balatonon. Barátságot kötöttem az itteni fiatalokkal (Gabiékkal). Nehéz volt elbúcsúzni az ismerõsöktõl és
a várostól.” Chiricuta István
„Jól éreztem magam. Minden nagyon tetszett. Szerintem
Simontornya egy kellemes város. Remélem, hogy a jövõben is el
tudok jönni.” Mihócsa Szilárd
„Sok új barátot szereztem itt. Tetszett a sok város, a fürdõhelyek, a helységek, ahol voltunk. Nagyon szeretnék még a jövõben is jönni.” Simon Arnold
Nagyon jó lenne, ha ez a kapcsolat a két város között továbbra is
megmaradna.
Köszönjük Boros Eszternek és Máté Imrének, hogy ilyen gazdag, élménydús programot szerveztek, és hogy állandóan ve-

lünk voltak. Nekik köszönhetõ, hogy jól éreztük magunkat, és
hogy nehezen megyünk el innen.
Nem feledkezhetünk meg a támogatóinkról sem, akik finomabbnál finomabb ételekkel, vendéglátásukkal és ingyen belépõkkel láttak el minket.
Támogatóink, segítõink:
a 2007-ben Nyárádszeredán üdülõ gyerekek és családjuk (Adrián Gyula, Csonka Dalma, Csonka Krisztina, Gallay Gabriella,
Magó Evelin, Kovács Sándor, Máté Anna, Pápai Anna, Tóth
Zsófia, Õsi Kristóf), az ÁMK Napköziotthon dolgozói, Havel
József szakács; Néth család, Vincellér István, Vámi István igazgató, Kovács István, Lacza Attila, FRIED Mûvelõdési Ház,
Szabó László vállalkozó, Tulipán étterem, polgármesteri hivatal Simontornya, polgármesteri hivatal, Kisszékely, Vak
Bottyán ÁMK, Simontornya, Sitkei Judit Rétimajor, Takáczi
János és családja, Gergely Gyula vállalkozó, közmunkások, Oázis fagyizó, Varga László újságíró, Varga Lászlóné, a vármúzeum munkatársa, Takács Istvánné iskolatitkár, Pál Erzsébet,
Sándor Pál gyógyszerész, Váminé Horváth Borbála, a Veszprémi Állatkert, Balatonvilágos (Községi Stand), Szekszárd
(Wosinszky Múzeum), Ozora (Vármúzeum), „Búcsús”, és akik
felajánlották segítségüket: Tóth Attila, Adrián Imre, Kõvári
Imre.
A nyárádszeredai köszöneteket Jancsó Júlia és Simon Zsuzsánna
Orsolya tolmácsolták, akik Simontornyára kísérték a gyerekeket.

Amerikai résztvevõk
a népdaléneklési táborban
Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Budai Ilona népdalénekes vezetésével
az országos népzenei tábort. A Fried Mûvelõdési Ház szervezésében ezúttal 19 gyerek
fejlesztette tovább tudását, ketten Amerikából jöttek. A résztvevõk a nagyközönségnek gálamûsorral kedveskedtek.
Va-Lá

Szálkáim
Az Õszikék otthona elõtt már több hónapja figyelek egy betemetetlen gödröt,
gondoltam az illetékesek közül valakinek
majdcsak feltûnik egyszer, de sajnos a
mai napig ez nem történt meg. A mély
árokból valamilyen vezeték lóg ki, nem
tudni mi az, veszélyes-e egyáltalán. A látvány azonban önmagában sem szép, már
sok mûanyag palackot dobtak bele, s lassan szemétgyûjtõvé válik. Azon a környéken nagyon sok ember köztük sok turista
is megfordul, és nem lenne szerencsés,
hogy emlékükbe városunkról e kép maradna meg.
Va-Lá
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Nyárádszeredai
vakáció
Idén is nyakunkba vettük a nagyvilágot, hogy egy csodálatos hetet tölthessünk Erdélyben. A kora reggeli indulás nem viselte
meg a kis csapatot, izgatottan vártuk a határátlépést, majd a
megérkezés pillanatát. Amint Nyárádszereda határában feltûnt a Miercurea Nirajului felirattal ellátott tábla, egyszerre
élénkült fel mindenki. Én, mint „visszatérõ vendég” még izgatottabb voltam, hogy találkozhatom a régi és – reményeim szerint – az új ismerõsökkel. A kollégium nagy, fehér vaskapujában
már ott vártak minket leendõ kísérõink, Csaba és Judit, akik az
elkövetkezendõ napokban megmutatták nekünk Erdély nevezetességeit.
Még ki sem csomagoltunk, pakolhattunk is vissza, mert háromnapos körútra indultunk Székelyföldre. Többek között megcsodáltuk a 950 méter magasságban lévõ Szent Anna-tavat, mely
egy kialudt kráterben van. Lenyûgözõ látványt nyújtott függõleges sziklafalaival a Békás-szoros, ahol nem gyõztünk felfelé tekintgetni a több száz méter magas kõtömbökre. A szorosban
tettünk egy kisebb sétát, majd megtekintettük a Gyilkos-tavat,
amelybõl – a legenda szerint – Eszter szürkészöld szemei tekintettek szelíden vissza ránk. A parajdi sóbányában igyekeztünk
minél többször és minél mélyebbre beszippantani a friss levegõt. Majd ellátogattunk Tamási Áron és Orbán Balázs síremlékéhez is, végigkóstoltuk a legtöbb borvízforrást, és lubickoltunk a termálfürdõ vizében.
Az utolsó elõtti napon vendéglátóink igazi meglepetést tartogattak a számunkra: szekérrel elkocsikáztunk Nyárádszentsimonba és Rigmányba, délután bevezettek minket a lovaglás
rejtelmeibe.
A búcsúvacsorát egy Füles nevû bárban fogyasztottuk el. A pörkölt nokedlivel és az uborkasaláta mindenkinek elnyerte a tetszését, jóllakottan hajtottuk álomra a fejünket, hogy másnap ismételten hajnalban kelhessünk.
A hazaút zökkenõmentesen zajlott, az autóban kipihentük a
hét fáradalmait. Úgy hiszem, az Erdélyben eltöltött napok maradandó élményekkel szolgáltak kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Vincze Dóra

Az elsõ levelezõ gimnáziumban
végzettek is találkoztak
Az már megszokott, hogy a nappali tagozaton érettségizettek rendszeresen, többnyire ötévenként találkoznak, de az esti és levelezõ gimnáziumban végzettek találkozója már sokkal ritkább. Ezért is számít
különlegesek az õ találkozójuk. Búzás Jánosné ötletgazda jó társakra talált Bajcsi Ferencné és Tóth Mihály személyében, akik segítették megszervezni a találkozót. 40 éve 30-an kezdték meg a tanulmányaikat, s 1972-ben 15-en végeztek. A találkozóra eljött
az egykori osztályfõnökük Soóky Árpád tanár úr, aki
ma már Veszprémben él. A végzettek közül mindössze hárman hiányoztak, s még egy érdekesség,
hogy szinte mindenki továbbtanult. Egy igen jó kollektívát alkothattak, ezt bizonyítja az is, hogy az osztályfõnöki óra után, közösen ebédeltek és utána még
hosszan elbeszélgettek. Elhatározták, hogy ezután
sûrûbben találkoznak.
Va-Lá
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A jól sikerült tolerancianap
Városunkban elsõ alkalommal került megrendezésre a tolerancianap nevû rendezvény, melyet a
Simontornyai Roma Egyesület szervezett. Szeretnének hagyományt teremteni, és ezt a rendezvényt
minden évben megrendezni. Sokakban bizonyosan
felmerült az a kérdés, hogy mi az a tolerancia. A
másság feltétel nélküli elfogadása. A rendezvény
délben kezdõdött játékos vetélkedõkkel és egészségsátorral, melyet Schweigert Györgyné és Kelemen Kata védõnõk bonyolítottak le, ahol lehetõség
volt vérnyomásmérésre, tanácsadásra, és tesztek
kitöltésére. Majd a vetélkedõk után kezdetét vette
a fõzõverseny, melyen elsõ helyezett lett Balogh
László (pálfai lakos), aki sertéspörköltet fõzött
burgonyával. A fõzõverseny zsûrije Simontornya
város polgármestere, Csõszné Kacz Edit, a tó étteJózsefné (a Tolna Megyei Cigány Önkormányzat képviselõje, Tamási Kistérség Cigány Önkormányzatainak
Társulásának elnöke), Szancsik Mária
(a Tolna Megyei Cigány Önkormányzat képviselõje), Zsákné Dr. Asztalos
Emõke (Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi fõosztályának vezetõ helyettese).
A rendezvényre kb. 250-300 fõ látogatott ki, akik nagyon jól érezték magukat.
Ez a rendezvény nem jöhetett volna
létre az alábbi támogatók és segítõk
nélkül: Magyországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
STC 22’, Menyhárt Zoltán, Hirt Ferenc (országgyûlési képviselõ), Németh Gábor, Tolna Megyei Független
Roma Civil Egyesület, Sohár Gábor,
Góman Gyula, Korall Üzletház, Sirem vezetõje, Hegyi Ferencné, Kamarás István, a roma szakkollégium egyik alapító tagja és Bogdán György, a Faddi Kisebbségi Önkormányzat képviselõje volt. Miközben a fõzõverseny
zajlott, a színpad sem maradt üresen. A tolerancianap elsõ
fellépõje Rákóczi Szilvia, akirõl annyit érdemes tudni, hogy egy
vak fiatal amatõr táncdalénekes.
A rendezvényen fellépett még: Holub Lászlóné (amatõr magyar nóta és operett énekes), Zombai Virágszálak hagyományõrzõ tánccsoport, SHAYAM DANCE hastánccsoport, Rácvölgyi Roma csillagok hagyományõrzõ tánccsoport, a Nagykónyi
Gyöngyvirág tánccsoport (akiket a közönség többször is visszatapsolt), a Simontornyai hagyományõrzõ tánccsoport (a tánccsoport elsõ, bemutatkozó fellépése nagy sikert aratott a közönség körében), az ONI KSE Torma Gábor vezetésével
karatebemutatót tartott, Gertner Lívia saját verseibõl adta elõ
az „Attól félek, ami vagyok” és a „Kreol szín átka” címû verseit.
Bogdán György és Kamarás István bemutatták a Pécsi Ghandy
Gimnáziumot és Roma Szakkollégiumot, melynek egyik alapító tagja Kamarás István. A rendezvény sztárvendége Nótár
Mary volt, aki 50 perces koncertjével szórakoztatta a közönséget.
A rendezvény vendége volt: Sárközi Károly (az Országos Cigány Önkormányzat alelnöke, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kurátora, a Tolna Megyei
Cigány Önkormányzat képviselõje), Babai László (az Országos
Cigány Önkormányzat képviselõje), Kalányos János (a Tolna
Megyei Cigány Önkormányzat elnöke), Pong Ignác (a Tolna
Megyei Cigány Önkormányzat képviselõje), Dobroveczky

montornya, Farkasné Takács Henriette, Zsóka virág-ajándéküzlet, Liptai Melinda, Néth Tiborné, Csendesné Marekkel Mária, TA-VILL üzlet Tamási, Simontornyai vármúzeum, Fried
Mûvelõdési Ház, Kleiber Györgyi, Tolna Megyei Katasztrófavédelem Tamási kirendeltsége, Gertner Lívia, Schweigert
Györgyné, Kelemen Kata, Klár Tamás, Gallai Lajos, Csóka
László.
Önzetlen segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni.
Orsós István
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Díjugrató lovasverseny
Augusztus 3-án ismét megrendezésre került a simontornyai búcsúnapi díjugrató
lovasverseny. Immár XVI. alkalommal
állhattak starthoz a versenyzõk. Évrõl
évre sikeresebb a lovasverseny, az idei évben már 131 startot neveztek a lovasok.
Az alábbi helyszínekrõl érkeztek: Székesfehérvár, Dunaszekcsõ, Pécs, Balatonlelle, Sárosd, Mezõfalva, Dombóvár,
Zomba, Vértesszõlõs, Tamási, Kisbér,
Szombathely, Bábolna, Siófok, Szedres,
Kiskunhalas, Szolnok, Kaposvár, Bóly,
Sárbogárd, Halásztelek.
A népes mezõny délelõtt 10 órakor kezdte el a viadalt, ami este 19 óráig tartott, de
természetesen a versenyzõk délben elfogyasztották az ebédet, ami igencsak remekül sikerült, köszönet érte Kolonics
Laci bácsinak és Mikó Gyulának.
Testvérvárosunk, Nyárádszereda diákjai
és kísérõik is kilátogattak a helyszínre,
ahol ebéddel megvendégeltük õket.
A következõ eredmények születtek:
C/O 80 cm
I. Pongrácz Viktória, Székesfehérvár
II. Papp Eszter, Dunaszekcsõ

III. Harmat Gábor, Pécs
Kezdõ lovasok 90 cm
I. Pergel Lilla, Pécs
II. Apáti Nikolett, Dombóvár
III. Benedek Barbara, Dombóvár
Kezdõ ló 90 cm
I. Hajdics Ágnes, Tamási
II. Cserni Zita, Szolnok
III. Horváth Dóra, Tamási
Nyitott 90 cm
I.Néth Tibor, Simontornyai TC ’22
I. Hajdics Ágnes, Tamási
B/2 ifjúsági 110 cm
I. Leszli Veronika, Kisbér
II. Cserni Zita, Szolnok
III. Kiss Dóra Bálint 2001 Kft.
B/2 nyitott 110 cm
I. Zsoldos Attila, Sárbogárd
II. Bálint László Bálint, 2001 Kft.
III. Kapoli István, Gácsi Ménes Birtok
B/3 ifi 120 cm
Tóth Zsuzsanna, Bottyán J SE
Szabó Judit Bóly
B/3 nyitott120 cm
I. Zsoldos Attila, Sárbogárd

II. Bálint László Bálint, 2001 Kft.
III. Szeder Tamás, Kisbér
Zsoldos Attila vehette át Simontornya
város különdíját, egy képzõmûvészeti tálat Könyv István Jánostól.
A/1 nyitott 125 cm
I. Kapoli István, Gácsi Ménes Birtok
II. Kapoli István
Köszönetet mondok minden kedves támogatónak, aki valamilyen formában segítette a lovas rendezvényt.
Néthné Anikó

A zsûrielnök véleménye a lovasversenyrõl
Kunos Attila, a Székesfehérvári Lovas Klub tulajdonosa munkatársai segítségével több száz lovat tanít be. Õsztõl a magyar öttusa válogatott gerincét adó székesfehérvári nõi és férfi válogatottak is az õ klubjában készülnek. Kunos Attila elmondta, hogy
már közel 20 éve zsûrielnökként tevékenykedik a simontornyai lovasversenyen. A Magyarországon elindult lovas kultúra továbbfejlesztését Simontornyán és Alapon jó szakemberek végzik. Nagy Istvántól, az eddigi szervezõtõl lassan átveszi a képzeletbeli stafétabotot Néth Tibor és felesége. Mindig örömmel jön Simontornyára, mert az indulók száma egyre több, fiatalodik a
mezõny és nagyon sok nõi versenyzõ is indul. Kiemelte még a dombóvári Stemler Lovas Klubot, ahol szintén jól foglalkoznak az
utánpótlással, és kulturált megjelenésük, öltözékük mindig üde színfolt a lovasversenyeken.

Megcsodálhattuk a veteránautókat
A pécsi székhelyû Veterán Autó és Motoros Klub egy hetes Balatoni Old Timer túrát rendezett a Dél-Dunántúlon. A veteránautók közül a legrégebbi az 1917-ben gyártott Oakland és az
1929-es Magosix mellett az 1937-es csillogó Mercedes még fiatal autónak számít. Annak ellenére, hogy sehol nem hirdették
az eseményt, a 15 autóból álló konvojt a Tulipán Étterem elõtti
parkolóban igen sokan megcsodálták, lefényképezték.
Va-Lá
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Sportdiplomáciai siker

Labdarúgóink a megyei I. osztályban
Lehet, sokan meglepõdnek, de tény, hogy csapatunk a megyei I.
osztályban indul a 2008/2009-es bajnokságban. Felnõtt focistáink ugyan a megyei II. osztályban kiesõ helyen végeztek, de
Csepregi György ügyvezetõ elnök közbenjárásának köszönhetõen õsszel nem a III. osztályban, hanem az I. osztályban indulhatnak. Ez nagy sportdiplomáciai siker, mert a Megyei Labdarúgó Szövetség méltányolta, hogy utánpótlás csapataink az
utóbbi idõben mindig kiválóan szerepeltek, s a sportkör a szövetség rendelkezéseit mindig, mindenkor betartotta. Örüljünk
az elért sikernek, de a neheze még most kezdõdik. Ezután,
felnõtt labdarúgóinknak kell bizonyítani, hogy a vezetõség
erõfeszítései nem voltak hiábavalók.

A Simontornyai TC 2008/2009
õszi mérkõzései
2008. 08. 10. vasárnap, 17.00
Simontornyai TC–Dunaföldvár
2008. 08. 17. vasárnap, 16.30
Ozora–Simontornyai TC
2008. 08. 24. vasárnap, 16.30
Gerjen–Simontornyai TC
2008. 08. 31. vasárnap, 16.00
Simontornyai TC–Kakasd
2008. 09. 06. szombat, 16.00
Decs–Simontornyai TC
2008. 09. 14. vasárnap, 15.30
Simontornyai TC–Majos
2008. 09. 20. szombat, 15.00
Dunaszentgyörgy–Simontornyai TC
2008. 09. 28. vasárnap, 15.00
Simontornyai TC–Dunakömlõd
2008. 10. 05. vasárnap, 14.30
Bátaszék–Simontornyai TC
2008. 10. 12. vasárnap, 14.00
Simontornya–Zomba
2008. 10. 19. vasárnap, 13.30
Tolna–Simontornyai TC
2008. 10. 26. vasárnap, 13.30
Simontornyai TC–Õcsény
2008. 11. 02. vasárnap, 13.30
Bölcske–Simontornyai TC
2008. 11. 09. vasárnap, 13.00
Simontornyai TC–Szedres
2008. 11. 16. vasárnap, 13.00
Tevel–Simontornyai TC
Az ifjúsági bajnoki mérkõzések 2 órával elõbb kezdõdnek.

Kicsit késõn dõlt el, hogy ebben az osztályban indulhat a csapat,
ezért nagyobb erõsítésre, átigazolásokra nem volt idõ. Sajnos
két felnõtt és hat ifista játékosunk Pincehelyre igazolt. Három
játékost sikerült leigazolnunk, közülük kettõ Varga László
(Mezõszilasról) és Gergõ János (Németkérrõl) visszatért anyaegyesületéhez a Simontornyai TC-hez. Mellettük, Dölles Balázst igazolták Ozoráról. A tehetséges játékos egy edzõmérkõzésen sikeresen mutatkozott be. Erõsítésnek számít még, hogy
a rutinosabb, idõsebb játékosok Karbuczky Györgyöt, Kovács
Lászlót és Csóka Krisztiánt sikerült újra aktivizálni, tovább folytatják pályafutásukat. Tauz János külföldi kitérõ után visszatért
a csapathoz, ez is erõsítést jelent.
A szakvezetés a játékosállományt alkalmasnak tartja arra, hogy
jó esetben akár a bajnokság 10-12. helyén végez. Kérjük szurkolóinkat, hogy minél többen támogassák a csapatot, hogy terveiket valóra tudják váltani. Sok sikert!
Va-Lá

VÁROSRÉSZEK VETÉLKEDÕJE
2008. augusztus 20.
17 órakor ünnepélyes koszorúzás a Szent István szobornál.
A csapatok elhelyezik a városrészek elõzetesen elkészített
koszorúját.
Ezt követõen a Beszédes utcai épület udvarán kezdõdik a
verseny.
Tervezett feladatok:
Fõzõverseny
A legjobb sütemény kiválasztása
Gyûjtések:
mûanyag flakonok, kupakok, alumínium üdítõs dobozok
(a flakonokat és dobozokat összetaposva, zsákokban kérjük), használt elemek, egy-két forintosok.
Elméleti feladatok:
totó Simontornya ismeretérõl, villámkérdések

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

Ügyességi feladatok:
járás gólyalábakon,
toronyépítés italos ládából,
diótörés,
traktorgumi görgetése stb.
20 órakor musicalest a Krammer Ferenc kórus elõadásában.
Várunk mindenkit a versenyekre!
Jelentkezni és további információkat kérni a csapatkapitányoknál lehet:
Kertváros (piros csapat): Csõszné Kacz Edit, Sió jobbpart
(fehér csapat): Tenke Botond, Sió balpart (zöld csapat) Zsolnai István.
Terveink szerint délelõtt nyitva lesz a Helytörténet Háza és
Galéria, az udvaron pedig a gyerekeknek játékfoglalkozásokat tartunk.

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

