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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Ára:
100 Ft

Nyugodtan, méltóságteljesen
ünnepeltünk
Több mint százan vettek részt a mûvelõdési házban megtartott
ünnepi megemlékezésen, melyen a Vak Bottyán ÁMK tanári
kara idézte fel az akkori kor szellemét, történéseit. Ezután az
1956-os hõsök emlékére felállított kopjafához vonult a fáklyás
menet. Itt Csõszné Kacz Edit polgármester méltatta az ünnep
jelentõségét, kiemelte az 56 tanulságát: „A nép nem alkudott
meg, a szabadságért, függetlenségért és demokratikus jogokért

a végsõkig kiállt. Az sem véletlen, hogy az 56-os forradalom emlékét megõriztük és 1989-ben a köztársaságot október 23-án kiáltották ki. Azóta a jeles nap nemzeti ünnepünkké vált.”
A megemlékezés koszorúinak elhelyezése után a római katolikus templomban orgonahangversenyt rendeztek, melyen fellépett Köcsky Tibor orgonamûvész és Köcsky Balázs fuvolán.
Va-Lá
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Testületi ülésrõl jelentjük
Az október havi testületi ülésen hét fõ és 13
egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester tájékoztatója a fontosabb intézkedésekrõl.
– A polgármester tárgyalt a Nitrokémia Zrt. vezetõjével a Simontornyai Bõrgyár kármentesítési feladatainak folytatásáról.
– A malom tulajdonosa meghívására a polgármester megtekintette a csodálatosan felújított
épületet. A tulajdonos felajánlotta, hogy az önkormányzat mûvészeti rendezvényeit az épületben megtarthatják.
– A központi orvosi ügyelethez társult önkormányzatok polgármesterei, valamint az orvosok részvételével megtárgyalták az orvosi
ügyelet szakmai munkáját, gazdasági helyzetét, valamint az elkövetkezendõ idõszak feladatait. A társulási tanács beszámolójában szerepelt Pincehely település bejelentése, miszerint
kiválna a társulásból. Pincehely települést szeretnék megnyerni, hogy maradjon a simontornyai társulásban, ezért az érintettekkel
újabb tárgyalások folytak, illetve folytatódnak.
– A sportkör a büfére felajánlott szerzõdést
nem fogadta el, ezért újra kell tárgyalni.
– A sportbüfé és az öltözõ fûtési lehetõségének
kiépítését megrendelték Farkas János vállalkozótól.
– A polgármester megkereste a Magyar Közút
Kht. TM Területi Igazgatóságát a Malom és a
Beszédes utcák burkolatának felújítása érdekében. A felújításhoz anyagilag nem tudnak
hozzájárulni.
– Elkészült a mûvelõdési ház engedélyezési
terve, ahol figyelembe vették a kezelõ és a
könyvtár igényeit is. A mûvelõdési házhoz felvonót kell létesíteni, melyet meg kell terveztetni, mert nélküle építési engedély nem adható
ki.
– Elkészültek a Malom utcai árok és a kultúrházi körárok engedélyezési tervei. Az árkokra vízjogi-létesítési engedélyt kértek. A Malom utcára 180 ezer forint az eljárási díj.
– Ajánlatot kértek a KERY Gép Bt.-tõl a kazánházak rekonstrukciójára. Az elõzõ konstrukcióban ezt a hõszolgáltatást végzõ készítette volna el, most ez a város feladata lett, aminek az
ára 390 ezer forint+áfa. Ennek birtokában lehet a költségvetést elkészíteni, ezután következhet a pályázat írása. Ehhez megrendelték az
esélyegyenlõségi programot.
– Nagy Zoltánné ügyében írásban keresték
meg az ügyvédet, tájékoztatás érdekében.
– A strand értékbecslése megtörtént, értékét
az értékbecslõ 48, 5 millió forint+áfában állapította meg.
– A Szent István tér kialakítása ügyében a II.
fokú hatóság megváltoztatta az I. fokú határozatot, így lehetõség nyílt az önkormányzat akaratának érvényesítésére.
– A polgármester intézkedett Artex Kft. tartozása ügyében, megkereste dr. Kiss János ügyvédet az összeg behajtása érdekében.

– A SIÓVÍZ Kft. taggyûlése elutasította a gazdasági keret megállapítására tett javaslatot,
azért a SIÓVÍZ Kft.-vel kötött összes szerzõdés
felülvizsgálatát kezdeményezte a polgármester.
– A TERVEPO Kft. a szennyvíztelep felújítása
ügyében levélben keresték meg. Közben a képviselõ-testület kijelölt bizottsága tárgyalt a
VERTIKÁL Zrt. vezetõségével.
– Kistérségi közmunkapályázat keretében 10
fõ foglalkoztatására nyertünk támogatást. A
foglalkoztatás idõtartama három hónap.
– Az iskola létszámcsökkentése érdekében benyújtott pályázatra a támogatást megítélték.
– A város 16 millió forint támogatást nyert a
mûködésképtelen önkormányzatok segítésére.
– A polgármester az RTL stúdiójában járt, ahol
egy országos program lebonyolításának szervezõjeként volt jelen. 1800 sérült és halmozottan hátrányos helyzetû gyermeknek szerveztek
programot a Fõvárosi Nagycirkuszban. A programon 50 simontornyai iskolatársuláshoz tartozó gyermek vett részt. Köszönet a Gemenc
Volán vezérigazgatójának, aki ingyen biztosította az autóbuszt.
– Mikoly Tibor rendõr százados, õrsparancsnok tájékoztatót tartott a város közrendjét, közbiztonságát érintõ eseményekrõl, döntésekrõl.
Bemutatta a megbízott õrsparancsnok helyettest, Ritter Rudolf õrnagyot. A polgármesterasszony gratulált és jó munkát kívánt a
parancsnokhelyettesnek.
– A rendõrség felhívta a figyelmet a trükkös
tolvajok ismételt felbukkanására, ezúttal kihasználva a téli idõszakot, fõleg a tûzifa házhoz
szállításánál várhatóak a megjelenésük. Vigyázni kell a trükkös tolvajokra, akik általában
jól szituált, jól öltözött emberek, akik különbözõ
ürüggyel elterelik az idõs korúak figyelmét.
– A helyi állattartás rendelet felülvizsgálata (a
simontornyai ebtartás szabályai) napirendi
pontot megtárgyalták ugyan, de döntés nem
született, mert várható, hogy országosan új
rendelet, jogszabály lép életbe. Foglalkoztak a
kóbor kutyák helyzetével, felmerült, hogy a tulajdonos azonosítása végett csippek beültetésére lenne szükség.
– A kerti hulladékégetés szabályozása témakörében nem született döntés, elvileg mindenki egyetértett ugyan, de nem döntöttek. Megállapították, hogy reklámozni kell, hogy hova
szállítható a komposztálásra váró anyag. Már
több éve mûködik ilyen lerakóhely a bõrgyárban, azonban eddig igen kevesen vették igénybe.
– A gyermek- és diákétkeztetés tapasztalatait
megtárgyalták és a 2009 évi nyersanyag-normatívát megállapították.
– A polgármester beszámolóját a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett munkájáról a testület elfogadta.

– A képviselõk jóváhagyták a 2009 évi belsõ ellenõrzési tervet.
– Dr. Dési Iván fogorvos tájékoztatóját a városi
fogorvosi helyzetrõl és a további feladatokról a
képviselõk elfogadták. A fogorvos, aki már
nyugdíjasként praktizál, néhány éven belül várhatóan véglegesen nyugdíjba vonul, ezért
szükséges a fogorvosi ellátás kérdéseinek áttekintése.
– Tájékoztató hangzott el az Állami Számvevõszék 2008 évi átfogó ellenõrzésérõl. Az ellenõrzés zömében pozitívan értékelte a végzett munkát, csupán néhány apróbb hibát tártak fel.
– Elbírálták a temetõ kegyeleti közszolgáltatási
szerzõdés alapján történõ üzemeltetésére kiírt
pályázatot. Egyetlen pályázat érkezett a jelenleg is üzemeltetést végzõ Rekviem Bt., mely
megfelelt a pályázati kiírásnak, így gyõztesnek
nyilvánították.
– A központi orvosi ügyelet mûködtetésére kötött társulási megállapodást módosították, ez
törvényi kötelezettség volt. A nem fizetõkkel
szemben inkasszót kell érvényesíteni.
– Az inkasszó kötelezõ érvényesítése miatt a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátására megbízásos társulást létrehozó társulási
megállapodást módosították.
– Zárt ülésen tárgyalták a simontornyai strand
helyzetét. Döntöttek, hogy meghirdetésre kerül a strand hasznosítása.
– Több önkormányzati tulajdonú lakás eladásáról döntöttek. A Vak Bottyán-ltp. 14. szám alatti két lakás árverésre került 5.261.000.-Ft kikiáltási áron. A Vak Bottyán-ltp. 16. I. em. 3 szám
alatti lakást értékesítésre kijelölték, ingatlanbecslés szükséges. A Szilfa u. 49/b számú lakás eladását levették a napirendrõl, mert elõzetesen a pénzügyi bizottság nem tárgyalta.
– A polgármesteri hivatal gépkocsijának cseréjét a képviselõ-testület nem támogatta.
– Tájékoztató hangzott el a szakképzés helyzetérõl. A szakképzõ iskola fennmaradása érdekében egy kft.-t kellett létrehozni, melynek
költségeit öt hónapig – havi 2 millió forintot – a
kft.-nek megszavaztak. Ezen összeget a kft. az
állami támogatás után visszafizeti az önkormányzatnak.
– A nyárádszeredai tanulók elhelyezését a kollégium megszüntetése után magánháznál oldják meg. Jelenleg három erdélyi diák tanul az
intézményben, részükre a szükséges költségeket a simontornyai önkormányzat kifizeti.
Va-Lá

- 2008. november

KÖZÖSSÉG

3

Adj egy napot az egészségedért
Több mint négyszázan megfogadták a tanácsot. Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg az egészségmegelõzõ napot.
Nyolc éve Csõszné Kacz Edit, mint az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke kezdeményezte egy ilyen nap megrendezését.
Az elsõ évben négy orvos kezdte meg a vizsgálatokat, ma már tizenöt szakorvos vállalta a rendelést, a tanácsadást.
A városházán Csõszné
Kacz Edit polgármester és
dr. Mihócs Zsolt, az e. ü. és
szoc. biz. elnöke köszöntötte a zömében fõorvosokból álló szakembereket,
majd egy csokor virággal
és a város borával elõre is
megköszönték egész napos tevékenységüket. Ezután Varga István pékmesternek köszönhetõen
egy közös diétás reggelivel
kezdték a napot. A jó propagandamunkának
köszönhetõen több mint
négyszázan vettek részt a vizsgálatokon. Az orvosi rendelõkben
és a mûvelõdési házban gyorsan, zökkenõmentesen folytak a
vizsgálatok. A jelentkezõk tetõtõl-talpig átvizsgáltathatták magukat. A szemészeti vizsgálatokat dr. Vass Zoltán bajai szemész
fõorvos, a kardiológiai vizsgálatokat dr. Zsigmond Árpád szekszárdi szakorvos, a tüdõgyógyászati vizsgálatokat dr. Hegedûs
Éva szekszárdi tüdõgyógyász fõorvos végezte. A nõgyógyászati
kérdésekben dr. Pulay Éva (Dombóvár) nõgyógyász adjunktushoz fordulhattak, az urológiai vizsgálatokat dr. Pulay János
(Dombóvár) urológus adjunktus végezte. Dr. Abdul Wahab
mezõszilasi háziorvos és reumatológiai szakorvoshoz reumatológiai kérdésekben lehetett fordulni. Dr. Bajor Klára (Szekszárd) bõrgyógyász fõorvos a bõrgyógyászati betegségekkel és
anyajegyszûréssel várta pácienseit. Dr. Dobrovitzky Imelda há-

Kedves Gyerekek!
Ebben a hónapban iskolánk névadójával kapcsolatos rejtvényeket készítettem nektek. Remélem, ügyesek lesztek!
Szilvi néni
1. Titkosírás
Ha megfejted a titkosírást, megtudhatod,
hogyan nevezte a nép Bottyán Jánost. A
kód: +1, vagyis, ha a betûk helyére az
ABC-ben õt követõ betût írod, máris tudod a
megfejtést. A megoldást a vonalra írd!
Í O SZ DZS Û Ö
Í A M NY R
_____________________________
2. Mi marad?
A Rákóczi-szabadságharc korában nagyon népszerû volt ez a
hangszer. Tudod mi a neve? Ha a

ziorvos, Kelemen Katalin segítségével a kardiológiai vizsgálat
elõtt javasolt vércukor és koleszterin vizsgálatokat végezte. Dr.
Kiss Mihály (Szekszárd) ideggyógyász fõorvos ideggyógyász
szakrendelést végzett. Dr. Jovi Károly háziorvos, dr. Duongshy
Tipphavone gyermekorvos az általános orvosi ügyeletet látták
el. A Fogyi Klub keretében Schweigert Györgyné és Haig Judit
az egészséges életmódra nevelés, fogyókúrás tanácsok, egészségi állapotfelmérést, mozgásterápiát végeztek. Étrend és életmód tanácsadás, kóstoló Fridrich Györgyné, Bánkiné Koczás
Gabriella, Nagy Lászlóné és a helyi nyugdíjasok segítõ csoportjával zajlott le. Itt megkóstolhatták azokat a salátákat, melyeket
az egészséges életmód jegyében készítettek. Kiderült, nem csak
tejfölös uborkasaláta, káposztasaláta és savanyú uborka
létezik. Dr. Mikola József székesfehérvári érsebész fõorvos az
egészségnapon magas állami kitüntetést vett át (Gratulálunk!)
ezért november 8-án, szombaton tartotta meg szakrendelését.
Valamennyi vizsgálatot Simontornya lakosaiért tették, az
orvosok házhoz jöttek, így a szakvizsgálatok elvégzéséért nem
kellett vidékre utazni. Köszönet a fõorvosoknak, orvosoknak és
minden segítõnek.
Va-Lá

négyzetrácsban elhelyezett betûkbõl soronként áthúzod az értelmes szavakat, a
megmaradtakból balról jobbra soronként
haladva elolvashatod a megfejtést.
Megfejtés: _________________________
3. Keresztrejtvény
Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és megtudod, kinek a seregében harcolt Vak
Bottyán! A megoldást az elsõ oszlopban olvashatod. Ha sikerült, írd a megfejtést a vonalra!
1. Nincsen …., tövis nélkül
2. Az ül ellentéte
3. Égtáj, itt kel fel a Nap
4. Idõmérõ eszköz
5. Egérhang
6. A ló „csíkos rokona”
7. Iskola röviden
8. Sötét szín
9. Ormányos állat
10. Ravaszdi
11. Ebbe gyûjtöd az ötösöket
12. ……. Nagy Ágnes (költõ)
13. Lábbeli
Megfejtés: _________________________

Elõzõ havi nyertesek:
Kõmíves Kinga 4. o., Vonya Teodóra 3. o., Lõrincz Zsuzsanna 3. o.

A nyereményeket a Dielnet Kft.
ajánlotta fel.
Leadási határidõ: december 4.
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Félidõben
Az önkormányzati képviselõi ciklus felénél megkérdezzük a 2006. október 1-jén megválasztott polgármestert
és képviselõket, hogyan értékelik az eltelt idõszakot, mit sikerült megvalósítani elképzeléseikbõl, hogy látják
a várost, mi változott az elmúlt két év alatt. Azon kívül szó lesz a munkáról, a családról, a mindennapokról. Az
írások elsõ részét tesszük közzé a novemberi számban.

Beszélgetés a polgármesterrel és a képviselõ-testület tagjaival

Csõszné Kacz Edit polgármester
Immár a második ciklusban irányítja a
várost Csõszné Kacz Edit polgármester,
így már kellõ tapasztalattal felvértezve
összegezte az elmúlt idõszak történéseit.
– Az új ciklusban változtak-e a választási
ígéreteid?
– Most is becsületet, tisztességet ígértem,
úgy érzem ezeket mindvégig betartottam. Az ajtóm eddig is és ezután is mindenkinek a hivatalban és a saját lakásomban is nyitva áll. Éltem, de soha vissza
nem éltem a polgármesteri munkámmal.
– Az elmúlt idõszakban melyek voltak azok
az intézkedések, amelyekre igazán büszkén
tekinthetünk?
– Az elsõ nagy eredményt abban látom,
hogy az egészségügyi alapellátás körébe
tartozó központi orvosi ügyeletet az önkormányzat helyben biztosítja saját lakossága számára, valamint megbízásos
társulás keretében kilenc más helyi önkormányzat polgárai számára is úgy, hogy
a társulásban Fejér megyei települések is
részt vesznek. A társadalombiztosítás
nem finanszírozza teljes körûen a simontornyai székhelyû önkormányzatunk által fenntartott központi orvosi ügyelet
mûködését, a fejlesztéseket a szolgáltató
Simontornya Város Önkormányzatának
kell biztosítani. A tervezet szerint az orvosi ügyelet belsõ felújítása 60 millió forint összeget tesz ki. Az igénybe veendõ
pályázati támogatás 48 millió forint lesz.
Az önkormányzat a szociális alapellátások megoldására intézményfenntartó
társulást hozott létre. Az alapellátások,
mint kötelezõen ellátandó közszolgáltatások, megfelelõ színvonal biztosítása a
simontornyai székhelyû Õszikék Szociális Szolgáltató Központ útján történik, a
társulásban résztvevõ öt helyi önkormányzat területén élõ lakosság számára.
A 2008. év jelentõs változásokat hozott az
oktatás területén. Simontornya az elmúlt
évek során folyamatosan arra törekedett,
hogy az oktatás területén mikrotérségi
szerepet kapjon, és gesztorként részt vállaljon a környezõ települések közoktatási
alapfeladatainak ellátásában. A 2006ban létrejött közoktatási intézményfenntartó társulás, melyet Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi és Simontornya
önkormányzata alapított, 2008. augusz-

tus 31-ével Pálfa és Sárszentlõrinc településekkel bõvült. A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ így hat település tanulóit fogadja, és öt településen
húsz telephelyet mûködtet. Az intézmény a bõvülés és az ezzel járó új feladatok miatt az új igazgató, Tóthné Unghy
Ilona vezetésével teljes szervezeti és szerkezeti átalakuláson ment keresztül. A
nyár elején megszûnt a kollégium, mely a
gyenge kihasználtság miatt már évek óta
veszteséget termel. A zeneiskola fenntartásának biztosítására 2008 nyarán csatlakozott a város önkormányzata a Tamási
Városkörnyéki Iskolafenntartó Társuláshoz. Hasonló válaszút elé került az önkormányzat a szakiskola jövõjét tekintve.
2008/2009-es tanévtõl már csak az az intézmény kaphatott szakképzési hozzájárulást, amelyik csatlakozik valamelyik regionális szakképzés-szervezési társasághoz. A megyében megalakult a Tolna
Megyei Szakképzés Szervezési Társaság,
amelyben Simontornyát és Dunaföldvárt
csak olyan feltételekkel fogadták volna,
ha helyben megszûnik a szakoktatást. Ezt
a feltételt a képviselõ-testület nem fogadta el, és megvizsgálva a további lehetõségeit, csatlakozott a Dél-alföldi Regionális Szakképzés Szervezési Társasághoz. A
csatlakozás a továbbiakban biztosítja,
hogy az iskola hozzájut a szakképzési
hozzájáruláshoz, mely évente hozzávetõlegesen 6 millió forintot tesz ki. Az átszervezés után a gyakorlati képzés helyi
feladatait a Simontornyai Szakképzési
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el, amely
olyan állami forrásokhoz is hozzájuthat,
amely az iskola számára nem volt elérhetõ, és amely biztosítja, hogy a szakképzés
helyi megszervezése ne termeljen veszteséget. Az átszervezés nyomán megmaradhat Simontornyán a szakiskolaképzés, nem kell álláshelyeket megszüntetni,
nem kell a diákoknak messze utazni tanulni, és lehetõvé válik, hogy a szakiskolai tanulók ösztöndíjban is részesüljenek.
– Hallhatnánk néhány gondolatot a kultúráról és a sportról?
– Az önkormányzat minden évben összeállítja a következõ évi rendezvénytervét,
és lehetõségeihez mérten támogatni is
igyekszik ezek megvalósítását. Évek óta
Simontornya kiemelt kulturális rendez-

vénye a Simontornyai Színházi Nyár, melyet az önkormányzat a 2008. évben 1,8
millió forinttal, valamint a megvalósításban vállalt segítséggel támogatott. A rendezvény záróeseménye a városnap volt,
mely egybeesett a Nyárádszeredával
megkötött testvérvárosi szerzõdés 10
éves évfordulójával. Az egy évtizedes jó
kapcsolat megünneplésére és a jövõbeni
szerteágazó együttmûködés megalapozásaként a két város polgármestere ünnepi okmányt írt alá. Az Európai Unió arra
ösztönzi a tagállamok településeit, hogy a
protokolláris kapcsolatokon túlmenõen
a polgárok és a civil szervezetek is kapcsolatba lépjenek egymással. Ennek
egyik útja a kultúra. Az idén elsõ ízben
rendeztük a Nemzetközi Internetes Fotópályázatot. Immár hagyományosnak
tekinthetõ rendezvény az augusztus 20án megrendezett városrészek vetélkedõje. A résztvevõk a városrészek színeit magukra öltve, szellemi és ügyességi feladatokban bizonyíthatják képességeiket. A
rendezvények közül kiemelkedik az „Adj
egy napot az egészségedért” megelõzés
napja, mely minden simontornyai számára lehetõvé teszi a szakorvosi szolgáltatást. Az önkormányzat közmûvelõdési
feladatainak ellátására a Temi Fried Mûvelõdési Házzal megkötött közmûvelõdési szerzõdés alapján tesz eleget, 4,5
millió forint jutott ez évben a közmûvelõdési szerzõdésben foglaltak realizálására.
A sportéletet, a helyi sportegyesületet az
önkormányzat ez évben 4.750 ezer forint
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összegû támogatásban részesítette. Az
önkormányzat támogatja a civil szervezõdések tevékenységét is, és a városi rendezvények megtartására is, erejéhez
mérten, jelentõs összegû támogatást biztosít éves szinten. Ez is 3.954 ezer forint
összeget tesz ki.
– Ugyan kissé hosszúra sikerült az eddigi
beszélgetés, de néhány kérdés még felvetõdik. Hogyan alakul a városban a foglalkoztatás? Milyen események voltak, amelyet még meg kell említenünk?
– Sajnos a foglalkoztatás évek óta probléma a városunkban. A meglévõ üzemek
ugyan egy állandó létszámot foglalkoztatnak, de nagyon sok embernek vidékre
kell eljárni dolgozni. Szomorúan kell
megállapítani, hogy az egyik legnagyobb
foglalkoztató az önkormányzat, mely
szervezi és irányítja a közcélú, közhasznú
és térségi közmunkaprogramot. Ebben
az évben 45 fõ három hónapig közcélú
feladatokat látott el, ennek éves költsége
10,5 millió forint. Közhasznú foglalkoztatásban 17 fõ három hónapig dolgozott,
költsége 4,1 millió forint. A térségi közmunkaprogramban az év elején 5 hónapra 29 fõ foglalkoztatása valósult meg,
költsége 15 millió forint. Októbertõl év
végéig 10 fõ foglalkoztatására került sor,
összege 3 millió forint. TRFC közmunka
programban október 1-tõl év végéig 10 fõ
foglalkoztatható, a költségvonzat 3,5 millió forint. Összességében az éves foglalkoztatás 111 fõ, átlagosan 3,5 hónapig
dolgozik egy munkavállaló. A foglalkoztatottság éves összege 36,1 millió forint.
Fontosabb eredmények, melyet még meg
kell említeni, hogy a Vár tér 5. szám alatti
épület megújult, új funkciót kapott. A beruházás 22 millió forintba került. Több
vállalkozónak, beruházónak ajánlottunk
ki területeket az idetelepülésük érdekében. Úgy hírlik, a LIDL áruházlánc már
vett is Simontornyán ingatlant. Elkészült
a Petõfi u. 8. szám alatti épületben lévõ
III. számú rendelõ és egészségház belsõ
felújítása. Új bankjegykiadó automata kialakítására került sor a központi orvosi
ügyelet épületében. Elkészült a Petõfi utcai iskola elõtti gyalogátkelõ. Megkezdõdött a bõrgyári hulladékok ártalmatlanítása. Ennek keretében szeptember elején
elvitték megsemmisítésre a 490 tonna toxikus vegyszert és csomagolóanyagot. A
szennyezettség mértéke a felmérés végén
derült ki, ezután következhet a teljes kármentesítés. Ez tehát nemcsak a szenynyezett anyagok elszállítását jelenti, hanem a szennyezett közeget (talaj, talajvíz) is. Rossz hír, hogy ellopták a tûzoltó
egyesület raktárából a teljesen új átemelõ szivattyút. Az igényeknek megfelelõen
módosításra került a település rendezési
terve, mely hosszú idõszakra meghatározza a város arculatát.
– Köszönöm a nem éppen rövidre sikerült
beszélgetést, és jó erõt, egészséget kívánok a
következõ évek nagy feladatainak végrehajtásához.
Va-Lá
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Az önkéntes véradókra
mindig számíthatnak

A képen Vörös Ferenc új véradó és Panácz László 68-szoros véradó

Ezúttal is jól sikerült a mûvelõdési ház kistermében megtartott véradás. A hetvenhét
jelentkezõbõl ugyan nyolcat elõre kiszûrtek, majd a szigorú egészségügyi vizsgálatok
után újabb tizenegy fõ most nem adhatott vért. Így összesen ötvennyolc fõtõl 26,1 liter
vért vettek le. Két új véradóval bõvült az önkéntes véradók tábora.
Va-Lá

Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés óta – szeptember 8. – Simontornya városából tizenhárom bûnügyi feljelentés érkezett a
rendõrõrsre.
Eljárást folytatunk a városban történt önbíráskodás, garázdaság, rablás miatt.
Két esetben fordult elõ, hogy a Budapest–Pécs között közlekedõ vonaton
simontornyai sértettek tulajdonát képezõ tárgyakat (pénztárcát, iratokat) tulajdonított el ismeretlen elkövetõ.
Egy esetben történt présházbetöréses lopás a Derék-hegyen, ahova tetõbontás
módszerével hatolt be az ismeretlen elkövetõ, és onnan fémtárgyakat, berendezési tárgyakat, szerszámokat tulajdonított el. A lopással okozott kár 1.500.000
Ft. A rongálással okozott kár kb. 50.000
Ft.
Két esetben nyomozunk Mózsé-hegyi
présházbetörések ügyében. Mindkét
helyrõl nagy értékû fémbõl készült berendezési tárgyakat, szerszámokat, bozótvágót tulajdonítottak el. A lopási kár
mintegy 450.000 Ft.
Eljárást folytatunk még egy-egy esetben
tartásdíj fizetési kötelezettség elmulasztása (gyermekkorú sérelmére), valamint
zaklatás ügyekben is.

Egy esetben a Tó étterembõl tulajdonított el – feltehetõen ismeretlen kamionos
– 1 db nagy értékû mobiltelefon készüléket, melynek értéke 95.000 Ft.
Simontonya, Gyár u. végérõl egy családi
ház udvarán lezáratlanul hagyott segédmotorkerékpárt tulajdonított el ismeretlen elkövetõ, melynek értéke kb. 50.000
Ft.
Egy esetben gyermekkorú elkövetõ a
Simontornya, Fundáció elõtti útszakaszon a sértett kezébõl kitépte a bevásárlószatyrot, melyben élelmiszerek voltak.
Felhívjuk a lakosság figyelmét értékeik
védelmére!
2008. szeptember 8-ától október 20-áig
terjedõ idõszakban az õrs egész illetékességi területén 32 db szabálysértési feljelentést tettek, ebbõl három esetben ittas
vezetés szabálysértés miatt, a többit
egyéb közlekedési szabálysértések miatt.
Köztük nem volt simontornyai lakos.
Helyszíni bírságot 80 esetben szabtak ki
az õrs illetékességi területén, ebbõl helyi
lakossal szembeni intézkedésre csak elenyészõ esetbe került sor.
Mikoly Tibor r. szds., õrsparancsnok
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MEGEMLÉKEZÉS
Szabó Imre és Gábor József családjáról
Szabó Imre bácsiék megbecsült és jómódú kereskedõcsalád voltak Simontornyán. Õ maga nyolcgyermekes családban
született. Testvérei közül Erzsébet, Horváth Józsefné és Teréz, Kellner Rezsõné
maradtak Simontornyán. Fiatalon alapította meg üzletét, melyet hamarosan
több segédet foglalkoztató nagykereskedéssé növelt. Részt vett az I. világháborúban huszárõrmesterként, s a két világháború között õ volt a helyi Frontharcos
Szövetség alelnöke. E tisztében fogadta
1938-ban a Simontornyára érkezõ, a
Szent Jobbot körbevivõ „aranyvonatot”.

asszony névrokonát, Szabó Ilikét, õk vitték a fátylat 7-8 éves kisgyermekként. Az
esküvõi vacsorára is emlékszem, édesapánk jó barátságban volt Jóska bácsival
a késõbbi években is. Az otthonukban
megtartott vacsorán Magyari Imre, a kor
egyik legnagyobb cigányprímása játszotta a szebbnél szebb magyar nótákat, dalokat.
Az esküvõ a háború jegyében zajlott, ami
sajnos sok mindent felborított. Gábor József megjárta a Don-kanyart, de sikerült
hazatérnie onnan. Egységével 1944-ben
nyugatra ment, s Dániába került. Vele
ment felesége is, aki ekkor már elsõ gyermeküket várta. Kislányuk, Ilike Dániában született, s egy ideig ott is éltek. De az
események itthon szomorú fordulatot
vettek. Édesapját, Szabó Imrét az orosz
frontkatonák saját házukban lelõtték, de
nem tudták pontosan, hogyan történt a
tragédia. Amikor Szabó néni végre meg
merte írni lányának, a kis család hazajött
édesanyjukhoz.
Gábor József kálváriája ekkor kezdõdött.
Mint „nyugatos” katonatisztet letartóz-

Gábor József és Szabó Ilona esküvõje, 1943

Szabó Imre és Kazó Ilona esküvõje, 1921

Felesége, Kazó Ilona tanítócsalád gyermeke. Béla bátyja Székesfehérvárra került, szintén tanítóként. Ilona 1921-ben
ment férjhez Szabó Imréhez, esküvõjük
az igari református templomban volt.
Egy lányuk született, Ilona, aki Kaposváron végezte a középiskolát, s utána itthon
élt szüleivel. Irodalmi érdeklõdése folytán többször szerepelt és szavalt helyi
rendezvényeken, de környékbeli elõadásokban is gyakran részt vett.
Közben megismerte Gábor Józsefet, aki
Nagykõrösön született 1916-ban, s ott is
élt, majd postamester volt Alapon, s innen vonult be a katonasághoz. Esküvõjüket a simontornyai református templomban tartották 1943. június 14-én. A fiatal
pár a család lovas hintóján érkezett a
templomhoz. A 65 évvel ezelõtti fényképen két koszorúslány is látható: a menyasszony unokatestvére, Horváth Klári
(Horváth Béla nõvére) võlegényével, az
erdélyi származású repülõtiszttel, Bogos
Jenõvel, és Uitz Irén, az õ võlegénye Esküdt Mihály volt. Mindketten a községházán dolgoztak akkor. De megtaláltam
a képen testvéremet, Miklóst is, s a meny-

A család és a segédek az üzlet elõtt

tatták, s több hónapot börtönben töltött.
Csak felesége bátor közbenjárására szabadult, de a tárgyaláson volt katonái is
mellette vallottak. Miután hazaengedték, elhelyezkedése hosszú ideig nehéz
volt. 1956 októberében a bõrgyár munkástanácsának õ is lelkes tagja volt, mint
ahogy mindannyian voltunk, akiket beválasztottak. De az is köztudott volt mindenki elõtt, hogy Simontornyán 1956 októberében senkinek nem esett bántódása. Õ maga is inkább csillapította az indulatokat a községben, mégis meghurcolták
ismét a forradalmat követõen is. Utólag
rehabilitálták ugyan, de a történteken ez
már nem változtathatott.

A családban többször éltek át házkutatást és hasonlót, anyagilag is sok gondjuk
volt. Õ maga sohasem tudott teljesen túllépni a vele történteken, s családja sem.
Még egy kislányuk született itthon pár év
múlva, Judit. Édesapjuk késõbb bõrgyárban kapott munkát, de dolgozott a
BSZV-nél és más helyeken is. Korán
ment nyugdíjba, de betegsége miatt sajnos nem sokáig örülhetett a megérdemelt pihenésnek, fiatalon, 61 évesen
ment el. Gábor József hazáját szeretõ, de
reálisan gondolkozó, jószívû, nyílt, tisztességes, és tisztelt ember volt. Szép családja kárpótolta õt sok mindenért, de az
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Rendhagyó kiállítás nyílt
a vármúzeumban
Negyedévenként új kiállításokkal teszik színesebbé a vármúzeum falait. Az már korábban is elõfordult, hogy több mûvész, mûvészeti csoportot kiállította festményeit.
Az azonban ritkaság, hogy egy család mind a tizenegy tagja festõmûvész, s képeik egy
kiállításkeretében láthatóak. A Breznay család munkáiból nyílt tárlat a közelmúltban
a vármúzeumban. A 92 éves Breznay József és felesége, Gánóczy Mária festõmûvész

Szabó Ilike diákkori képe

élettõl jobb sorsot, több megbecsülést érdemelt volna.
Felesége sokáig próbált állást szerezni, s
a lányok továbbtanulása el is akadályok
gördültek. Mindketten családot alapítottak, de sajnos Ilike férje, Ünnep László,
hajdani turistánk fiatalon, a közelmúltban hunyt el. Laci mûszaki vonalon dolgozott, fiuk, Tamás pénzügyi fõiskolát
végez, s emellett dolgozik is. Édesanyja
ma már nyugdíjas köztisztviselõ.
Judit Hajdinák Józsefhez ment férjhez,
aki munkatársam volt a bõrgyárban, késõbb saját üzleti vállalkozásukban dolgozott. Két gyermekük közül Zoltán két kisfiú, Dávid és Gergõ apja, és Amerikát is
megjárt menedzser. Juditka a fõiskolai
diploma után már jó pár éve az Új Színház sikeres rendezõje Budapesten.
Gábor Józsefné, a dédnagymama Juditékkal a régi családi házban él, s ma is aktívan részt vesz a család életében,
amennyire erejébõl telik. A visszaemlékezõ beszélgetés vele történt a közelmúltban, s lánya, Ilike és veje, Jóska többször is kiegészítette azt. Ahogy a fényképeket vette elõ, úgy idézte fel sorban a
hozzájuk fûzõdõ emlékeket. De ma is körülveszik õt a fiatalok szeretettel, ahogy õ
is tette édesanyjával, nagyszüleivel, férjével.
Kívánom (idõsebb) Ilikének, hogy nagyon sokáig õrizze meg fiatalos érdeklõdését és munkabírását, egészségét, hogy
még sokáig emlékezhessen nemcsak a
nehéz idõkre, hanem a boldog, szép
évekre is!
Szülei és férje emlékét tisztelettel megõrizzük, a fiataloknak szép sikereket kívánok munkájukhoz, tanulmányaikhoz,
és boldog életet!
Szeretettel: Kiss Margit

házaspár és gyermekeik: Breznay Lívia, Breznay M. József, Breznay Klára, Breznay
Gábor, Breznay Mária, Breznay Sándor, Breznay Pál, Breznay András és Breznay
Márta festményei 2009. január 31-éig láthatók. A ma már felnõtt gyerekek szétszóródtak Európában: Franciaországban, Németországban és Olaszországban is élnek
és alkotnak. Feledy Balázs mûvészettörténész megnyitó beszédében elmondta, a fes-

tészet napját, azon belül is a magyar kortárs festészet napját ünnepelték a tárlatnyitással az ország több, mint 30 helyén. Ezek közül az egyik legrangosabb kiállítás a
simontornyai, ahol 75 különbözõ technikával készült kép látható. Figyelmébe ajánljuk mindenkinek!
Va-Lá
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Hagyományos mentõbál
Tavaly a 10 éves mentõállomás tiszteletére bált rendeztünk. A
sikeres mulatság után elhatároztuk, hogy hagyományt teremtünk.
Az idei rendezvényre október 25-én került sor. A talpalávalót a
cecei Boros zenekar szolgáltatta. A színvonalt emelte a
Krammer Ferenc kórus néhány tagja, akik népszerû musicelek
slágereit adták elõ.
Ezután Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony, és dr. Mihócs
Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke köszöntötte
a mentõsöket, illetve a rendezvényt.

Az est folyamán Haig Judit és Mihócs Zsolt játékos vetélkedõkkel nevettették meg a résztvevõket és a nézõket.
Éjfél után a tombolahúzáskor sok értékes nyeremény talált
gazdára.
A zene és a tánc hajnali 4 óráig tartott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves vállalkozónak, aki támogatta rendezvényünket.
Reméljük, hogy jövõre is találkozunk!
Beidek Attila

A VAK BOTTYÁN ÁLTALÁNOS
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÍRE
Október 27-én, az õszi szünet elsõ napján tartottuk a társult intézmények elsõ nevelési értekezletét.
Elsõ programként 8 bemutatóórán vehettek részt a kollégák.
Csóka Anita és Jancski Ferencné óvodai foglalkozást tartott,
Varga Szilvia magyarórát, Horváth Istvánné pedig matematikaórát adott, bemutatva a kompetencia alapú oktatás és a digitális tábla használatát. Ez azért is volt fontos, mert a társulás
elsõ pályázatát ilyen eszközök beszerzésére adtuk be – a telefonos tájékoztatás szerint sikerrel. A felsõ tagozatban Pordány
Ilona matematikából, Kovácsné Lengyel Ilona magyarból tartott órát a nívó és a kompetenciás csoportoknak. Ezek mellett
Vinczellér Attila a német nyelv, Molnárné Bereczki Annamária pedig a kémia tanítását népszerûsítette bemutató óráján. A
tanulók nagy része a szünet ellenére szívesen jött a tanórákra,
aktívan részt vettek az órai munkában, s ezért a jutalom érdemjegy mellett igen nagy dicséret is illeti õket. Természetesen a
bemutatóórát vállaló kollégák munkáját nagyon köszönjük,
kiválóan vezetett óráikat, színvonalas szakmai munkájukat
nagyra értékeljük.
10 órától meghívott elõadónkat, Tancz Tünde fõiskolai adjunktust hallgattuk meg, aki Szekszárdról az Illyés Gyula Fõiskoláról érkezett hozzánk. Elõadásában beszélt az iskolai agresszió
megjelenési formáiról és kezelési lehetõségeirõl.
A szakmai nap harmadik programpontjaként elfogadásra kerültek az intézmény alapdokumentumai: a Pedagógiai és mûvelõdési program, a Minõségirányítási program, a Házirend és az
intézmény új Szervezeti és Mûködési Szabályzata. A kb. 2 ezer

Varga Szilvia tanítónõ és vendégei a 3. osztályban

oldalt felölelõ dokumentumokon igen sokat dolgoztak a társulás pedagógusai, hiszen az öt település intézményeinek elképzeléseit, terveit kellett összefésülnünk. Azt gondolom, hogy ezzel az elsõ erõpróbán túljutottunk, közben a kollégákkal is
egyre jobban megismerkedtünk. Bízunk a további együttmûködés sikerében.
Tóthné Unghy Ilona igazgató
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Járdával és gyalogúttal
gazdagodtunk
Az õsz folyamán négy utcában építettek járdát, illetve gyalogutat. A Dr. Kiss István utcában 203 m, a Beszédes Ferenc utcában 453 m, míg a Temetõ utcában 555 m járdát
építettek. Emellett a Könyök utcába 84 m hosszúságú gyalogút épült. A járdák szélessége 1,5 m, míg a gyalogúté, amelyen a gyalogosok mellett gépkocsival is közlekedhetünk 3 m szélességû. Mindösszesen 1,295 m szilárd burkolattal gazdagodott a város. A
beruházások összértéke: 12.275.557 Ft volt, melybõl a LEKI-, TEKI- és CÉDE- pályázaton 9.820.445 Ft-ot nyert az önkormányzat.
Va-Lá

Rövid hírek
Megemlékeztek Illyés Gyula
születésnapjáról
A nagy költõ-íróra, megyénk jeles irodalmi alakjára, Illyés Gyula születésének 106. évfordulóján mûsorral és koszorúzással emlékeztek. Az önkormányzat, az iskola és a vármúzeum helyezett el koszorút egykori iskolája és a
lakóháza falán lévõ emléktáblán.

Folytatódik az
egészség-megõrzési program
A nyári szünet után ismét elkezdõdtek
a védõnõk által szervezett programok.
Szerdánként 15.30-17.00 óráig baba-mama klubfoglalkozásokat tartanak,17 órától pedig asszonytornára
hívják az egészségüket megõrizni
szándékozókat.

Egy napig Simontornyán
a Nyugat 100 busz
November 21-én, 8-18 óráig a Vár téren állomásozik a Nyugat folyóirat 100
éves évfordulója alkalmából létrehozott vándorkiállítás. Az ingyenes kiállításra nemcsak a diákokat, hanem a
város felnõtt lakóit is szeretettel várják.

Szálkáim
Most azon füstölgök, hogy egyesek — mit sem törõdve szomszédjaikkal, lakótársaikkal — az õszi avarégetéssel néha kibírhatatlan füstöt okoznak. Igaz, hogy e témában nem született önkormányzati rendelet,
de a józan ész azt diktálná, hogy elsõsorban csak akkor gyújtsuk meg az õszi avart, ha
már az kellõen kiszáradt, mert ekkor gyorsan elég, nem okoz füstöt. A legjobb megoldás azonban, hogy az elégetésre szánt avart, növényi maradványokat a Simontornyai
Bõrgyárban található komposztáló helyre szállítanák, mely már öt éve mûködik, de
sajnos még igen kevesen vették igénybe ezt az ingyenes szolgáltatást.
Va-Lá

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik felejthetetlen, drága gyermekünk,

PÉNZES GIZELLA
súlyos betegségében segítõ kezet nyújtottak:
dr. Dobrovitzky Imelda, dr. Jovi Károly,
dr. Doungshy Tipphavone, Nagy Lászlóné, Schweigert Györgyné,
Kelemen Kata, Haig Judit, Bánkiné Koczkás Gabriella.
Mentõsök: Tóth Attila, Pénzes Attila.
Polgármesteri hivatal, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.
Vállalkozók: Enesei Józsefné, Vacsora Zoltánné,
Cseh Józsefné, Simoni Gábor.
Tisztelettel: a szülõk
Köszönetet mondunk azoknak, akik a fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Minden osztály dolgozott
az udvar szépítéséért
Kiss Ferenc szülõ több mint 30 db tuját
adományozott a Petõfi utcai iskolának. A növényeket a tanulók a pedagógusok irányításával az iskola udvarára kiültették. Az osztályok vállalták,
hogy rendszeresen öntözik, ápolják és
megvédik az örökzöldeket.
Va-Lá

Születések október
hónapban
Pék Antónia Orsolya,
Bodor Lehel,
Horváth Martin

Házasságkötések
október hónapban
Nagy Éva—Szalai Krisztián
Czegle Ivett—Molnár Bálint

10

KÖZÖSSÉG

2008. november -

Országos Könyvtári
Napok
2008. október 7-12-e között zajlott ebben az évben az Országos
Könyvtári Napok – Könyvtárak összefogása a társadalomért
címû rendezvénysorozat. Természetesen nem maradt ki ebbõl
a Simontornyai Városi Könyvtár sem.

Ez alkalommal is igyekeztünk olyan programokat kínálni, melyek között bárki találhatott kedvére valót.
A nyár folyamán kéréssel fordultunk olvasóinkhoz és a város lakosságához könyv alakú tárgyak gyûjtésére. Az összegyûlt tárgyakból kiállítást tartottunk, mely a rendezvény ideje alatt volt
megtekinthetõ.
Köszönjük a tárgyakat: Dielné Perger Ágnesnek, Kiss Zita Máriának, Botos Ferencné Mártinak, Varga Zsanettnek, Onódy
Attilának, Nagy Zsófikának, Szabó Évának, Kecskési Jánosné
Katának, Doffkay Lászlóné Marikának, Horváth Sándorné Verának, Gyurkó Gábornak, Sallai Lászlóné Jutkának, Bereczki
Sándorné Aninak.
Október 9-én a kisiskolások nézhették meg a Mirr Murr és a kóbor macskák címû bábelõadást Gáspár Enikõ színmûvész elõadásában.
Az interaktív játékban lelkesen vettek részt a kicsik. Reméljük,
örömet szereztünk a mûsorral.
Immár hagyománnyá vált, hogy a könyves vasárnapon, melyet
október 12-én tartottunk, a város egyik képviselõje mesél a gyerekeknek.

Ezúttal Torma József képviselõ úr volt a könyvtár és a gyerekek
vendége.
Az alkalmi mesemondónk gyakorlott apukaként hamar megtalálta a közös hangot az összegyûlt gyerekekkel és szüleikkel.
Ezen a vasárnapon a mese – Benedek Elek: Aranyvesszõ címû
meséje – után nem ágyba bújás következett a gyerekeknek, hanem kézmûves-foglalkozás. Számtalan szebbnél szebb tárgy került ki a gyerekek kezébõl, melyeket sajtos dobozból, konzervdobozból és õszi termésekbõl állítottak össze.
Szeretettel várjuk jelenlegi és leendõ olvasóinkat a jövõben is,
nemcsak országos rendezvények alkalmából, hanem a hétköznapokon is, hiszen az ilyen alkalmak is bizonyítják, hogy szükség van a szülõkkel közös, családi könyvtári látogatásokra.

Áldott az az ember, akit sok gyengéd hang szólít apának.
(Lydia Maria Child)

Meghívó
Szeretettel hívunk minden szórakozni vágyó családot a

2008. november 15-én, szombaton,
a sportcsarnokban 9 órától
megrendezésre kerülõ

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

Gratulálunk!
Vincellér István 6.b osztályos tanuló a
Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség
által kiírt, Tolnán megrendezett TOP
12-es bajnokságban megosztott 3. helyezést ért el a III-IV. korcsoportban.
(V. P.)

APÁK NAPJÁRA.
Program:

Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre!

* OVISOK, ISKOLÁSOK MÛSORA, * SORVERSENYEK APUKÁK GYERMEKEIKKEL,
* CUKOR- ÉS LUFIESÕ, * VENDÉGLÁTÁS A SZPONZOROK SEGÍTSÉGÉVEL.

Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.

Védnökök: Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony, dr. Minócs Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke.

Esti program:

19 ÓRÁTÓL TÁNCMULATSÁG A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
Asztalfoglalás és jegyvásárlás: egészségház, 8-9 óráig (486-646)
Báli belépõ: 1000 Ft. Zene: Vörös József
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a rendezõk.
Lacza Attila Fried Mûvelõdési Ház, Haig Judit, Schweigert Györgyné, Kelemen Kata

Elõfizethetõ:
a polgármesteri hivatalban
Benczéné Soós Juliannánál.

Aki elõfizeti a lapot,
annak azt házhoz viszik.
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„Õszikék apró”

KIRÁNDULÁS A PINCEHELYI
IDÕSEK KLUBJÁBA
2008. szeptember 4-én ellátogattunk a pincehelyi idõsek klubjába. Lakóink izgatottan
várták a kirándulást. Zenés bemutatóval készültünk. A nagysikerû „kalapos” koreográfiánk mellé újat is tanultunk. Miután megcsodáltuk a felújított és kibõvített épületet
és a szépen rendben tartott udvart, a bemutatónk következett.
A pincehelyi idõsek verssel és nóták éneklésével köszöntöttek, majd süteménnyel és
üdítõvel vendégeltek meg bennünket. Az ismerkedõs, beszélgetõs délelõtt végén
ígéretet kaptunk, hogy õk is ellátogatnak a
mi intézményünkbe.
Ezzel a találkozóval egy új „testvérklub”
kapcsolatot alapoztunk meg, mely – reményeink szerint – hosszú ideig virágzik majd.
Baumné Illés Erika mentálhigiénés munkatárs

Szakiskola múltja, jelene, jövõje
Simontornyán a szakképzés 1994-ben indult Udvardi Györgyné
(Marika néni) vezetésével. Az iskolaévek alatt többször költözött. Elõször a Vár téren kezdett, majd a Beszédes Ferenc utcában folytatta, végül a Hunyadi utcában vert gyökeret. Idõközben igazgatóváltás is történt, Pordány Ilona igazgatta útjainkat.
Végül úgy döntöttek, döntöttünk, hogy más arculatot adunk az
iskolának. Külsõ segítséggel sikerült létrehoznunk egy megújult iskolát, aminek a pontos neve: Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft. A kft. tagjai: Simontornya önkormányzata, Néth
Tiborné, Kajos László, Csõsz Mónika.
Továbbra is folytatjuk a három szakma képzését (zöldségtermesztõ, nõi szabó, lótartó).
Annyiban változott az iskola, hogy mostantól a szakmát tanuló
diákjainknak munkaruhát, ösztöndíjat és étkezési utalványt
tudunk biztosítani.

A tanmûhelyben más egyéb munkákat tudunk vállalni: akár egy
foltozás, akár egy kész új termék. Ami mostanában nagy sláger,
az a gépi hímzés. Hol egy törölközõn, hol egy borosüvegtartón
jelenik meg valakinek a neve, életkora és még sorolhatnám.
A kertészetben továbbra is termesztünk palántákat, zöldségeket, gyümölcsöt.
A jövõre nézve a cél egy szépen virágzó szakiskola, amiben még
az önkormányzat nagy segítséget nyújt nekünk.
Remélem, ezt a vállalkozást közös erõvel be tudjuk indítani.
Minden segítséget köszönünk, és minden megrendelést szívesen vállalunk.
Tisztelettel: Csõsz Mónika

27 millió forintot nyertünk
A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet alapján benyújtott pályázatokról megszületett
az ÖTM döntése, mely alapján Simontornya város a közoktatási intézmények felújítására vonatkozó pályázata pozitív
elbírálásban részesült.
Az óvoda fejlesztésére megítélt támogatás 17 millió Ft (a tolnanémedi óvoda felújítására 3 millió Ft és a simontornyai óvoda felújítására 14 millió Ft), az általános iskola fejlesztésére megítélt támogatás 10 millió Ft.
A támogatás feltételeit rögzítõ támogatási megállapodás elõkészítése folyamatban van. Az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt elemi infrastrukturális fejlesztésekre használhatja fel a város.

A jövõrõl tanácskoztak a bõrös szakemberek
A teendõk, a megmaradás és a fejlõdés érdekében kérdéseirõl tanácskoztak két napig a Bõr, Cipõ és Bõrfeldolgozó Ipari Tudományos Egyesület, valamint a Bõr és Cipõipari Egyesülés szakemberei a Simontornyára kihelyezett ülésükön. Közel negyvenen vitatták meg az iparág helyzetét és a szükséges tennivalókat. Közben ellátogattak az ország egyetlen mûködõ bõrgyárába az ST. Bõrgyár Kft.-hez, ahol Kerezsi János ügyvezetõ igazgató üzem és termékbemutatót tartott.
Va-Lá
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Felemás szereplés
a megyebajnokságban
Kézilabdás lányaink kiszámíthatatlanul szerepelnek a bajnokságban. Szép gyõzelmek mellett fájó, s idõnként kiábrándító vereségeket szenvednek.

Simontornyai TC—Nagydorog: 18:14
(félidõ: 12:5)
Simontornya: 50 nézõ, vezette: Nagy – Tóth
STC: Csontos – Pataki, Kovács 2, Beidek, Fülöp A. 10, Liptai 2,
Torma 4. Cserék: Fülöp T., Czéhmeister, Pápai. Edzõ: dr. Molnár Brigitta.
A nagy kedvvel és eredményesen játszó Fülöp Anita vezérletével biztosan gyûjtötte be a két bajnoki pontot a Simontornya.

Ha elmúltál már 1 éves és nem vagy 100,
akkor sok szeretettel meghívunk

a III. Simontornyai 24 órás nonstop
sportrendezvényünkre!
A rendezvény célja: a tömegsport népszerûsítése városunkban
a kézilabda, a kosárlabda és a labdarúgás segítségével.
A jelentkezõk népes seregét 2 csapatra sorsolva,
a sportágakat 15 percenként váltva mérkõzhetnek meg egymással
a résztvevõk, hogy a 24. óra végére kialakuljon a végeredmény.

Simontornya–Bölcske: 10:19
(félidõ: 5:8)
Simontornya: 50 nézõ, vezette: Mátó R. – Tauker P.
STC: Csontos – Fülöp A. 2, Kovács 1, Beidek, Nyitrai 3, Cseh 4,
Liptai, Cserék: Pataki, Dolovai, Pápai, Torma, Vinklár,
Czéhmeister, Fülöp T. Edzõ: dr. Molnár Brigitta.
A Simontornyának ezen a napon semmi nem sikerült. A megítélt nyolc büntetõbõl egyet sem tudtak értékesíteni, míg a
bölcskeiek tizenkettõbõl tízszer eredményesek voltak. A lányok
fejben kissé már korán feladták a mérkõzést.
Va-Lá

Nevezési határidõ: november 25.
Nevezési díj: 600 Ft/fõ, amiért feliratozott pólót,
hagymás-zsíros kenyeret és üdítõt kapsz.
Nevezni: Bõsze Hajnalka 06 (30) 6600 338,
Szabadi István 06 (30) 3653 669 és
Széplaki Zoltán 06 (70) 4140 416 testnevelõknél,
Máté Imre 06 (30) 8253 458, Kapinya Diána 06 (30) 8297 662
és Zsolnai István „KENYA” 06 (70) 6108 692 lehet.
Várjuk a versenyzõk és a szurkolótáborok jelentkezését!
Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium,
Pedagógus Sportkör

SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

