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Mindenki gyõzött, leginkább a zöldek
Az augusztus 20-án megrendezett városrészek vetélkedõjét ezúttal az idõjárás is
kegyeibe fogadta. Egész nap versenyezésre alkalmas, kellemes idõ volt, nem
úgy, mint tavaly, amikor néhány versenyszámot elmosott az esõ. A szokásokhoz
híven a római katolikus templomban délelõtt szentmise keretében megáldották
az új kenyeret. A délutáni vetélkedõt
megelõzõen a Szent István téren Csõszné
Kacz Edit polgármester a piros, fehér és
zöld színbe öltözött csapatok elõtt tartotta meg ünnepi megemlékezését. Ezután a
csapatok a saját maguk által készített városrészek koszorúival tisztelegtek államalapító királyunk elõtt. A helytörténeti
ház udvarán megtartott vetélkedõ 17 versenyszámában mérték össze tudásukat,

erejüket és ügyességüket a csapatok.
Máté Imre játékvezetõ elsõ mondatai
arra hívták fel a csapatok figyelmét, hogy
ez nem vérre menõ játék, hanem a szó
igaz értelmében játék, nemes vetélkedõ.
Ezúttal a városrészeket kevesebb, de sokkal elszántabb, felkészültebb játékosok
képviselték. A zsûri elnöki teendõket
Aszmann Géza aljegyzõ látta el. A zsûri
tagja volt még a csapatok egy-egy delegált
tagjai és Tóthné Unghy Ilona, a Vak
Bottyán Általános és Mûvelõdési Központ igazgatója. Az elsõ versenyszámban
Simontornya történetérõl kellett számot
adni a csapatoknak. Segítségül rendelkezésre állt Tóthné Unghy Ilona legújabb
könyve: Simontornya kis tüköre. Ezt a
számot és a vele járó 30 pontot a zöld
mezbe öltözött belsõ városiak nyerték. A
tûzoltásban három gyertyát kellett minél
rövidebb idõ alatt eloltani injekciós fecskendõ segítségével. Ezt a számot a fehér
mezes alsó város csapata nyerte. A paradicsomszedésnél egy vízzel teli edénybõl
szájjal kellett kihalászni a három darab
paradicsomot. Itt is a fehérek voltak a
leggyorsabbak. A villámkérdések az
olimpia 2008. évérõl, valamint a korábbi
olimpiákról szóltak, legtöbb helyes választ a zöld csapat adta. Ugyancsak a zöldek nyerték azt a verseny, melynek során

kiderült hány szülõ és gyermek van jelen
a versenyen. A diótörés ügyességi versenyben egyik csapat sem brillírozott, a
fehér és a zöld csapat egyaránt egy-egy
diót tudott összetörni, így mindkét csapat
25-25 pontot kapott. A labda célba dobásban a zöld csapat nem véletlenül diadalmaskodott, hiszen ezt a feladatot
Zsolnai István (Kenya) a csapat kapitánya vállalta magára, s itt igen jól kamatoztatta kézilabdás múltját.
Folytatás a 3. oldalon®
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A testületi ülésrõl jelentjük
A nyári szünet utáni elsõ testületi ülésen
10 fõ és 12 egyéb napirendi pontot tárgyaltak. Az elsõ napirendi pont keretében a szokásoktól eltérõen ezúttal egy
igen fontos témát, a bõrgyári kármentesítést tárgyalták. Dr. Bakonyi Árpád a
Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mit tettek és mit kívánnak még
tenni a következõ idõszakban. (Részletek külön cikkben olvashatók.)
— Augusztusban a város vendége volt
Werner Laub, Marpingen testvérvárosunk polgármestere és delegációja. A két
testvértelepülés vezetõi az elkövetkezõ
idõszak feladatairól tárgyaltak.
— Augusztusban tárgyaltak a szakmunkásképzés helyzetérõl, további fejlesztésérõl. A Dél-Alföldi Regionális Szakképzés Szervezési Társasághoz való csatlakozással és kft. létrehozásával hosszútávon
megoldódik a szakmunkásképzés helyzete.
— A város a TRFC-pályázaton közmunka pályázatot nyert. Másfél év idõtartamra 10 fõ foglalkoztatása történik Simontornyán. Tárgyi eszköz beszerzése is lehetséges, 1 db fûgyûjtõs fûnyírót és hótoló lapáttal felszerelhetõ gépet nyert.
— A polgármester a strand megvételét
követõen intézkedett az eddigi tulajdonos vízügyi-üzemeltetési engedélyének
visszavonásáról, valamint a villany bekapcsolásáról. A strandon az összes zárat
lecserélték.
— A szippantott szennyvíz közüzemi
szerzõdése szerint a gyûjtést modern gépjármûvel kellene végezni (nem traktorral). A szerzõdõ felet felszólították a
szerzõdés ezen pontjának betartására.
— A TEKI-, LEKI-, TEÚT-, CÉDE-pályázatokról a polgármester több kivitelezõtõl kért ajánlatot. A nyertesekkel a
szerzõdéskötés megtörtént. A TEÚT kivitelezése a Kossuth tér aszfaltozása
megtörtént. A másik három pályázat járdaépítésre vonatkozik. A nyertes pályázó
a TOPA és Társa Kft. (Tamási) lett.
— A sportpályán létesítendõ garázsokra
eddig hét jelentkezõ van.
— Mikro-térségi Városközpont Rehabilitációs pályázatot elutasították. A pályá-

Közérdekû tájékoztató
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy
esedékessé vált a 2008. év második félévi adó befizetése. Az adót pótlékmentesen szeptember 15-ig fizethetik
meg. Minden adózónkat írásban értesítettünk a 2008. június 30-ai egyenlegérõl. Akinek tartozása van csekket
mellékeltünk. Amennyiben adójukkal
kapcsolatos problémájuk van, kérdéseikkel forduljanak adócsoportunkhoz!
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

zat újra kiírásra kerül, melyre az önkormányzat és intézményei (hivatalépület,
Templom u. 4., Templom u 5., Petõfi úti
iskola, Petõfi u. 8. szám alatti rendelõ
akadálymentesítésére és homlokzat) felújítására pályázik a város, az engedélyes
tervek elkészültek.
— Több képviselõ foglalkozott a közlekedés biztonságával.
— Ismét felszínre került az Igari út melletti házak kerti árkainak betemetése. A
felmérés megtörtént, a végrehajtást szorgalmazni kell.
— A testület megbízta a polgármestert,
hogy a strand üzemeltetésére írjon ki pályázatot.
— Az önkormányzat 2008. elsõ félévi
gazdálkodásának helyzetérõl szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet 4. számú módosítását elfogadta.
— Rendelet született a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérõl. Elsõsorban az átláthatóság biztosítása a cél,
fõleg a pénzügyi területen, de egyéb vonatkozásban is.
— Hosszas tárgyalás után megalkották a
rendeletet a közterület használatáról. A
viták elsõsorban a díjakról szóltak.
— Felülvizsgálták a kegyeleti közszolgálati szerzõdést és döntöttek az átmeneti
idõszakról.
— A gazdasági keretmegállapodás módosítása (szennyvízár-támogatás) témájában felvetõdött az a kérdés, hogy a
TERVEPO hogyan áll a szennyvízberuházással, errõl be kell számoltatni. A tárgyalásra egy bizottságot hoztak létre,
melynek tagjai: Csõsz László alpolgármester, Körtés István, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke és Vámi László, a
pénzügyi és gazdasági bizottság külsõs
tagja.
— Az oktatási, kulturális és sportbizottság, az egészségügyi és szociális bizottság,
az ügyrendi és a pénzügyi bizottság elnökeinek beszámolóját a két éves tevékenységrõl a testület elfogadta. Minden bizottság a kiemelt feladatokra koncentrál,
és a jövõben is ezt teszi.
— Jóváhagyták a 2009. évi városi rendezvény tervét. Tovább kell egyeztetni a
raliverseny, a 24 órás sportõrület és a búcsúi lovasverseny témájában. Csak teljes
egyetértéssel lehet a városi programok
közé sorolni.
— A Tamási Környéki Önkormányzatok
Általános Iskolai Társulása megállapodásának és az Oktatási nevelési Intézmény Alapító Okiratát elfogadták. Erre
azért volt szükség, mert ezen társulási keretek között mûködik a Simontornyai
Zeneiskola, mint telephely.
— A Vak Bottyán-ltp. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése eddig nem történt meg. Módosítani
kell a pályázat kiírását. Újra fel kell értékeltetni az ingatlanok árait.

— Több pályázat elõkészítése is megtörtént. Ezek között szerepel egy vis maior
pályázat, és egy alapfokú intézmények
infrastrukturális fejlesztésének pályázata, mely csupán 5 % önerõt igényel. A
könyvtár informatikájának és infrastruktúrájának fejlesztésére is benyújtanak
egy pályázatot, ehhez önerõ nem szükséges. Az Államreform program keretében
a polgármesteri hivatal informatikai fejlesztésére szintén 5 % önerõ szükséges, a
testület ezt is megszavazta.
— A Temi Fried Mûvelõdési Ház pályázatára is igennel szavazott a testület.
— Az illegális hulladéklerakó rekultivációjáról szóló elõterjesztést a testület
elfogadta.
— Szápár és Tolnanémedi község önkormányzata Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történõ csatlakozási szándékát
megtárgyalták és elfogadták.
— Simontornya belterületi útjainak forgalmi rendjét megtárgyalták, s több javaslat hangzott el közlekedési táblák kihelyezésére.
— A sportbüfé üzemeltetésére többször
kiírt pályázat nem vezetett eredményre.
Arról döntött a testület, hogy a büfé üzemeltetési jogát átadja a sportkörnek, ezzel egy idõben 30 ezer Ft/havi önkormányzati támogatást megvon. A fûtés
rendbetétele az önkormányzat feladata,
a vizes blokk felújítása a bérlõ feladata. A
büfé üzemeltetõjének személyére a polgármester vétójogot kapott.
— A három éves szociális felzárkóztató
program, módosításra került, elsõsorban
az utófinanszírozás miatt. Egy speciális
autó kerül beszerzésre, melyhez garázsépítés is párosul, így megmaradhat a 14
millió forintos, már megszavazott támogatás.
— Képviselõi kérdésként hangzott el
Nagy Tamás ingatlanvásárlási ügye. A bírósági per még nem fejezõdött be.
— A testületi ülés anyagának elektronikus úton való megküldése, a hosszú elõterjesztések, a sok anyag miatt problémás, javaslat hangzott el, hogy a képviselõk pendrive-ot vásároljanak ez megoldaná a problémát.
— Felmerült, hogy a mûvelõdési ház mögött a körároknál nagy a gaz. A problémát az illetékeseknek meg kell oldani.
— A Petõfi úti iskola fõépületének tetején a cserepek furcsán állnak, félõ a balesetveszély, ezt sürgõsen meg kell oldani.
Va-Lá
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Mindenki gyõzött, leginkább a zöldek
A zöld csapat tagjai között volt található a legidõsebb és a legfiatalabb játékos, így õk kapták a 30 pontot. A legerõsebb játékosokat a fehér csapat vonultatta fel, így egymás után a kerékgurítást és a Toldinak nevezett petrencerúd emelõ verseny is õk
nyerték. A Simontornyai Hírek elõzõ évi számaiból összeállított villámkérdésekre a belsõ városiak tudták a legtöbb helyes

en elfogyasztotta. A történeti hûség kedvéért közöljük, hogy az
elsõ helyen a zöldek végeztek 410 ponttal, így Zsolnai István
csapatkapitány emelhette magasra a díszes serleget, a második

választ. Fontos versenyszám volt a veszélyes hulladékok gyûjtése, melyben több ezer darab mûanyagpalack és kupak, több száz
használt elemet gyûjtöttek a csapatok. Itt kettõs célt értek el,

helyezettek a fehérek 385, míg a harmadik helyen a pirosak
csapata végzett 285 ponttal. Õk valóban az olimpia szellemében
versenyeztek, számukra nem a gyõzelem, hanem a részvétel

egyrészt csökkent a veszélyes hulladékok mennyisége, másrészt
a hasznosításból befolyt összeg az óvoda kasszáját is gyarapítja.
Legnagyobb mennyiséget a zöldek gyûjtötték. A zsákban futásban a fehérek csapatkapitánya Tenke Botond gyõzött és szerzett ezzel igen értékes 30 pontot. Gólyalábon járásban a zöldek
bizonyultak a legjobbnak. Az év sütijét a zsûri nehezen tudta kiválasztani, itt holtverseny alakult ki a pirosak és a zöldek között.

Az év pörköltjét a fehér csapata tagjai fõzték, második helyen a
pirosak, míg harmadikon a zöldek végeztek. Olyan finomra sikerültek a pörköltek, hogy a zsûri megemelt pontszámmal jutalmazta a csapatokat, a közönség pedig a verseny végén jóízû-

volt a fontos. A verseny a városrészek csapatait egységbe kovácsolta. Az eredményhirdetés után nagy sikerû hangversenyt
adott az ifjúsági citerazenekar, ezt követõen pedig, a simontornyai gimnazisták és a Krammer Ferenc kórus tagjai közel két
órás musical bemutatójának tapsolhatott a közönség.
Va-Lá
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Megemlékezés a régi bõrgyári dolgozókról
lamon László kedves, kicsit bohém emDömötör Ferenc a II. világháború elõtti
ber volt, a fényképezéshez kapcsolódó
években jött Simontornyára, s a bõrgyárelõhívás, a nagyítás rejtelmeibe – nagyon
ban kezdett dolgozni. Takáts Magdolnát,
jó amatõrként – õ vezetett be engem hajDuci tanító néninket vette feleségül. A
dan egy fél óra alatt. Családja ma is itt él
háború alatt be kellett vonulnia katonai
Simontornyán.
szolgálatra, hazatérve számtalan beosztásban dolgozott a gyárban, fõleg keresNem kereskedelmi vonalon ugyan, de a
kedelmi vonalon. Az új termékeknek
növényi gyártás területén, a vixos mûtöbbnyire õ adott nevet, s az ókori törtéhelyben dolgozott id. Horváth Lajos mûnelemben való jártassága a klasszikus nevezetõként, sok évtizeden át. Családjából
vek széles palettáját terítette elénk. De
fia, Laló követte munkáját, õ is tímár lett.
ezt, mint érdekességet említem, mert
Kisebbik fiúk, János, s két lányuk, Ida és
számtalan kiállítás és a partnervállalaÉva Budapestre kerültek, de Évi elõtte
tokkal való üzletkötés, s a kereskedelmi
itthon a tánccsoport vezetõje volt. Kémunkák irányítása volt szakmai és embesõbb festõmûvész lett. Ma már sajnos
ri értékei. Nyugdíjba menetele után fia,
egyik lány sem él. Laló felesége, Vilma a
László követte õt a fõosztályvezetõi munbõrgyár pénztárosaként kollégám és nagy
kakörben, akinek ma már két felnõtt csaturistánk volt, de Pergerné Marikával és
ládos fia van. Húga, Klári gyerekturisVinczellérné Évával „külön utakon is jártánk, õ egy felnõtt lánygyerek édesanyja.
tak”, külföldön is. Vilmáék 2 gyermekéDuci néni a nagy, helybeli „Takáts Mesrõl, és 6 unokájáról sok kedves emlék idéLászai Tamás családjával 1940 körül
ter” iskolaigazgató családjából származõdik fel bennem.
zott. A 3. elemiben tanított enS régóta készülök megemlégem, mind nagyon szerettük
kezni hajdani két fõpénztároõt. A családból a bõrgyárban
sunkról, még a nagy irodából.
dolgozott még Takáts Béla, a
Egyikük Hajnal András, aki a
nyersbõrraktár vezetõje, Foháborús évek idején jött Sidor Ottó mechanikai osztálymontornyára feleségével. Navezetõ és dr. Takáts Sándorné
gyon jól ismertük õket, mivel
Rezi néni, a könyvelésben,
egy ideig itt laktak nagynénénk
majd a bérelszámolásban. Õ
házában. Nekünk gyerekekvolt a János vitéz, s több színnek nagy szenzáció volt, hogy
darab zongoristája, sõt, még
mókust tanítottak, „aki” örökegy álarcosbálba is benevezett,
ké mókuskerékben futkosott.
ahol „testületileg” részt vetBandi bácsi kedves, szelíd emtünk mi is. Fiai sokat jöttek kiber volt, sajnos, amikor a zsidó
Szüret 1942 körül. Középen családunk, öcsém fölött
rándulni velünk.
elhurcolások kezdõdtek, szolHajnal Andrásné, jobbról Ozsváth Etelka, balról Genczler Mária
Feri bácsi munkatársai közül
gálati fegyverével lõtte agyon
megemlítem Kovács Lászlót és feleségét,
magát. Valahogy mégis kimaradt neve az
Varga Arankát, a jól ismert vállalkozóemlékmûrõl – jó lenne pótolni. Egyszer
kat, de korábban Hersics Ferenc is az érrészt vettek egy hajdani szüretünkön,
tékesítés területén dolgozott, s még nainnen a fénykép. Felesége is rajta van, õ a
gyon sokan a fiatalok közül.
háború után elment Simontornyáról.
Ugyancsak kereskedelmi vonalon dolgoMásodik pénztárosunk pár évvel késõbb
zott Lászai Tamás is, korábban Salamon
Péter Lajos volt, a pesti központból heLászlóval együtt. (Ez még a hajdani
lyezték le Simontornyára. Nagy mese„nagy iroda” épületében volt, kezdõ
mondó volt, ilyenkor mindig kezében tarkönyvelõ korunkban.) Tamás bácsi és fetotta elmaradhatatlan pipáját, melyben
lesége, Csondor Julianna nagy, környékfinom, illatos dohány füstölgött. Nagyon
beli családból jött Simontornyára. Heten,
szerettük õt. Vele együtt jött le az idõs
Vétek István unokái: Zsófi, Orsi, Pisti
illetve hatan voltak testvérek. Közülük
Honti János is, aki irattartós volt. Péter
többen költöztek Budapestre, sõt külbácsi, ha tehette, Székesfehérvárra utaföldre is. Lászai Tamás édesapja lovász
zott, s az Õs-Fehérvárban ebédelt vagy
volt, és díjugrató versenyeken is részt
vacsorázott. Késõbb ott is temették el, az
vett. A Csondor-családból Mártit említeegyik fehérvári temetõben. Valakinek
ném, aki kollégám is volt, s akinek ikerlánem volna fényképe róla?
nyai, a Mészáros-testvérek, kedves szeÉs hadd térjek vissza még Vétek István
replõi voltak pár éve az itthoni diákéletvegyészmérnökre, akitõl tavaly kedves
nek.
hangú levelet kaptam. Pista elmondja,
Lászai Tamás lánya, Julianna könyvelõhogy nagyon szeretett Simontornyán dolként egyik legrégibb munkatársam volt,
gozni, és mindig fájlalta, hogy sok kollékésõbb az utókalkuláció dolgozója, majd
gától nem tudott elbúcsúzni sem. Ezt szeDömötör Ferenc feleségével és
vezetõje lett. Férje, Boros János építész
retné valahogy pótolni most három szép
Mohos Jánossal a régi iskola udvarán
volt, dolgozott a bõrgyárban is. A család
unokája fényképével, és azzal, hogy minsok turistaversenyen vett részt. Fiúk, Bo- van. Tamás bácsiék a háború elõtt a denkire szeretettel gondol vissza.
ros János Tamás rendõr, a városszerte is- Fried-család megbecsült alkalmazottai
mert mûvészember, aki verses könyveit voltak, s a bõrgyárban is értékes, precíz
Továbbadta szeretettel:
Kiss Margit
maga illusztrálta. Három szép gyermeke munkát végzett mindig. Munkatársa, Sa-
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Bemutatjuk kitüntetettjeinket
Simontornyáért díjat kapott:
Vámi István nyugdíjas iskolaigazgató
Beszélgetésünknél könnyebbséget jelent, hogy Pistát gimnazista kora óta ismerem, de ugyanakkor a sok közös
élmény miatt kissé nehéz röviden, tömören megfogalmazni a leglényegesebb
gondolatokat. Ráadásul a kézilabda
szeretete is összeköt bennünket, 25 éven
keresztül együtt tevékenykedtünk a kézilabdás lányoknál.
— Hol végezted iskolai tanulmányaidat,
melyek voltak a munkahelyeid?
— Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen az általános iskolát és a gimnáziumot is helyben végezhettem. Részese lehettem a gimnáziumi oktatás 1963-as
kezdetének. Az érettségi vizsga letétele
után Belecskán kezdtem el tanítani képesítés nélküli nevelõként, és munka mellett a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán tanultam kezdetben történelem-orosz, majd
történelem-testnevelés szakon. 5 évet
töltöttem Belecskán olyan igazgató,
olyan kollégák társaságában, akikre máig
szeretettel és hálával gondolok vissza.
Füredi János bácsi, akit atyai jó barátomnak tekintek, igazi polihisztor volt. Tõle
nagyon sokat tanultam. Mind szakmailag, mind emberileg példaképemnek tekintem. 1972-ben elfogadtam dr. Zsigmond Tiborné, Irénke néni állásajánlatát, és pedagógusi pályám második állomáshelyén, Simontornyán – ami egyben
az utolsó is volt – történelmet és testnevelést kezdtem tanítani. Irénke néninek is
hálával tartozom, hiszen az õ biztatására
iratkoztam be az ELTE történelem szakára, és szereztem ott történelem szakos
középiskolai tanári diplomát.
— Hogyan kapcsolódtál be a közéletbe, és
milyen tevékenységeket végeztél?
— Itthoni pályám kezdetétõl igyekeztem
a közéletbe bekapcsolódni. Így a nõi kézilabdacsapat edzõi feladatát vállaltam el,
és 25 éven keresztül sok tehetség kibontakozását láttam és segítettem elõ. Büszke vagyok minden volt játékosomra, és
arra, hogy soha senkinek nem mondtam:
Te, ne gyere többet, mert nem vagy tehetséges. A sport szeretete, a mozgás öröme,
a közös utazások élményei remélem,
mindannyiukban megmaradt. Iskolai
munkám egyre több energiát követelt, hiszen igazgatóhelyettesi, majd igazgatói
megbízatást kaptam. A rendszerváltást
követõen 1990-tõl három alkalommal a
Tamási székhelyû országgyûlési választókerület elnöki teendõit láttam el. Errõl

helyi képviselõvé történõ megválasztásom után 1998-ban mondtam le.
Történelem szakos tanárként, de magánemberként is nagyon foglalkoztatott a II.
világháború. Mindkét nagyapám, nagynéném a háború alatt halt meg. Úgy éreztem, hogy nekik, de a többi simontornyai
háborús halottnak is tartozunk annyival,
hogy emléküket megõrizzük. Ezért néhány múlt iránt elkötelezett embert
(Körtés Istvánné Pannika nénit, Kiss Pista bácsit, Cseh Laci Cseszkót, Szepesi
Jóska bácsit) megkerestem és megalakítottuk az emlékmû bizottságot és közadakozásból megépítettük a II. világháborús
emlékmûvet. Sajnos, az ifjabb generáció
nem érzi még magáénak az emlékmûvet,
nem értékeli azt az áldozatot, amit az ott
olvasható nevek viselõi hoztak.
2000-ben, a jubileumi év kapcsán felvetõdött, hogy Kelemen Kristóf szobrászmûvész, akinek már addig is voltak alkotásai
Simontornyán, jogdíj nélkül Simontornyának adná Szent István szobrát. A városnak akkor nem volt pénze a szobor elkészíttetésére, ezért képviselõi tiszteletdíjamat felajánlottam az elkészítésére.
Ha arra járok, mindig örömmel tölt el,
hogy ilyen gyönyörû szobor megalkotásának részese lehettem.
Nemcsak a helyi közéletbe, hanem a megyeibe, országosba is bekapcsolódtam.
Így a Pedagógusok Szakszervezete Tolna
megyei elnökhelyettese vagyok 1990-tõl
és az országos vezetõségbe is, bekerültem
immár harmadik alkalommal. Az idei évben tartotta a Pedagógusok Szakszervezete a XVIII. kongresszusát, ahol a jelölõbizottság elnökeként dolgoztam.
— Mit tartottál vezetõként a legfontosabbnak, és szakmai munkád legfontosabb
eredményének?
— Vezetõként mindig igyekeztem kollégáimat, munkatársaimat továbbképzésre, továbbtanulásra buzdítani. Így közülük számosan szereztek újabb diplomát,
szakmát, ami az intézményben folyó
munka színvonalának emelését is hozta.
Mindig fontosnak tartottam, hogy diákjaim megismerkedjenek más országokkal,
más népekkel is. Ezért igyekeztem számukra ilyen lehetõségeket teremteni.
Erre jó alkalmat biztosítottak Simontornya partnerkapcsolatai. Így eljuthattak a
simontornyai gyerekek Franciaországba,
Németországba, Görögországba és nem
utolsósorban Erdélybe. Ezen kapcsolatok közül a németországi Marpingennel

és az erdélyi Nyárádszeredával kialakított a legerõsebb. Elõbbiek sokat segítettek az iskola felszerelésében, utóbbiaknak mi segítettünk. Az ottani iskolaigazgatóval folytatott beszélgetéseink vezettek el oda, hogy 2001-tõl ottani diákok is
tanulhattak gimnáziumunkban.
Többször elmondtam már, hogy a gimnáziumi oktatás újraindítását és egy széles
körû szolgáltatást biztosító intézmény kialakítását tartom szakmai munkám legnagyobb eredményének. Gondoljunk
csak bele, valakit a szülei 3 éves korában
beíratnak a simontornyai intézménybe és
érettségi bizonyítvánnyal, szakmunkás
bizonyítvánnyal lép innen ki. Óriási lehetõség ez! Nem kell utazni, nem kell kollégiumban lakni, a szülõk ebben a veszélyekkel teli világban nap, mint nap szemük elõtt láthatják gyermeküket egy emberléptékû, barátságos iskolában.
— Milyen kitüntetésekben részesültél, és
most, hogy nyugdíjba vonultál, mit tervezel
a megnövekedett szabadidõdben, hogyan
töltöd?
— Munkám elismeréseként több kitüntetést kaptam. Ezek a következõk: Kiváló
Munkáért, a Kiváló Társadalmi Munkáért, Miniszteri dicséret, Eötvös Emlékérem arany fokozata, Tolna megye Kiváló Közalkalmazottja, Tolna megye sportjáért, Simontornyáért díj.
41 évet dolgoztam pedagógusként. Ez
alatt jóval több siker, mint kudarc ért. De
ezek felsorolása már nem férne a cikkbe.
A múlt év végén eldöntöttem, nem várom
meg igazgatói megbízatásom 2009-ben
esedékes lejártát, nyugdíjba megyek.
Most friss nyugdíjasként élem mindennapjaim. Úgy tûnik, unatkozni nem fogok. Most rendszerezem a 41 év alatt
összegyûlt dolgaim. Csak zárójelben
jegyzem meg, semmit nem dobtam ki.
Meg tudom mondani, ki mikor mekkorát
ugrott, dobott stb. volt tanítványaim közül. Szeretek utazni, idõnként Harkányba, a Balatonra, vagy éppen erdélyi házunkba. A sportpályán is gyakran megjelenek, szurkolok fogyó csapatainknak. A
Pedagógusok Szakszervezete Országos
Vezetõségében továbbra is dolgozom és
az idén beválasztottak a Közoktatási Intézményvezetõk Munkaadói Szervezetének 3 tagú vezetõségébe is.
— Aktív nyugdíjas éveket kívánok, és köszönöm a beszélgetést!
Va-Lá
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Kitûnõen szerepeltek Pakson
A megye hét alkalmából a paksi ürgemezõn tartották a megyei
családi napot, melyen Tolna megye majdnem minden települése részt vett. Simontornya csapatát erõsítette Kisszékely és
Nagyszékely, ezzel is hangsúlyozva a nagycsalád jelentõségét. A
délelõtt folyamán a fõzõversenyé és a baráti beszélgetéseké volt
a fõszerep. A fõzést a kisszékelyiek vállalták magukra. Soraik
között volt Gyene László, aki több éve Norvégiában él, valamint
Szabó Imre, õk bebizonyították fõzési tudományukat, melyet
sajnos a zsûri nem igazán értékelt. Azt, hogy jól sikerült a vaddisznópörkölt, bizonyítja, hogy a kondérban nem maradt semmi. No, de sebaj, mert e napon a jókedv és a vidámság volt a legfontosabb. A kitûnõ ebéd és a finom hazai bor bizony kissé elbágyasztotta a csapat tagjait, pedig ezután kezdõdött a nagy népi
játék.

kapitánya, Csõszné Kacz Edit igen boldogan vette át dr. Puskás
Imrétõl, a megyei közgyûlés elnökétõl. A versenyben Simontornya városát a polgármesterek és alpolgármester mellett
az alábbi személyek képviselték, akik minden dicséretet megérdemelnek: Istenes Zsuzsa, Pajor Ágota, Molnár Tiborné, Mol-

Nyolc csapat versenyzett a minél jobb helyezésekért. Az összekovácsolódott gárda ragyogóan helytállt, s végül az elsõ három
helyen holtverseny alakult ki. Nem tudni mi döntött, de tény,
hogy csapatunk végül a harmadik helyen végzett. A verseny
elõtt ezt a helyezést örömmel fogadta volna a csapat, de így sem
csalódtak. Remek verseny volt. Fûrészelésben az élmezõnyben

nár Tibor (Kisszékely), Máté Imréné, Máté Imre, Haig Judit,
dr. Mihócs Zsolt, Hegedûs Helga, Hegedûs Gábor és Szabó At-

végeztek. A vízhordásban, lufigyûjtésben és a dárdadobálásban
is jól helytálltak. Pluszpontokat hozott, hogy a csapatban három
polgármester és egy alpolgármester is szerepelt. Név szerint:
Csõszné Kacz Edit Simontornya, Várkonyi Zoltán Nagyszékely
és Keresztes László Kisszékely polgármesterek mellett Csõsz
László alpolgármester. Sajnos, a lovaglást végül nem pontozták, pedig itt is igen jól helytállt a csapat, minden nõi versenyzõ
felmert ülni a lóra, és sikerrel teljesítette a feladatot. Többen
bátran integettek. A harmadik helyért járó oklevelet a csapat

tila. Mindenkinek gratulálok, öröm volt nézni önfeledt játékukat. (Folytatás képekben a következõ oldalon.)
Va-Lá
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Búcsú az iskolától

Meghívó
Tisztelt
Simontornyai Lakosok!
A Fried Kastély Szálloda és Étterem
fennállásának 3. évfordulója alkalmából,
megnyitja a nagyközönség elõtt borszaküzletét.
Rendezvényünk a városi szüreti hétvége
programjához kapcsolódik, melyre szeretettel
meghívjuk önt és kedves párját!
Rendezvény programja és helyszínei:

2008. szeptember 26.
Fried-kastély borszaküzlete
16:00 Borszaküzlet hivatalos megnyitója
16:15 Simontornya város év borásza díjátadó
16:30 Borkóstoló a Fried-kastély boraiból

Fried-kastély szálloda
17:00 Simontornyai borok kóstolója
18:00 Vivat Bacchus együttes koncertje
Tisztelettel: Csõszné Kacz Edit Simontornya polgármestere,
Thuróczy László és dr. Phan Bich Thien,
a Fried Kastély Szálloda tulajdonosai

Augusztus 31-én, a tanévnyitó ünnepélyen búcsúztunk Vámi
István igazgató úrtól, aki augusztus 15-ével vonult nyugdíjba.
Ott adtuk át részére a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet több évtizedes pedagógiai és igazgatói munkájával érdemelt ki. Az adományozást igazoló okiratot dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter írta alá. A kollégák dallal készültek
erre az alkalomra.
Az ünnepély után került sor a bensõségesebb búcsúztatásra,
amin részt vett szinte az egész pedagóguskar, és természetesen
a tanévzáró ünnepélyen elbúcsúztatott kollégák: Boros Eszter
igazgatóhelyettes asszony, Pálné Mikó Katalin és Bereczki
Sándorné tanárnõk is. Részükre ott adtuk át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és a kollektíva ajándékát.
Kedves igazgató úr, drága kolléganõk! Nyugdíjas éveitekre kívánunk jó egészséget, derûs és tevékeny napokat!
Tóthné Unghy Ilona

Rászoruló gyermekek
nyári étkeztetése
A kormány 2008. évben is biztosította a rászoruló gyermekek
nyári étkeztetését.
Simontornya Város Önkormányzata szociális gyermekétkeztetés céljából nyári étkeztetés címén 40 gyermek családjának állított össze melegíthetõ élelmiszercsomagot 10.500 Ft értékben.
A csomagok 2008. augusztus 29-én kerültek kiosztásra az
„Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatánál.

Mobil Jogsegély-program
2008. szeptember 1-jétõl, az „Õszikék” Szociális Szolgáltató
Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatánál Mobil
Jogsegély-program indul.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe ingyenes
jogi szolgáltatást, akiknek az egy fõre jutó havi jövedelme, vagy
szociális rászorultsága azt indokolja.
Ügyfélfogadás idõpontja: páratlan heteken hétfõn, 14.30-tól
16.00-ig.
Ügyfélfogadás helye: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Simontornya, Vár tér 5., telefon: 06 (74) 486 447
Bõvebb felvilágosítás a fenti címen vagy telefonszámon.
Pápainé Tóth Anna
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Évnyitó
Ez a nap a 2008/2009. év tanévnyitó napja. Ünnepnap számunkra, hiszen az új
tanév most kezdõdik meg. Még üresek a
füzetek, az ellenõrzõ könyvek, vagyis tiszta lappal indíthatunk, s csak rajtunk múlik, hogy ezek a tiszta lapok milyen bejegyzésekkel, jegyekkel telnek meg a tanév alatt.

— Dolovai Zsuzsanna tanítónõ, aki napközis nevelõként Tolnanémedin fog dolgozni, de heti 5 órában részt vesz a mi alsó
tagozatos oktatásunkban is.
— Klementin Kata tanítónõt Emperger
Ágnes kollegina betegállományának idejére szerzõdtettük.
— Könyv Katalin egyetemet végzett mûvész- és rajztanárt a gimnázium rajzóráinak ellátására kértük fel.
— Fekti Nóra logopédusként dolgozik
nálunk, valamint õ fogja kiszûrni a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia miatt tanulási nehézségekkel küzdõ tanulókat.
— Andráskó Mariann német nyelvet fog
tanítani Tolnanémedin az onnan távozó
kolléganõ helyén, valamint Simontornyán a 7-8-9. gimnáziumi osztályokban.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat tantestületünkben, szeressék és, legjobb tudásuk szerint mûveljék a pedagógusok
nem mindig könnyû, de nagyon szép hivatását.
S most tájékoztatom a jelenlévõket az
egyes osztályok osztályfõnökeirõl:
Legelõször az 1. osztályosokat szeretném
köszönteni, hiszen õk várják legjobban az
iskolakezdést. Õszintén bízom abban,
hogy lelkesedésük, kíváncsiságuk megmarad, és jól fogják érezni magukat az iskolában.
Külön köszöntöm a 7. osztályba továbbtanuló illetve az odaérkezõ kisgimnazistákat. Ilyenkor szoktuk nyakukba kötni
az egyen nyaksálat, egyen nyakkendõt.
Ez most kitolódik a csuriavató idejére,
amikor is beavatásukkal teljes jogú tagjai
lesznek a gimnázium közösségének.
Külön köszöntöm a 9. osztályba beiratkozott szakiskolás tanulókat, de természetesen minden régi diákunkat is, akik most
egy kicsit nyüzsögve mesélik egymásnak
nyári élményeiket. Az õ kedves, ismerõs
arcuk másfajta örömet szerez nekünk, az
állandóság nyugalmát sugározzák felénk
ebben a túl zajos, túl feszült világban.
Az újonnan érkezõ diákok mellett jöttek
tantestületünkbe új pedagógusok is.
Örömmel köszöntöm közöttünk azokat a
hajdani diákjainkat, akik az itt kapott útravalóval tarsolyukban helyt tudtak állni
a magasabb iskolákban, s akik visszatértek hozzánk:

Általános iskolában:
1.a Vinczéné Farkas Gyöngyi
1.b Rózsáné Kovács Anna
2.a Beidekné Bölcsföldi Mária
2.b Schiszler Lajosné
3. o. Varga Szilvia
4.a Kossa Istvánné
4.b Horváth Istvánné
SNI 1-4. o. Mezõ Márta
SNI 5-8. o. Weiszné Nemesi Magdolna
5.a Szabadiné Lukács Mária
5.b Horváth-Bõsze Hajnalka
6.a Szabó Eszter
6.b Kovács Jánosné
7. o. Szabadi István
8. o. Zsigáné Teszler Judit

Gimnáziumban:
7.g Máté Imre
8.g Patakyné Hegyi Erzsébet
9.g Molnárné Bereczki Annamária. Az
osztályfõnökváltásra azért volt szükség,
mert Horváthné Farkas Rita tanárnõ az
általános igazgatóhelyettesi feladatokat
látja el.
10.g Doffkayné Kalász Andrea

11.g Máté Imréné
12.g Pálné Mikó Katalin. E két utóbbi
esetben azért nem változott az osztályfõnökök személye, mert a kolléganõk óraadóként néhány órában tovább dolgoznak a gimnáziumban. A végleges tantárgyfelosztás elkészítésekor derült ki,
hogy a társulásnak (vagyis az egész intézménynek) szüksége lenne egy magyar
szakos kollégára. Egy jelentkezõ volt az
álláshelyre, de végül nem érkezett meg.
13.g Menyhártné Szûcs Ildikó
12. intenzív gimnázium Hegedûs Gábor

Szakiskola:
9. o. Molnár Margit
10. o. Pál Attila
11. o. Harcsa Gyula
12. o. Badics János
13. o. Beidekné Szabó Mariann
A napközis csoportokat Salamonné
Andráskó Borbála, Kovács Tünde és Õsiné Szabó Éva fogja vezetni.
Minden osztály a megszokott helyén fog
tanulni.
S most néhány egyéb, de fontos dologról
szeretném tájékoztatni a jelenlévõket:
A nyár folyamán intézményünk két tagintézménnyel bõvült, így a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ tagintézményei a következõk: Nagyszékely óvodája és 1-4. osztályos iskolája, Tolnanémedi óvodája és 1-8. osztályos iskolája,
Sárszentlõrinc óvodája és 1-4. osztályos
iskolája, Pálfa óvodája és 1-8. osztályos iskolája. Kisszékely pedig, a tavalyi tanévtõl Simontornyára küldi óvodásait is.
Itt mondanám el, hogy a kisszékelyi óvodásokat és alsó tagozatos gyermekeket
továbbra is az iskolabusz fogja beszállítani. A többi bejáró tanuló havi bérletet vásárol, aminek árát számla ellenében az
iskola megtéríti.
A zeneiskola a Tamási Társulás égisze
alatt fog továbbmûködni, de a szokásos
rend szerint. Ez ügyben minden kérdést
Doffkay Frigyes tanár úrral kell megbeszélni.
Az egyéb mûvészeti oktatást szakköri keretben fogjuk biztosítani az érdeklõdõ
gyermekek számára rajz, ének, tánc, színjátszás, kézmûvesség területén.
Hitoktatásra a szokásos módon lehet jelentkezni.
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S most egy kellemetlenebb bejelentés következik: néhányan a nyár folyamán sem
rendezték étkezési térítési díj-tartozásukat. Õk hétfõtõl a tartozás rendezéséig
nem étkezhetnek a napköziben. Ugyancsak hétfõtõl — nemcsak emiatt, hanem a
fegyelem megteremtése érdekében is —
állandó felügyeletet vezetünk be az ebédeltetés idejére.
Szintén állandó és 7 órától tartó reggeli
ügyelet lesz a Hunyadi úti iskolában. A
szakiskolás tanulók figyelmét külön szeretném felhívni arra, hogy az iskola egész
területén tilos lesz a dohányzás.
A hiányzó tankönyvek ügyében alsó tagozaton Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanítót, a felsõben és szakiskolában Pordány Ilona pedagógiai igazgatóhelyettest, a gimnáziumban Horvátné Farkas Rita általános igazgató helyettest kell
keresni.
Kérem a szülõket, beszéljék meg gyermekükkel,
hogy igénylik-e a napközis ellátást: iskolában a napközis tanórákat, illetve a napközi otthonos konyháról a menzát, hogy a tanulók azonnal tudják jelezni
osztályfõnöküknek, õk, pedig az illetékeseknek.
Tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként kívánom,
hogy a szülõk, diákok, és tanárok között teljes legyen az összhang és az együttmûködés, hiszen
ugyanaz mindannyiunk célja: a gyermekek eredményes tanulmányi munkája, sikere. Ennek reményében a 2008/2009-es tanévet megnyitom.
Tóthné Unghy Ilona

A társult oktatási-nevelési intézmény
alakuló értekezlete
A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési
Központ augusztus 25-én a Fried Mûvelõdési Házban tartotta alakuló ülését,
melyen részt vett Sárszentlõrinc, Pálfa,
Tolnanémedi, Nagyszékely és Simontornya minden pedagógusa. Okkal válasz-

tottuk a nagytermet, hiszen a több mint
száz pedagógust másutt le sem tudtuk
volna ültetni.
Bemutatkozással kezdõdött az értekezlet, így hozzávetõlegesen megismerhettük egymást. Ebben némi segítséget nyúj-

tottak a névjegykártyák is, amit mindenki
a ruháján tartott.
Legfontosabb közös témák voltak a kibõvült Közalkalmazotti Tanács és Pedagógus Szakszervezet tagjainak újraválasztása ill. megerõsítése, az elmúlt tanév ellenõrzéseinek ismertetése, a tantárgyfelosztás kérdései, valamint az augusztus 27-i
egész napos munka megtervezése. Ekkor
készítettünk csoportképeket a kis közösségekrõl is, hogy a megalakulás pillanatait megörökíthessük.

A simontornyai óvónõk
Szerdán már csoportokban és más-más
épületben gyülekeztek a kollégák, hogy a
négy alapdokumentumot, a Pedagógiai
programot, a Minõségirányítási programot, a Házirendet és a Szervezeti és mûködési szabályzatot összedolgozzák.
Nem mindennapi munka volt az új tanév
ilyenfajta elõkészítése, de a közös érdek
felismerése segített az összhang megteremtésében. A dokumentumok végleges
formájának kialakítása már az intézményvezetés feladata lesz.
Tóthné Unghy Ilona
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Pletyka ellen
orvosság?
Három hete megváltoztak a körülményeim, nem én változtam
meg, csak a helyzetem. Egy kedves ismerõsöm figyelmeztetett
erre még a nyáron, hittem is neki, de meglepett, hogy ennyire
gyorsan és ilyen mélyen igaza lett.
Hirtelen gonosz, bosszúálló tanárok-szülõk-tanulók ellenségévé váltam – legalább is a pletyka szerint – pedig én csak ugyanolyan intenzitással dolgoztam, mint ahogyan addig is. Ugyanúgy segítettem – ha tudtam – mint elõtte. Nem is értem rá semmi mással foglalkozni, hiszen annyira sok volt a munka (szakképzés, társulási problémák), hogy a maradék kis idõt pihenéssel kellett töltenem.
Mit tehet az ember a pletyka ellen? Einstein a világ leghatalmasabb és legpusztítóbb erejének nevezte, mely ellene nincs orvosság. Magam is így érzem, de talán a nyilvánosság némi kamillás borogatásként enyhítheti a hatását.
Senkit nem bocsátottunk el az iskolától. Akirõl ezt híresztelik,
az a Simontornyai Szakképzési Kft. ügyvezetõ igazgatói állását
nem fogadta el. A nyugdíjba vonulók pedig – a jogszabályok
kedvezõtlen változása miatt — saját akaratukból kérték az elõrehozott nyugdíjazást.
A technikai dolgozók közül sem készülünk senkit elbocsátani.
Furcsa, hogy a pontos, rendes, 8 órás munkavégzés elvárását
egyesek így fordították le, és így terjesztették pletykaként.
Mint a tanévnyitó ünnepélyen is elmondtam, azért tanít nyugdíjas illetve másutt is dolgozó kolléga a gimnáziumban, mert nem
érkezett az álláshelyükre senki. Ez augusztus 24-én, 18 órakor
derült ki. Egyébként a magyartanári állást a közigazgatási
honlapon hirdetjük.
A másik – nyugdíjba vonult – pedagógus kolléga pedig, más iskolánál keresett és talált állást. Elõbb, mint nálunk az órák felosztása megszületett volna.
A gazdasági iroda fejlesztésére az iskolatársulás megszavazott
egy félállást, ezért valóban keresünk szakirányú fõiskolát végzett, gyakorlattal rendelkezõ munkaerõt a gazdasági igazgatóhelyettesi feladat betöltésére.
Soha senkin bosszút nem álltam egyszerûen azért, mert alkalmatlan vagyok rá. Egyébként is túl sok munkát vállalok, nem
érek rá. Ha valakinek a személyes érdeke sérült (pl. tantárgyfelosztásnál, munkaidõ meghatározásnál stb.), azt csak az iskola
érdeke, ill. az ellenõrzési jegyzõkönyvek megállapításai indokolták. (Az ellenõrzési jegyzõkönyvek elolvashatók az igazgatói
irodában.)
Éppen ezért felkínálom bárkinek:
— nevezze meg, hogy kin álltam bosszút,
— nevezze meg, hogy kiket bocsátottam el,
— nevezze meg, hogy kinek nem segítettem, ha volt rá alkalmam.
Ami viszont nem pletyka: valóban elvárom, elsõsorban magamtól, de kollégáimtól, a tanulóktól és a szülõktõl is, hogy kötelességeiket legjobb tudásuk szerint teljesítsék. Az általuk is elvárt
fegyelmet, pontos munkát csak velük együtt lehet megvalósítani, ezért minden pletykaterjesztõnek Gandhi szavaival válaszolnék: „Kezd el magadon azt a változást, amit látni szeretnél!” Ha
jobb iskolát szeretnénk, ha nagyobb rendet akarunk, dolgoznunk kell érte. A nap mint napos lelkiismeretes munkának
meglesz a gyümölcse. Nem három hét alatt, hanem kb. 2 év
múlva.
Tóthné Unghy Ilona, igazgató

2008. szeptember -

Megyei kitüntetés

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést kapott
Tóthné Unghy Ilona a Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ igazgatója. Az elismerést dr. Puskás Imrétõl a megyei közgyûlés elnökétõl az Ozorán megrendezett megyegyûlésen vette
át. Gratulálunk a kitüntetéshez!
Va-Lá

Szálkáim
Elõzõ havi számunkban megemlített
árok betemetése lapzárta után megtörtént. Ezt örömmel közöljük. Sajnos azonban a téma kifogyhatatlan. Most a közlekedéssel kapcsolatos két észrevételemet
teszem közzé. A Rákóczi utca és a fõútvonalként nyilvántartott

Petõfi utca keresztezõdésénél (az ABC elõtt) az elsõbbségadás
tábla egy részét a mellette lévõ fa lombja eltakarja. Ennél is
rosszabb a helyzet a Sport utca és a Hunyadi utca keresztezõdésénél, ott az elsõbbségadás kötelezõ táblából szinte csak az oszlop látszik. Ha tüzetesen megnézzük a tábláról a piros festéket,
teljesen lekoptatta a tábla mellett lévõ hatalmas diófa. A városban bizonyára máshol is vannak hasonló problémák, jó lenne
azokat is felmérni és minél gyorsabban orvosolni a hibát, ne
várjuk meg, míg baleset történik.
Va-Lá
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Simontornya díszpolgára,
a tudósgyógyszerész, ifj. Pillich Ferenc
A Simontornyán ifj. Pillich Ferencként
ismert gyógyszerész különös és jelentõs
szerepet töltött be a város életében. Egy
szép napon különleges szenvedélye támadt, és öt évtizeden keresztül szabad
idejében kerékpárjával vagy gyalogosan
mindig Simontornya határát járta és tudományos igénnyel gyûjtötte a bogarakat, növényeket. Hol a Csirka-völgyben,
hol a Pósa parton, hol a Fáncsi-remész
erdõben bukkant fel lepkehálójával.
A rovargyûjtés akkor vált nála szenvedéllyé, amikor Tolna vármegye elhatározta, hogy megíratja a megye monográfiáját. Az indította Pillich Ferencet az intenzív, beható és rendszeres gyûjtésre,
hogy lakóhelye rovar- és növényvilágának felkutatásával hozzájáruljon a terv
megvalósulásához. Hogy a monográfia
terv maradt, nem rajta múlott, viszont ettõl fogva haláláig bogarászott. Fõleg

Kedves gyerekek!
Ismét itt az új tanév. Mindenkinek jó tanulást, és sikeres rejtvényfejtést kívánok!
Szilvi néni

1. Ha megfejtitek a keresztrejtvényt, egy
kellemes õszi elfoglaltság nevét olvashatjátok az elsõ függõleges sorban.
1 Tüskés állat
2. Billentyûs hangszer
3. Növényt telepít
4. Ravasz állat
5. Ötszáznak a kétszerese
6. Szárnyas ló

Simontornyán, hiszen munkája ide kötötte. A gyûjtést összekapcsolta kedvenc
sportjával, a biciklizéssel. Egy leírása
alapján tudjuk, hogy 1904 nyarán körbeutazta fél Európát kerékpárjával.
Pillich Ferenc 1914-ben jelentette meg
talán legjelentõsebb munkáját. Addigi
kutatási eredményeit összefoglalva, saját
költségén kiadatta az „Aus der Arthropodenwelt Simontornya’s — Simontornya rovarvilágáról” címû kis könyvét németül. Másfél évtized szorgalmas gyûjtése után már 4005 (!) fajról és azok variációjáról számolt be.
1909 és 1937 között 29 rovartani és több
botanikai tanulmánya jelent meg. A Magyar Rovartani Társaságnak 1913-tól
rendes, alapító tagja volt. Munkásságát
elismerve tiszteletére több rovart és növényt is elneveztek róla.
Simontornyán, bár a lakosok mogorvának és különcnek tartották — sohasem
szerette, ha gyógyszerészi munkája közben zavarták —, a társasági életnek mégis
egyik központi alakja volt. Több helyi,
öntevékeny szervezet tagja volt: a Polgári
Lövészegylet és a Társaskör (Kaszinó) elnöki tisztét 1930-tól a szervezetek megszûnéséig töltötte be.
Rovargyûjteményének szakszerû kezelésére és tárolására kisebb vagyont költött.
Külföldön üvegszekrényeket és belevaló
nagyméretû üvegfiókokat készíttetett,
amelynek nagy része sajnos a gyûjteménnyel együtt megsemmisült a II. világháború barbár pusztítása során, de sajnos
volt közötte lakossági fosztogatás is. Az a
kevés, még mindig nagyszámú darab, ami

Lepkehálóval az 1930-as évek végén

megmaradt (22.000 példány), halála után
családja jóvoltából a Magyar Nemzeti
Múzeumba került.
Patikájának államosítását nem élte meg,
1948. június 14-én halt meg otthonában.
Simontornyán temették el, sírja a református temetõben található, szülei síremléke mögött.
Simontornya tudományos munkát folytató személyei közül Pillich Ferenc volt az,
aki szorgalma révén, szakterületén belül
a legnagyobb hírnévre tett szert. Ország-,
sõt világszerte ismertté tette választott
lakóhelyét, Simontornyát.

Nyomravezetõi díj

2. A következõ mondatok iskolaszereket
rejtenek. Megtaláljátok mind az ötöt?
Karikázzátok be a megfejtéseket!
- A tanítás kalákában folyik.
- A fekete vonal zónájába írjatok!
- Emese csettintett.
- Teofil cápát rajzolt.
- Irén gyakran fest ékszereket.
A megfejtéseket október 8-ig várom a termemben (3. o.) lévõ rejtvényládába.

A közvéleményt mélységesen felháborította, hogy egy 700 ezer forintot érõ
nagyteljesítményû szivattyút, valamint
a tûzoltóság tulajdonában lévõ több
alumíniumot és rezet tartalmazó tárgyat is elloptak. A szivattyú amellett,
hogy rengeteg pénzt fizetett érte az önkormányzat, bármikor jó szolgálatot
tehetett volna, akár esõzések után,
akár a belvizeknél. A nagyméretû tárgy
elmozdításához több ember is kell,
igaz, hogy szét is lehet szerelni. Reméljük, hogy nem egy fémgyûjtõ telepen
landol a szerkezet, hanem megtalálja a
rendõrség, és újra visszakerülhet a helyére. A nyomozás felgyorsítása és
eredményessége érdekében Torma
József képviselõ 50 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetõnek.
Va-Lá
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A kulturális, oktatási és sportbizottság elnökének
beszámolója a bizottság 2006–2008. évben végzett munkájáról
Három nagy területtel foglalkozik bizottságunk, olyanokkal, amelyek meghatározzák a városban lakók életminõségét. Hiszen ha bármelyik nincs, hiánya máris meglátszik a településen. Oktatás, kultúra és a
sport nélkül olyan lenne a település, mint
éjszaka lámpás nélkül.
* A bizottság tagjai a területükhöz tartozó eseményeket, illetve a polgármester kérésére,
megbeszélésre szánt ügyeket a városházán,
bizottsági üléseken tárgyalják meg.
* Támogatjuk Simontornya mikro-térségi központi szerepvállalását, a környezõ települések
partnerkapcsolatának fejlesztését a bizottságunk mindhárom területén.
* Szükségesnek tartjuk a közösségi és egyéni
értékmentõ és értékteremtõ felfogás segítését
közvetlen és közvetett módon is. Bizottsági hatáskörben pályázatok kiírásával célirányosan
is.
* Igyekszünk lehetõségeink szerint felkarolni
városunkban a nehéz vagy hátrányos helyzetû
tehetséges fiatalok kibontakozását, fejlõdését
a tanulás, mûvelõdés és a sport terén.
* Konkrétabbá kívánjuk tenni a közös értékek
és érdekek mentén elõrelépve külföldi partnerkapcsolatainkat.
(Fõbb fejezetek a kulturális, oktatási, sportbizottság cselekvési programjából 2006-2010)
E célkitûzéseket Simontornya város képviselõ-testülete jóváhagyta 2006-ban. Bizottságunk a fenti szellemiségben végezte munkáját
az elmúlt kettõ évben.
A város kulturális, oktatási, sportbizottságának (a továbbiakban rövidítve O. K. S. biz.) a város egészére pozitív kihatású mûködésének
alapfeltétele volt a városi intézményekkel, azok
vezetõivel való oda-visszaható kommunikáció.
Vezetõi felfogásom alapja, hogy a bizottsági
munka konkrétumai eljussanak a bizottsági tagokon kívül az érintett intézmények vagy feladatok vezetõihez. Idõben kikérve véleményüket szakmai kérdésekben, illetve közös véleményformálással segíteni egy-egy feladat
megvalósulását. Példaértékûnek tartom az
együttmûködést a város polgármesterével, valamennyi intézmény vezetõivel, dolgozóival és
az O. K. S. biz. minden tagjával és a hivatal oktatási referensével.
A legfontosabb célt sikerült egységesen elérni,
hogy az intézmények láthatók és átláthatók legyenek. Láthatók és elérhetõk a lakosság részére, és átláthatók a fenntartó felé.
A bizottság továbbra is a minõségi munkavégzést, mint alapkövetelményt várja el az intézményektõl a lakosság O. K. S. biz. igényeinek
legmagasabb szintû kiszolgálásánál.
Ennek egyik feltétele a szakmai felépítmény
biztosítása. Városi szinten rendben lévõnek minõsítem.
Másik feltétele az intézmények mûködésének
anyagi hátterének biztosítása. Ez a feladat a
képviselõ-testület közös felelõssége. A megszorítások és elvonások folyamatos racionali-

zációk, néha már-már az ellehetetlenülésig
szûkítik az intézmény vezetõk mozgásterét, de
felkészültségük és elhivatottságuk, pályázati
alkalmak kihasználása, eddig biztosították az
intézmények mûködését. A város képviselõ-testülete tisztában van mindezzel és a város
egészének pénzügyi mûködtetése mellett, biztosítja az éppen lehetséges anyagi keretet a
kultúra, az oktatás, a sport és a civilszervezetek mûködésére. 2007-2008 évtõl már kevesebb zökkenõvel, mint az azt megelõzõ évben.
A feszített és a „jószándékú” önkormányzati
fiskális politika mellett is folyamatos veszélynek vannak kitéve az intézmények fenntarthatóságai. A kiszámíthatatlan kormányzati pénzpolitika és a növekvõ energia árak bizonytalanná teszik a jövõt.
A kulturális, oktatási, sportbizottság tagjai tiszteletben tartják a városi intézmények, egyesületek, civilszervezetek önállóságát, gazdálkodását azokba nem kívánnak beleszólni. Gazdálkodásuk felügyeletét a polgármesteri hivatal,
az állami szervek és a képviselõ-testület látja
el.
A város költségvetésébõl támogatott intézmények, az O. K. S. bizottság együttmûködési körében: Vak Bottyán ÁMK, Temi Fried
Mûvelõdési Ház, Városi Könyvtár, Simontornyai Sport Egyesület, Színházi Napok Kiemelten Közhasznú Közalapítvány.
Az O. K. S. bizottság hatáskörébe tartozó területeken a legjelentõsebb változás kétségtelen
az oktatás területén koncentrálódott.

Vak Bottyán ÁMK
Kiemelt megkezdett és folyamatosan alakuló
folyamatok:
A kompetencia alapú oktatás bevezetése. Az
Önkormányzati Közoktatási Intézményi Társulás. A közoktatás finanszírozási rendszerének
átalakítása. Az esélyegyenlõség megteremtése. A szakképzés átalakítása. Alapfokú mûvészetoktatás. A sajátos nevelési igényû (SNI)
tanulók integrált oktatása. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók, a körzethatárok átalakítása. A nem szakrendszerû oktatás bevezetése. Alkalmazkodás a munkaerõ-piaci követelményekhez. Intézményvezetõ Igazgató kinevezése, mindezen átalakítások közepette. Távlati
cél.
Mikro-térségi, oktatási, kulturális szellemi bázis. Szolgáltatóként minõségi és szellemi gyûjtõtere a környezõ és helyi fiatalságnak. Ahol
megtalálja a legkorszerûbb tárgyi, technikai és
humán forrásokat a teljesebb tudás és életminõség javulását szolgáló rendszerekben.

Temi Fried
Mûvelõdési Ház
Az önkormányzat feladata a mûvelõdés színterének biztosítása.
Simontornya város közmûvelõdési feladatok
ellátására, közmûvelõdési megállapodást kötött.

2007-tõl érezhetõ pozitív változás az intézmény
teljes kihasználást mutatja. A város minden
korosztálya különbözõ civil szervezetekben,
csoportokban a hét minden napján használja az
intézményt. Lényeges változás a tánciskola,
mint mûvelõdési ház csoport beindulása, ami
szintén nagyon sok simontornyai fiatalt vonz az
épületbe.
Folyamatosan keresni kell pályázati lehetõséget az épület komplex felújítására!

A városi könyvtár
A könyvtár bõvítése égetõen szükségszerû! Az
épület állaga oly mértékben romlott, hogy a
könyvtartó állványok életveszélyessé váltak,
bármikor összedõlhetnek a padlózat megsüllyedése miatt! A könyvtárosi létszám probléma is van. Továbbá indokolja a bõvítést a korszerûbb elvárt technikák elhelyezése, ami helyhiány miatt nem valósulhat meg. A könyvtárak
életében elvárt író-olvasó és egyéb elõadások
szervezése nehézkes, méltatlan. Éves szinten
mintegy 15.000 látogatója van a könyvtárnak
és a helyi felsõbb iskolákban tanuló diákoknak
is internetes és szakmai hátteret ad a létesítmény. Kiváló munka folyik a nagyon nehéz
helyzet ellenére. Az intézmény pályázatok írásával, azok esetleges megnyerésével is próbálja enyhíteni vagy (és) kiegészíteni pénzalapját.

Városi sport
Simontornyai
Sportegyesület
Magában foglal több sportágat a versenysporttól az utánpótlásig. Igazolt versenyzõket a
különbözõ minõsített osztályokig. Továbbra is
sikerág a nõi és férfi kézilabda és még a futball.
Alkalmanként komoly nézettsége van a különbözõ lovas rendezvényeknek is. A bõrgyár és
nagyobb termelõ vállalatok megszûnése után
legnagyobb anyagi támogatója a város önkormányzata.
Az önkormányzat anyagi támogatást ad az
egyesület mûködéséhez. Elvárva a tagság által
választott vezetõség „jó gazda” módjára tervezi, szervezi és mûködteti az egyesületet.
Az egyesületnek a fokozatosan nehezedõ körülmények között meg kell találnia a pályázati,
baráti köri, támogatói, rendezvényszervezõi lehetõségeket a jövõben pénzügyi helyzete, mûködése biztosítására. Simontornya város költségvetése nem bír el több terhet. 2008. költségvetési év konszolidáltabb, kiszámíthatóbb
volt az egyesület új vezetése és a polgármesteri hivatal zökkenõmentes együttmûködésének
köszönhetõen. Az O. K. S. bizottság nyitott a lakossági igényekre, azokat rendre a bizottsági
munkában tárgyalja, javaslattétellel a képviselõ-testület elé terjeszt. A megoldásban számít
a lakosság, a sportolók, sportolni kívánók kreatív támogatására, egy-egy terv megvalósításában. (A beszámoló elkészültét követõen saj-
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nálattal kellett értesülnünk az egyesület döntésérõl, a férfi kézilabda szakosztály megszüntetésérõl.)

Rendezvények
A város ma már nem panaszkodhat azért, mert
eseménytelen az élete, hiszen sok olyan kezdeményezés gyökeresedett meg Simontornyán,
ami csaknem minden réteg érdeklõdését
igyekszik kielégíteni. Igazán kistérségi együttmûködésben tudná Simontornya érvényesíteni turisztikai adottságait. Persze közös szervezés és közös marketingre lenne szükség.

Civilszervezetek
2007., 2008. évi költségvetésben a kulturális,
oktatási, sportbizottság átruházott feladatként
hatáskörében értékeli és eldönti a város civilszervezetei számára adható anyagi keret
összegeket. Így van módunk szabályozni, igazságosabbá tenni az adófizetõk pénzébõl adható
támogatást, olyan szervezeteknek, egyesületeknek, akik a városért végzett munkájukkal
élen járnak.

O. K. S. bizottsági alap
A kisebb-nagyobb közösségeket magába foglaló szervezetek (pl. nyugdíjasok, egyesületek,
kulturális csoportok stb.) mûködését segítõ támogatások mellett a bizottság „offenzív politikával” élt és a jövõben is élni kíván a pályázati
kiírások lehetõségével.
A bizottság saját kulturális, oktatási, sport
alapprogrammal célirányos, tematikus kiírásokat végzett és valósított meg sikeresen, közösen, más intézmények, illetve önkormányzati
bizottság bevonásával és civil szervezetek
részvételével.
Az O. K. S. bizottsági alapprogram kezdeményezésében, szervezésben megvalósított
rendezvények, a teljesség igénye nélkül:
magyar kultúra napja, költészet napja, hagyományok napja, víz világnapja, városi rajzpályázat, nemzetközi internetes fotópályázat Simontornya 2008. Pályázatok kiírása a város gazdasági, turisztikai, idegenforgalmi stb. lehetõségei stb.

Terveink:
Konkrétabbá kívánjuk tenni a közös értékek és
érdekek mentén elõrelépve külföldi partnerkapcsolatainkat.
Felül kell vizsgálni, korszerûsíteni, aktualizálni
kell a testvérvárosi kapcsolatok szerzõdéseit.
Közös, európai uniós pályázatokban való részvételek elõkészítése.
Testvérvárosi kapcsolatok, civil szervezetek
további lehetõségeinek elõtérbe helyezése bizottságunk mindhárom területén. (Nemzetközi
internetes fotópályázat Simontornya 2008.)
* A bizottság súlyt fektet a városmarketinget szolgáló kommunikációra, lehetõség
szerint egyénileg is és együtt is.
Városi értékeket összefogó ismertetõ kiadása.
Bizottsági szinten és intézmények terén is ki
kell használni a helyi médiumok adta lehetõségeket.
* A város honlapja jól mûködik, de a helyi közmûvelõdési eseményekrõl is tájékoztatnia kell

KÖZÜGYEK
(nemzeti ünnepeken hol és hogyan lehet közösen ünnepelni; milyen kiállításokat lehet megnézni, elõadásokat meghallgatni, programok a
városban).
Szóljon a városunkba látogatókhoz és a helyiekhez egyaránt!
Vannak olyan döntések, melyekhez a lakosság
is tehet javaslatokat (pl.: a kitüntetõ díjak adományozása), ezért errõl is lehetne tájékoztatást nyújtani.
* Számon tartjuk és figyelemmel kísérjük
mindazokat a Simontornyáról elköltözött diplomás fiatalokat, akik tudásuk és munkájuk szakmai tanácsaik révén segíthetik városunk elõrelépését.

Az O. K. S bizottság
távlati céljai 2009-2010
A város kulturális, oktatási és sportintézményei az önkormányzat gazdasági helyzetének
függvényében, az intézmények feladatkörein
kívül, a hagyományos rendezvényeken kívül,
támogassák a civil kezdeményezéseket, fiatalokat megtartó, közösséget formáló, és a kisebbségek tanulását, kultúráját felemelkedését szolgáló elképzeléseket.
Városi, megyei, országos pályázatokon való
részvételt.
* A kulturális összefogást szeretnénk kibõvíteni a kistérségre is, a helyi programok a környéken élõknek is sokszínû mûvelõdési lehetõséget, kínálhatnak.
* Megbecsüljük és elismerjük mindazok munkáját, akik a simontornyai közösségek összefogását, a jövõ nemzedékét, magyar hagyományaink és értékeink szellemében mûvelik, oktatják, segítik. Mindazokat, akik Magyarországon belül és a határainkon kívül viszik Simontornya város jó hírét.
* Fontosnak tartjuk a minõségi munka elvárása
mellett az épületek, a technikák folyamatos
korszerûsítését, ami természetesen a fenntartó
feladata.
Intézményeink folyamatos rehabilitációja,
szerves részét kell, hogy képezze a lehetséges
pályázati források megszerzésének.
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Fizikai korlátozások
a pszichiátriákon
Rendszeresen történnek indokolatlan fizikai
korlátozások a pszichiátriákon, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány tapasztalatai szerint.
Az alapítványt rendszeresen keresik fel
olyan emberek, akik arról számolnak be,
õket vagy hozzátartozójukat feleslegesen,
megalázó módon korlátozták a pszichiátrián. Nem egy ilyen eset vezetett már halálhoz is. Egy esetben a sértett felesége így
számolt be az alapítványnak: a férjem a saját lábán ment le a mentõhöz, fel az osztályra. Egyetlen percig nem volt itthon fekvõbeteg. A pszichiátrián több alkalommal az
ágyhoz kötözték, volt, hogy 23 órán keresztül. A fiam nyomatékos kérésére szüntették
meg a lekötözést. A kórházban magatehetetlen roncs lett, aki nem tudott beszélni,
nyelni. A férfi soha többé nem épült fel, nem
sokkal késõbb meghalt.
Egy másik esetben az áldozat lánya így nyilatkozott: Nem minden pénzkérdés. Én elsõsorban azt sérelmezem, hogy kikötözve,
meztelenül, altatva, etetés, itatás, mosdatás nélkül fektetik az anyukámat; szerintem
ez csak hozzáállás kérdése, innentõl kezdve
én ezt embertelennek tartom. Az anya, akinek eredetileg semmilyen testi problémája
nem volt, két hónappal a pszichiátriára kerülés után meghalt. Bár a törvényi szabályozás lehetõvé teszi a fizikai korlátozást, mégis gyakran történik visszaélés ezzel kapcsolatban – derül ki az alapítványtól. A lekötözések, korlátozások gyakran vezetnek testi
problémákhoz és fizikai állapotromláshoz.
Az ilyen visszaéléseket azonban sokszor
nagyon nehéz jogi útra terelni; utólag nehéz
felülbíráltatni, hogy a fizikai korlátozás jogszerû volt-e vagy jogtalan. Ennek ellenére –
vagy éppen ezért – fontos, hogy ezek a sérelmek napvilágra kerüljenek. Az alapítvány
folyamatosan dolgozik azon, hogy az áldozatoknak segítséget nyújtson, és az ilyen
ügyeknek nyilvánosságot biztosítson.
További információ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Hangsúlyozzuk az intézmények és a város polgárai, az intézmények egymás közötti, valamint minden terület és az önkormányzat bizottságai közötti együttmûködések fontosságát!

Tel.: 06(1) 342-6355.
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182

Az O. K. S. bizottság tiszteletben tartva az idõseket, kiemelten fontosnak tartja a családok, a
fiatalok és a közösségek felé nyitást. Fontosnak tartja az ifjúság hazaszeretetre nevelését,
a magyar hagyományok és kultúra megismertetését, élõ mesterség, kézmûves bemutatókkal, elõadások szervezésével.

Házasságkötések
augusztus hónapban:

Támogatja a város közösségi összetartó erejének növelésére indított kezdeményezéseket.
Szorgalmazza a tehetséges fiatalok és a méltók
elismerését, növelve a város lakóinak identitását, büszkeségét és önbecsülését.
Könyv István János,
a kulturális, oktatási és sportbizottság elnöke

Verner Mónika Györgyi—Álló János
Wendler Dóra—
Szilágyi Andor János
Dobrádi Anita—
dr. Rozman András Imre

Születések
augusztus hónapban:
Tóth Maja, Gácser Róbert
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BEFEJEZÕDÖTT A BÕRGYÁRI
KÁRMENTESÍTÉS ELSÕ SZAKASZA
A polgármester pezsgõt veszített, a város sokat nyert
400 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el a Simontornyai
Bõrgyár területérõl, de ez még csak az elsõ szakasza volt a munkának. Komoly elõkészítést igényelt a bõrcserzõ anyagokat és a
festékanyagokat tartalmazó hordók elszállítása. A nagyjából 50
millió forintos munka nehezebb volt, mint amire számítottak,
hiszen nem volt ép hordó, a vegyszerek reakcióba léptek egymással, így nagy körültekintést igényelt a feladat végrehajtása,
mondta dr. Bakonyi Árpád a Nitrokémia Környezetvédelmi
Zrt. vezérigazgatója. Csõszné Kacz Edit polgármester nagyon
örült annak, hogy több mint 10 év várakozás után, elszállították
a veszélyes hulladékot. Ez egy történelmi pillanat volt. Azt is
megtudtuk, hogy fogadott dr. Bakonyi Árpáddal egy üveg pezsgõben, hogy nem tudják szeptemberig elszállítani a hordókat. A
polgármester kijelentette, hogy ezúttal szívesen veszített, hiszen az elszállítással a város nyert. A munka ezzel még nem ért
végett, a területet fedõ fólia eltávolítása után talaj és talajvíz
mintát kell venni és ezek laboratóriumi eredménye után, döntenek arról, hogy egy földréteget is el kell-e távolítani s szükség
van-e talajvíztisztításra.
Va-Lá

Szeretettel meghívjuk a város apraját és nagyját

2008. szeptember 27-én, szombaton
megrendezésre kerülõ

SZÜRETI FELVONULÁSRA és az esti MULATSÁGRA!
Indulás: 13 órakor Simontornya központi orvosi ügyeletének parkolójából hintón,
szekéren, lovon, gyalogosan korhû jelmezekben! Városszerte megállók, vendéglátás, táncolás/táncoltatás, mulatozás!
18 órakor SZÜRETI GULYÁS VACSI; 20 órakor SZÜRETI BÁL
Zene: Nádori és zenekara. Fried Mûvelõdési Ház nagyterem.
Mindenkit várunk nagy szeretettel!

„Nem csak a húszéveseké a világ…”
Szeretettel meghívjuk

2008. szeptember 28-án, vasárnap,
14.30 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ
Simontornya Város Nyugdíjasklubjainak Találkozójára.
Fõvédnök: Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony,
védnök: dr. Mihócs Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Program: nyugdíjasklubok tréfás vetélkedése (elméleti, gyakorlati),
nyugdíjasklubok színvonalas fellépései
A legfinomabb MAMI-SÜTI – értékes nyeremények! MEGLEPETÉSVACSI!
A simontornyai BSZV klub megemlékezése
Zsákbamacska és tombola
Karczagi Nagy Zoltán nótaénekes fellépése
MEGLEPETÉSVENDÉG
Mulatozás hajnalig Perger Imre bácsival Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket!
Szeretettel várunk mindenkit: a nyugdíjasklubok vezetõi
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Siklósi élmények
A nyár végére az augusztus 20-ai izgalmas helyi programok
után még egy várva várt program következett. Fiataljainkkal
kissé hûvös reggelen indultunk útnak Siklós felé. Mire a Mecseken áthaladva a villányi hegyek közti magaslatról megpillantottuk a várat, már ragyogó napsütéses idõ lett.
A várat – melyrõl már a római korban Serena néven említést
tesznek – egy 1229-bõl származó oklevél említi elõször.
A XIV. században a Garai család birtoka, 1401-ben Zsigmond
királyunkat tartották itt fogságban. Késõbb Perényi birtok,
majd a török megszállás után Habsburg kézre került.
A XIX. században Batthyányi és Benyovszky családok fészke.
A vár épségben megmaradt, a kiállítótermek szinte a korábbi
korokban repítettek bennünket. A viaszbábok hûen ábrázolták
a középkori büntetéseket és a korabeli kesztyû és ruhadivatot.
A bástyasétányról gyönyörû kilátás nyílt a környezõ tájra is, így
kirándulás során lehetõségünk volt megismerkedni a Dráva
medence állatvilágával is.
Néhány kilométer megtételével Máriagyûdre érkeztünk, ahol
megtekintettük a hegyoldalba épült barokk templomot, mely
két tornyával már messzirõl hívogatja az ide látogatót.
1148-ban még fatemplom állt itt, a késõbbi kõtemplom a török
hódoltság alatt mecsetként mûködött. Barokk jellegét Batthyányi Ádám átépítése után nyerte el, ekkor látták el gyönyörû
freskókkal, barokk faragott padokkal, így lett máig népszerû
búcsújáró kegyhely.
Hazafelé, a 30 fokos hõségben mindannyiunknak jól esett a harkányi strandon tett látogatás, ahol a délutánt nagy vidámságban
töltöttük el.
Estére, fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
Köszönjük ezt a szép napot Miklós Lajosnak, Tolnanémedi polgármesterének és Zámbó Tibornak, aki a mezõszilasi iskolabuszt bocsátotta rendelkezésünkre.
SOS Kéz a Kézben Klub tagjai

Vak Bottyán János
hadi emléktúra 2008.
2008. augusztus 12-én reggel Simontornyáról, a Szent István
térrõl indult útjára a Vak Bottyán János hadi emléktúra. A lovas túra résztvevõi 9 nap alatt Simontornyáról a Bakonyt átszelve Szentgotthárdig lovagoltak, felidézve ezzel Vak Bottyán
1705. év télén vezetett sikeres dunántúli hadjáratát.

A téren felsorakozott hagyományõrzõket a túra egyik szervezõje Petraskó Tamás, valamint Csõszné Kacz Edit köszöntötte. A
polgármester asszony feltûzte a lovasok zászlajára Simontornya
emlékszalagját, megvendégelte õket pogácsával. A túra sikerére a város borával koccintottak.
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Ötmillió forintból
megújult a Kossuth tér

Az új buszváró után elkészült a közel 500 négyzetméter felületû
útburkolat is, így most szép látványt nyújt a tér. Jó lenne vigyázni rá, és nem megrongálni a buszvárót és nem versenypályának
tekinteni a sima utat. Egyúttal megoldódott a csapadékvíz elvezetésének kérdése, legalábbis reméljük. A TEÚT pályázaton 2
millió 827 ezer forintot nyert a város, hasonló összeget tett
hozzá az önkormányzat.
Va-Lá

Felhívás
a járdaépítésekrõl
A településünkön szeptember elejétõl október végéig több utcában járda- és útépítésre kerül sor. Ezek: dr. Kiss I. utca nyugati oldala, Beszédes utca déli oldala, a Temetõ utca nyugati oldala a Szenczi közig, a Könyök utca köze a Régi temetõ utcáig.
A lakosoktól elõre elnézést kérek a kellemetlenségekért, de ez
részben az õ érdekükben történik. A gépkocsikat a kivitelezés
idején kérem az utcán tartani. A gyalogos forgalom is egy ideig
korlátozásra kerül. Kérem a lakosságot, hogy a kellemetlenségeknek a jó oldalát nézzék.

A gyalogátkelõrõl
Hosszú „szülés” után elkészült a gyalogátkelõ a Petõfi utcai iskola elõtt. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy egy gyalogátkelõ
létesítésének szigorú elõírásai vannak. Ehhez adalékként csak
annyit: Frankné dr. Kovács Szilviának – mint országgyûlési képviselõnek – Hõgyészen a gyalogátkelõt 2,5 év alatt sikerült létrehoznia.
Az eljáró hatóság és a közút kezelõje a forgalomba helyezés
ügyében több olyan elõírást tett, amelyet az építési engedély
nem tartalmazott. Ezek végrehajtása nélkül a közút kezelõje az
útburkolati jelet nem festette volna fel, így a forgalomba helyezésre (használatbavételi engedély beadására) sor sem kerülhetett volna.
Több esetben tapasztaltam, hogy a gyalogátkelõ melletti elsõ
parkolóhoz kihelyezett virágládát arrébb helyezték. Megkérem
a tisztelt lakosságot, hogy ezt ne tegyék! A parkoló létesítésekor
erre engedélyt kaptunk, de a gyalogátkelõ forgalomba helyezésekor a belátási háromszög biztosítása érdekében le kellett zárni. A legolcsóbb megoldásnak a virágláda kihelyezését találtam
(a parkolót nem akartam elbontatni).
Végre a gyerekeink biztonságosabban kelhetnek át az úttesten!
N. K.
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Elfogytak a játékosok, sehol nem indul
a férfi kézilabdacsapat
Simontornyán ringatták Tolna megye kézilabdázásának bölcsõjét. Most mégis egy igen szomorú tényrõl kell beszámolni.
Az STC férfi kézilabdacsapata visszalépett az NB II küzdelmeitõl. Az elmúlt években sikeresen szerepeltek az STC kézilabdásai, az NB II-ben többször nyertek bajnokságot, vagy végeztek a
dobogó valamelyik fokán, de az NB I/B-t anyagiak hiánya miatt
soha nem tudták vállalni. Most egészen más oka van a kényszerû visszalépésnek, melyet a közgyûlés felhatalmazása alapján az
elnökség a Magyar Kézilabda Szövetség felé már jelzett is. Egyszerûen elfogytak a játékosok. Már az elõzõ évi bajnoki szezonban is gondok voltak a csapatnál, de végül a fiúk meghosszabbították NB/II-es tagságukat, adott lett tehát a folytatás. A csapat

A városi
autóversenyrõl
néhány mondatban

Az autóverseny szükségessége ismét megosztotta a
lakosságot. Az a több száz nézõ, aki a kanyarokban,
fordulókban, az út mellett szinte egész nap nézte az
autók dübörgését, száguldását, örült a rendezvénynek. Szép számmal voltak azonban olyanok is, akiket
idegesített, bosszantott az utak ideiglenes lezárása, a
balesetveszély, a nagy hangzavar. Nehéz igazságot
tenni, igaz nem is feladatom, annyit azonban megjegyeznék, hogy sokat javítana a helyzeten, ha pontosítani lehetne mikor szabad a közlekedés a lezárt útszakaszokon.

gerincét adó játékosok azonban másként gondolták, Varga
László és Kovacsik Gábor inkább már az edzõséget helyezik
elõtérbe, Kiss Milán a csapat gólkirálya más irányú elfoglaltsága miatt hagy fel az aktív játékkal. A nyáron érettségizett fiatalok Farkas Levente és Gadányi Tibor máshol folytatják tanulmányaikat, és várhatóan oda igazolnak. Mindössze négy-öt felnõtt korú játékos vállalta volna a szereplést, nem sikerült
aktivizálni a simontornyai rutinosabb játékosokat sem, így
maradt a kényszerû visszalépés. Kár érte s félõ, hogy Simontornya neve hosszabb idõre eltûnik a kézilabdás térképekrõl.
Va-Lá

SIMONTORNYAI TORNA CLUB’22 NÕI KÉZILABDA
2008/2009. ÕSZI SORSOLÁS
Dátum
szeptember 21.
szeptember 28.
október 5.
október 11.
október 18.
október 25.
november 2.
november 8.
november 16.
november 22.
november 28.

Nap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
péntek

Idõ
11.00
11.00
15.00
10.30
18.00
17.00
10.00
10.00
10.00
15.00
18.00

Mérkõzés
Zomba SE–Simontornyai TC’22
Madocsa SE–Simontornyai TC’22
Simontornyai TC’22–Gyönk-Szárazd
Simontornyai TC’22–UKSE Szekszárd
Simontornyai TC’22–Nagydorog KSE
Tengelic–Simontornyai TC’22
Simontornyai TC’22–Bölcske SE
Simontornyai TC’22–Kocsola
Simontornyai TC’22–Szekszárdi FGKC
Decs KSE–Simontornyai TC’22
Tamási KC–Simontornyai TC’22

Átadták a gyalogátkelõt

A rali egyébként rendben, különösebb baleset vagy
károkozás nélkül lezajlott. A verseny másnapján a
közhasznú munkások és az önkéntes segítõk már
kora délelõttre visszaállították a város tisztaságát,
rendjét.

Végre felfestették a Petõfi utcai iskola elõtti gyalogátkelõhelyet. Ezzel befejezõdött a több mint egy éve elkezdett zebra kialakítása. Tudjuk, hogy a
hatóság mindig újabb feltételeket szabott, de azért ezen idõ egy kicsit
hosszú volt. Örüljünk, hogy elkészült, s bízzunk benne, hogy a gyerekek, és
a felnõttek biztonságos átkelése ezután elsõsorban a gépjármûvezetõkön
múlik.

Va-Lá

Va-Lá

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

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

