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ÜN N E PE L T A VÁ R O S
A szerdai amatõr alkotók kiállításával kezdõdött a rendezvénysorozat. Pénteken a várban egy humoros történetet adott elõ a
Koncz Gábor és Éless Béla vezette színtársulat. Heltai Jenõ „AZ
ÉDES TEHER” – AVAGY HOGYAN ADTAM FÉRJÜL A
FELESÉGEMET? címû három felvonású zenés bohózat nagy
tetszést váltott ki.
A városavató 21. évfordulója napján, július 2-án délutántól a késõ
esti órákig kulturális mûsorok szórakoztatták az ünneplõket. A
vár elõtti téren felállított színpadon a környezõ települések amatõr tánccsoportjai: a tolnanémedi Nebojsza, a kisszékelyi Margaréta és beugróként a pincehelyi Eszterlánc ifjúsági tánccsoport lépett fel. Õk nem sokkal a simontornyai szereplés elõtt Pálfán egy
minõsítõ versenyen vettek részt, így kissé fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel táncoltak, õket külön köszönet illeti.

Ünnepi testületi
ülés a várudvarban
Pontban 17 órakor a narrátor, Kovács Lászlóné dr.
Molnár Brigitta, a város aljegyzõje lépett a mikrofonhoz, üdvözölte az ünneplõket, majd meghallgatták
nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt.
Ezután Máté Anna „Ha
messze mész”, a Kormorán
együttes szívhez szóló dalát
énekelte, Máté Balázs gitáron kísérte. A testületi ülést

a város polgármestere, Csõszné Kacz Edit nyitotta meg, megállapította, hogy az ülés határozatképes, minden képviselõ jelen volt.
Köszöntötte a testvérvárosok delegációit, polgármestereit és
egész Simontornyát, röviden vázolta az eltelt egy év fontosabb
eseményeit, történéseit. Ezúttal is hangsúlyozta a hazaszeretet
fontosságát Magyarország és szûkebb otthonunk vonatkozásában egyaránt. A testvérvárosok üdvözlõ beszéde közül számomra, de a közbeni tapsból, majd a beszéd végi hatalmas vastapsból
következtetve, az ünneplõk számára is élmény volt Steinberg polgármesterének, Andreas Grünernek magyarul elhangzott mondandóját hallgatni.
Folytatás a 2. oldalon.
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Humorral átszõtt elõadását szóban nehéz elmondani, ezért, hogy
kissé érzékeltessük milyenségét, beszédét teljes terjedelmében
közreadjuk, nem javítottuk ki sem a helyesírási hibákat, semmit
nem magyarosítottunk rajta. Megjegyzem, nagyon sok magyar
szeretne legalább ilyen szinten németül beszélni!
„Tisztelt Polgármesterasszony, kedves Edit, tisztelt Képviselõk, tisztelt Simontornyai lakosok!
Eddig én voltam a Fordító az elözö polgármester Günther Pührer oldalán, most én vagyok Steinberg polgármestere és ezért szeretnék egy
három óra hosszás beszédet tartani. Ez egy nagy öröm számomra városotok huszoneggyedik évforduló alkalmából átadni szivélyes üdvözletünket és jó kivánságainkat Steinbergi lakosóktól. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Mi minden évben nagy örömmel várjuk
a szép és változatos programot, amit ti a város évforduló alkalmából
készítettetek elö. Ennél a pontnál szeretnék még egyszer köszönetet
mondani nektek, hogy ti két hete velünk eggyütt ünnepeltétek a Rothenkircheni ötszáz hetven ötödik évfordulót. Én gondolom, hogy így
él egy testvérvárosi kapcsolat. Éppen mai idöben fontos az összetartást fenntartani és ápolni. Egy élö/igaz kapcsolat nem csak ugy a
semmiböl kelet-kezik, ahogy ezt valamely nagy politikus elszeretné
velünk hitetni, hanem ez tiszta szivból jön és az emberek közt jön létre. Akkor ha az emberek találkoznak, beszélgetnek és véleményüket
öszintén elmondják igy él a testvérvárosi kapcsolat és barátság.
A Steinbergiek és Simontornya a hetvenes évek óta kapcsolatban álnak a Wernesgrüni Futbalistákon által. Mi Steinbergiek örülünk annak, hogy egy ilyen hosszú kapcsolatra tekinthetünk vissza. Mit nem
élt át már ez a kapcsolat: közös tapasztalat a socializmus alatti élet
nehézségeit, aztán a békés forradalmat ezer kilencszáznyolcvan kilencben – köszönet a Magyar Népnek – amely az egész keleti bloknak
szabadságot hozott. És ma? Mi ma Europa? Én ugy gondolom, hogy
Europa – az igaz barátság emberek között és nem Brüssel szerinti törvények, hogy milyen görbe lehet az uborka vagy banán. Fontos hogy
mi ebben az idöben amelyekben a nagy politika döntéseket hoz amelyeket nem mindenki ért ezért továbbra is tartsuk életben emberközi
kapcsolatokat és bövitsük testvér városi kapcsolatainkat. Ezt szeret-

nék a Steinbergiek és én mint polgármestere tiszta szivból elérni.
Ezért a látogatások mint a tietek két hete nálunk vagy ezen a hétvégén
itt Simontornyán fontos alkalmak. Fontos az is hogy a következõ generációt meggyözzük testvérvárosi kapcsolatunk ápolásáról, hogy a
harminc ötödik vagy negyven nyolcadik évfordulók alkalmából Simontornya és Steiberg kapcsolata továbbra éljen. És hogy jó öttletek
szülessenek hoztunk ajándékba egy hordó Wernesgrüni sórt, minden
képviselönek egy ajándék csomagot és az irodába kedves Edit egy képet a mi Steinberg tornyunkról.
Kedves Simontornyai barátaink: Kivánunk mindenkinek egy szép és
sikeres hétvégét, minden jót Simontornya város részére és az úr áldását.”
A szokásoknak megfelelõen a helyi kitüntetõ díjak adományozása az ünnepi testületi ülésen történt. Bárdos László címzetes fõjegyzõ ismertette a díjazottakat, az elismeréseket Csõszné Kacz
Edit polgármester adta át.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a város érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó
értékû és megbecsülést kiváltó tevékenységéért a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozta Halas Kálmán úrnak és
Herczeg Lajos úrnak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
„GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozta a gyermekek harmonikus személyiségformálásban huzamosan végzett
munkájuk elismeréseként Nagy Lászlóné asszonynak és Váminé
Horváth Borbála asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „AZ
ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozta közösség
szolgálatának kiemelkedõ teljesítéséért Benczéné Soós Julianna
köztisztviselõ asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozta Simontornya sportmúltjának és sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Lampert Csaba úrnak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete „A
VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet adományozta Máté Anna
tanulónak.
A kitüntetettekrõl bõvebben ezen, valamint a következõ számunkban olvashatnak. Állófogadáson köszöntötték az idei és a
korábbi díjazottakat. Az ünnepi testületi ülés után folytatódtak a
kulturális mûsorok, fellépett a többszörös magyar bajnok STÚDIÓ 2000 TSE, akik LATIN SHOWT mutattak be. A Dunaújvárosi VASAS táncegyüttes mûsora zárta a program táncos részét.
Palcsó Tamás egyórás, színvonalas elõadását követte a frissen kitüntetett, örökifjú Herczeg Lajos retró nosztalgia diszkója, melynek során minden korosztály ízelítõt kapott kedvenc dalaiból,
slágereibõl.
Szép nap volt, Simontornya örömünnepe.
Va Lá
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21 éve kapott ismét városi rangot Simontornya
A szokásokhoz hûen a simontornyai amatõr alkotók kiállításával
kezdõdött a korábban Színházi nyár és fesztivál néven elhíresült
rendezvénysorozat. A folytatás azonban sajnos immár évek óta
megváltozott, megszûnt a rendezvényt koordináló közhasznú alapítvány, ezért sokkal szerényebben, kevesebb pénzbõl ünnepel a
város. Az amatõr alkotók továbbra is szívügyüknek tekintik a bemutatkozásukat, mint azt Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatója elmondta, az elmúlt évek alatt a lakosság közel 10%-a állítot-

ta ki alkotásaikat. A megnyitón a Lelkes-cserfes gitárcsapat két
legfiatalabb tagja, Bencze Hanna és Pál Bianka gitárjátéka aratott nagy tetszést. Máténé Klári újabb felfedezettjei bátran zenéltek, az utánpótlás két tehetségérõl biztos fogunk még hallani. A
szépszámú érdeklõdõ figyelmébe az alkotásokat Gyurkó Gábor
ajánlotta, feleségével, Tóth Irénnel ezúttal is kiváló szervezõmunkát végeztek. A változatos, színes munkák látványa felüdíti
az embert, büszke lehet minden kiállító, néhányan már-már a
profi jelzõt is kiérdemelhetik.
Õk mutatták meg kincseiket: Bertusné Dobai Piroska (festmény),
Boros János Tamás (rajz, festmény, szépirodalom), Dobos Anita
(kézmûves munkák), Enesei Józsefné (dekoráció), Gyurkó Gábor (tollrajz), Gyurkóné Tóth Irén (festmény), Hersics Julianna
(kézimunka), ifj. Köõ Gyula (makett), Kis Jánosné (gobelin), Kiss
György (rajz), Kõmíves Kinga (rajz, festmény), Köõ Zsuzsa (kézmûves munkák), Major Istvánné (kézimunka), Menyhártné Németh Mária (festmény), Mobiosa (kézmûves munkák), Molnár
Gyuláné (kézimunka, kézmûves munkák, gobelin), Monhaltné
Patkós Mária (festmény), Nacsa Sebestyén Ágnes (kézmûves
munkák, grafika), Ódor Jennifer (fotó, rajz), Orosz Eszter (fotó),
Õszikék Csipet Csapat (kézimunka), Pál Petra (kézmûves
munkák), Sebestyén Orbán Jánosné (kézimunka).
Gratulálok az alkotóknak, sok szépet tártak elénk!
Jövõre, ugyanitt!
Va Lá

Legyõzhetetlen
páros

Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány kuratóriumának elnöke átadta a városavatóra elkészült 3 kötetes
Simontornya képes krónikája címû kiadványt.

Simontornya képes krónikája címet viseli a Simontornya Múltjáért Alapítvány legújabb (sorrendben a 19.) helytörténeti kiadványa. A 3 kötetes (1500 oldalas) tanulmány megvásárolható a Helytörténet Házában és Tóthné Unghy Ilona alapítványi elnöknél.
Az ára fekete-fehérben
7.500 Ft/garnitúra,
színesben 25.000 Ft/garnitúra.

Évek óta a képen látható Schweigert György és Cseh Attila nyeri
meg a Város bora díjait. Nemes versengésüket a mester és tanítvány viszonya jellemzi, Cseh Attila napjainkban is mesterének tekinti tapasztaltabb borásztársát.
Gratulálok az újabb büszke címhez és bõ termést, jó minõséget kívánok a jövõben is!
Va Lá
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...az örökifjú diszkókirály, showman, akire a rendezvényeken mindig lehetett számítani. Habár több nemzedék ismeri tevékenységét, mégis meglepõdünk, amikor
próbáljuk felidézni, mennyit tett Simontornyáért. Az igen kiváló zenei affinitású
kitüntetett egy-egy sláger köré csoportosította kérdéseimre a válaszait.
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Biztos vagyok benne, hogy százan tapsolnak majd Herczeg Lajosnak a kitüntetõ címért, száznak meg nem kell ilyen találmány. A baj csak az, hogy ezreket teljesen
hidegen hagy, ki kapja a címet. Bíztatom
õket, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a
közéletbõl, a kiválasztás folyamatából.

Vidéki sanzon
15 évig vezettem az országos hírû „Barátság” ifjúsági klubot, ez olyan legendának
számított, mint a Simontornyai Vár, vagy a
Simontornyai Bõrgyár. Itt generációk nõttek fel, társas együttlét könnyítette meg a
párválasztást, segítette a cselekvõ aktivitást és a felnõtté válást. Velük csináltuk
még a megyei Ki mit tud?-ot, a martfûi
nagysikerû kulturális bemutatkozásunkat.
Napokig, hetekig, hónapokig készítettük
elõ a Siómenti Fiatalok Találkozóját. Ezrek tolongtak a Sió-parton és -hídon a fáklyaúsztatáskor. Sokszor öregbítettük Simontornya hírnevét.
30 évig szerveztem, irányítottam vagy csak
részfeladatokat láttam el nagyrendezvényeken. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem az Országos Bõrös Természettalálkozón, Országos Pedagógus Sportnapon, az
Enyhén Értelmi Fogyatékosok Országos
Találkozóján. Ma is bizsereg a hátam a
napfogyatkozás kulturális rendezvényeinek élményétõl. Szerencsére sok feladatot
kaptam a Simontornyai Színházi Napok
eseményein is.

Rendkívüli ember-gyerek és mûvészetszeretetet tanultam Gáncsov Károly taná-

Mindig is vallottam, hogy a fiataloké a
szépség, a jövõ és egyszer majd a hatalom
is. Míg fiatalok, tapasztalatlanok voltunk,
óriási lelkesedéssel alkottunk jól vagy
rosszul, de gyönyörûséggel tapasztaltuk
tetteink megvalósulását. Bízom benne,
hogy „gyermekünk álmodja tovább”.

romtól, osztályfõnökömtõl és Mimi nénitõl (Kiss Margit). Munkaszeretetre és
munkafegyelemre idõs Körtés István tanított. Megtiszteltetés volt Fodor Tiborral,
Könyv István Jánossal, Endreffyné Takács
Máriával, Boros Eszterrel, Torma Józseffel együtt örömködni és búsulni. Zenei pályafutásomat Pénzes István egyengette
(Panofix). Emlékezni jó, az emlékek kicsit
megszépítik a múltat vagy sokak számára a
jövõt jelentik. Állítom, hogy bõséges a sorbaállás a Simontornyáért díjra, talán azok
közül a névtelen barátaim között is, akik
tömegesen segítettek abban, hogy cselekedjek Simontornyáért.

Itt éltem az életemet, és nem mindig szerettem Simontornyát. Néha gyûlöltem is a
gondjai és bajai miatt. Ezer élten és bajon
át a feleségem és családom a megváltás.
Végezetül nekik nagyon sok köszönetet
mondok.
Gratulálok! Légy büszke a kitüntetésedre,
mellyel belépsz azon huszonnyolc EMBER
közé, akik az alapítás óta megkapták ezt a
nemes díjat. Érzem és tudom, hogy már
korábban is megérdemelted volna a díjat, de
úgy gondolom, sokan természetesnek vették
a tevékenységedet, melyre most felfigyeltek,
kiválasztottak. Nagyon sok minden kimaradt a cikkbõl, a munkádról, a sportról egyetlen mondat sincs. A Tõled származó mondás: „A láb mindig kéznél van.” eszméje vezéreljen minden simontornyait.
Va Lá

„SIMONTORNYA SPORTJÁÉRT” díjat kapott LAMPERT CSABA
Kissé nehéz helyzetben vagyok, amikor a
kitüntetett titulusát kellene meghatároznom. Az oklevélen az Úr kifejezés olvasható, mely számomra, aki nagyon ismeri Csabát, kevésnek tûnik. Ki õ valójában? Egy
sportvezetõ, egy játékos, vagy talán több
annál? Igen, több! Ennek azért is örülök,
mert annak idején én javasoltam a közgyûlésnek a kézilabdázók ügyvezetõ elnöki
posztjára. Munkájára, tevékenységére felfigyelt a város képviselõ-testülete, bizonyítja ezt az igazán megérdemelt kitüntetés, mely méltó helyre került. Széles látókörû sportvezetõ, aki mindig megfontolja
az idõsebb, korábbi sportvezetõkbõl álló
tanácsadó testület tanácsait, véleményét.
A korábbi társadalmi elnökkel, Széplaki
Zoltánnal közösen, néhány lelkes sportbarát segítségével, 5 éve megalakították a
Simontornyai Kézilabda Klubot, mintegy
megmentve a kézilabdát Simontornyán.
Akkor mostohán kezelték az STC-ben a
kézilabdázókat, érdekesség, hogy ez napjainkban teljesen megváltozott, jól együttmûködik a két sportkör, annyira, hogy
Lampert Csabát választották a labdarúgókat és a lovasokat tömörítõ Simontornyai

TC társadalmi elnökének. Noha a kézilabdázók már elbúcsúztatták az aktív játéktól,
de neve napjainkban is ott szerepel a jegyzõkönyvekben, negyvenen túl még mindig
a régi gólerõs játékos, aki nélkül nehéz elképzelni a csapatot. Gólkirályi címet szerzett a Tolna megyei bajnokságban, míg a
Veszprém–Fejér megyeiben a házi góllövõlista második helyén végzett.
Vezetésével az egyesület jól mûködik, az
önkormányzat támogatása mellett elsõsorban pályázati sikerekkel stabil a gazdasági háttér. Szakképzett edzõkkel jelenleg
6 munkacsoportot mûködtetnek: U7-es lányok-fiúk, U9-es fiúk, az U10-es lányok, az
U14-16-os lányok-fiúk, a felnõtt fiúk. Azt,
hogy mennyire komolyan, hosszú távra
tervezi munkáját, az is bizonyítja, hogy jelenleg a Budapesti Sportszövetségek Uniója sportmenedzser szakán tanul. Mire e
sorok megjelennek, valószínûleg már zsebében lapul a diploma.
Gratulálok a kitüntetéshez és további
eredményes tevékenységet, sportsikereket
kívánok!
Va Lá
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„SIMONTORNYÁÉRT” díjat kapott HALAS KÁLMÁN
Halas Kálmán a bõrgyárba történt belépése után egy ideig a laborban dolgozott,
majd az évek során, különbözõ beosztásokban, az egész üzemet végigjárta. Volt a
meszes mûhely, késõbb a bokszkikészítõ, s
a krómgyár vezetõje, majd 1968-ban a bõrgyár fõmérnökévé nevezték ki. Jó szakmai
felkészültségével – melyet folyamatosan
fejlesztett – számtalan korszerû technológiát vezetett be. 1990-ig, nyugdíjba meneteléig volt a gyár fõmérnöke és vezérigazgató helyettese – a 22 évbõl 2 évet a Bõripari Vállalat Simontornyai Gyárának, 20
évet pedig az ismét önállóvá vált Simontornyai Bõrgyárnak fõmérnökeként. Ez
idõ alatt az üzem számtalan korszerûsítésen ment keresztül, mindez a termelés
mennyiségének növelését és új termékek
bevezetését eredményezte.
Szívügye volt a szakemberképzés. A tímáripari iskolának oktatója volt, ahol idõnként felnõtt kurzusokat is levezettek. Késõbb vizsgabizottsági elnökként is dolgozott. A mûszaki és kétkezi dolgozókért a
legmesszebbmenõkig kiállt. Szakmai felkészültsége mellett emberi tartása és em-

bersége az, ami kiemelendõ. Sem igazgató,
sem fõmérnök, sem fõkönyvelõ nem dolgozott olyan hosszú ideig a Bõrgyárban –
ilyen vezetõ beosztásban – mint õ. Munkájáról, a bõrgyárban ledolgozott 40 éve
alapján elmondhatjuk: oly sok bõrgyári

dolgozóhoz hasonlóan õ is az életét tette
fel a gyárra.
Többször részesült elismerésben. A Bõripari Tudományos Egyesületen belül szakmai munkája jelentõs – elõadások, külföldi
adaptációk stb. Az egyesülettel minden évben szerveztek szakmai kirándulásokat is,
bel- és külföldön egyaránt. Az Iparkamara
dél-dunántúli szervezetének tagja volt a
Simontornyai Bõrgyár képviseletében. A
Simontornyai Fejlesztési Bizottság elnökeként segítette elõ a Petõfi-szobor felállítását, ez a beindult kapcsolat Kelemen
Kristóf mûvésszel további szép köztéri
szobrok – Egressy Béni, Szent István – felállítását is magával hozta. A „Volt egyszer
egy bõrgyár” c. könyv legfõbb szakértõ segítõje volt. Megõrzött, pontos nyilvántartásait – melyek egy részét a helytörténeti
múzeumnak adta – építették be az egyes
fejezetek szövegébe. Õ maga a könyv elõkészületei során fáradhatatlan volt.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálok, még
hosszú, szép nyugdíjas éveket kívánunk jó
egészségben, sok derûvel, szeretettel!
Va Lá

„A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” díjat kapott MÁTÉ ANNA
Ismét bebizonyosodott az ismert magyar
mondás, „az alma nem esik messze a fájától” igazsága, valóságtartalma. Az édesanyja, Máté Imréné Klári elõadói képességét, zenei affinitását örökölte ANNA. Ez
az örökség nem volt számára terhes, magabiztossága meggyõzte a kétkedõket tehetségérõl. A tehetség önmagában még kevés, jól tudta ezt a kitüntetett, ezért 7 éves
korától zeneiskolába járt zongora tanszakra. 2012-tõl Tamásiba jár át magánének
tanszakra, ahol a 2012/13-as tanévben Az
év énekese címet nyerte el, majd 2013/14ben Az év zenésze címet kapta a zeneiskolában, mivel mindkét tanszakon kiemelkedõen teljesített.
Szívesen szerepel színdarabokban. A Kovács ikrek által írt öt darabban fõszerepet
játszott.
Az iskolai és a városi rendezvényeken
rendszeresen fellépett, iskolatársai a diákönkormányzat vezetõjének választották.

Jelenleg is tagja a Lelkes-cserfes gitárcsapatnak.
Tagja volt a mûvelõdési ház hagyományõrzõ csoportjának, sokáig citerázott és népdalokat énekelt, a ma már Kossuth-díjas
Budai Ilona népzenei táborban is több
éven át képezte magát.
Két évig a SIM tévé bemondójaként is
megmutatta tehetségét, rátermettségét.
Az idén érettségizett a helyi gimnáziumban. Az utolsó kérdésre adott válasza, azt
gondolom nemcsak számomra volt meglepetés, ugyanis szinte természetesen vettük, hogy valamilyen mûvészeti pályán
folytatja egyetemi tanulmányait. Ezzel
szemben az ELTE magyar-német vagy
matematika-német szakára, illetve óvónõképzõbe jelentkezett. Sok sikert!
Gratulálok a kitüntetéshez, és arra kérlek,
ha idõd engedi, továbbra is vállalj aktív
szerepet városunk kulturális életében!
Va Lá

A Krammer Ferenc kórus Nyárádszeredán, Simontornya testvérvárosában járt.
Egy különleges helyszínen, a Parajdi Sóbánya kápolnájában léptek fel egy kórustalálkozón.

Fotó: Bencze János

6

ISKOLA

2016. július

Tanévzáró ünnepély
Kedves Tanulók!
Ha hiszitek, ha nem, ez az utolsó kötelezõ
program a 2015/2016-os tanévben – kezdte
beszédét Kovács Jánosné Lengyel Ilona
igazgató.
Megérdemlitek a pihenést, hiszen, ha valaki nem sokat hiányzott, akkor körülbelül
1000 kötelezõ tanórát ült, rajzolt, írt, olvasott, számolt, énekelt, tornázott végig az
elmúlt 10 hónapban. Ezer óra nagyon sok,
számtalan hasznos dolgot lehet alkotni
ennyi idõ alatt, s az egyéb programok még
gazdagabbá tették az iskolai életet. Mielõtt ezekrõl szólnék néhány szót, idézzük
fel a nyár hangulatát, hallgassátok meg az
ötödik és a hatodik osztályosok vidám énekeit.
A 2015/2016-os tanévben ünnepségeink a
hagyományok szerint zajlottak, tanulóink
szépen szerepeltek a városi rendezvényeken október 23-án, március 15-én. A tagintézmények képviselõivel együtt emlékeztünk novemberben iskolánk névadójára,
hasonló program volt a költészet napi gálamûsorunk áprilisban, melyen iskolánk
legjobb mûvészeti produkciót láthatta,
hallhatta a közönség. Projektnapokat szerveztünk a Föld napja alkalmából, egészségnapot tartottunk, a gyereknapon együtt
játszott, szórakozott tanár és diák. A papírgyûjtés is sikeres akció volt. Minden
gyereknek lehetõsége volt tanulmányi kiránduláson részt venni, valamint az alsó tagozatosok közül jó néhányan kirándulhattak Budapestre a polgármester asszony jóvoltából. A szülõkkel együtt is számtalan
programlehetõséget kínáltunk, rögtön a
tanév elején minden osztályfõnök szervezett egy közös szórakoztató délutánt a szülõkkel, gyerekekkel. Az érdeklõdés az
utóbbi kezdeményezésünk iránt osztályonként eltérõ mértékû volt, bízom benne, hogy a késõbbiekben több szülõ kedvet
kap részt venni az ilyen típusú rendezvényeken.
Nagy örömünkre az idén is számtalan versenyen szerepeltek a tanulóink mind az iskolában, mind más helyszíneken. Az utolsó tanítási napon nekik okleveleket, jutalomkönyveket adtunk át, valamint idén is
elkészítettük a dicsõségtáblákat.
Ezek a programok, eredmények iskolánk
honlapján, valamint a helyi újság hasábjain, néhány pedig a Tolna Megyei Népújságban is olvasható volt. Gratulálunk a tanulók teljesítményéhez, azoknak pedig kiemelten, akik valamilyen országos versenyen értek el kiváló eredményt. Ezúton
köszönöm meg a kollégáim lelkiismeretes
felkészítõ munkáját, valamint a szülõk
támogatását abban, hogy ezek a szép eredmények megszülethettek.
A tanulmányi munkáról.
Kevésbé dicsõséges adatok: Az elmúlt hetekben láttam, milyen sok lehetõséget adtak a kollégáim a diákoknak a javításra, így
a tanévben bizonytalan, két érdemjegy kö-

zötti teljesítmény sokszor fordult jobbra az
utolsó napokban. Sokan viszont egyáltalán
nem éltek a lehetõséggel. Több esetben
sem a tanulók, sem a szüleik nem törõdtek
azzal, hogy egy kis erõfeszítéssel jobb is lehetne az eredmény, ennek következtében
sajnos 41 tanulót javítóvizsgára kellett utasítanunk: 27 fõt az általános iskolások közül, 14 fõt pedig a gimnazisták közül. Az általános iskolában van 4 olyan tanuló is,
akiknek meg kell az évfolyamot ismételni,
mert idén nem sikerült teljesíteni a követelményeket. Nekik augusztusban, ill. jövõre kell bizonyítaniuk azt, hogy többre is
képesek. Kérem õket, igyekezzenek szorgalmasabban tanulni, a szüleiket pedig arra kérem, a továbbiakban kísérjék nagyobb figyelemmel gyermekük felkészülését.
Szerencsére azonban az idén is jóval több
volt a kiemelkedõ tanulmányi eredményt
elérõ tanulónk. Õket szeretném név szerint is megemlíteni, ill. szeretném részükre
átadni a jutalomkönyveket és okleveleket,
valamint az általános iskolás kitûnõk részére egy-egy cirkuszjegyet a Fõvárosi
Nagycirkuszba, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajánlott fel.
Az általános iskolában kitûnõ eredményt
ért el 46 tanuló.
1. a: Andrássy Zoltán, Asztalos Adrienn,
Emperger Flóra, Fekete Fruzsina, Kovács
Angelika, Kovács Kolos, Kõvári Levente,
Nagy Emma Szonja, Pék Antónia Orsolya
1. b: Balassa Zille, Borbás Hanna, Csáki
Alexandra, Dörögdi Anna, Szõke Bence
2. o.: Herczeg Róbert, Horváth Zalán, Kovács Zsófia, Vinczellér Balázs
3. o.: Bognár Réka, Boldizsár Kitti, Enesei
Léna Luca, Gácser Vivien, Kara Kitti, Kovács Ádám, Lõrinczi Mózes Elõd, Simon
Kíra
4. a: Bencze Hanna Enid, Klár Dávid,
Papp Nikolett, Pál Bianka
4. b: Horváth Gyula, Závodi Lili, Závodi
Zsanett
Az alsó tagozaton 9 tanuló ért el jeles eredményt, õket oklevéllel jutalmazzuk.
1. a: Bencze Botond Bulcsú
1. b: Kiss Jázmin, Soós Lídia Dominika
2. o.: Czirják Dávid
3. o.: Nagy Zalán
4. a: Takács Eszter
4. b: Bácskai Zsanett, Borbás Flóra, Fekete Dóra
A felsõ tagozaton jóval nehezebb már kitûnõ eredményt elérni, õk a következõk:
Menyhárt Nóra, Molnár Anna Zsófia,
Bencze János Lehel, Meilinger Norbert.
A felsõ tagozaton hatan értek el jeles eredményt:
Al-Attar Nidal, Balassa Dorka, Kockás
Kíra, Sersli Hajnalka, Sztolyka Dorina,
Váczi Enikõ Virág.

Gimnáziumi tagozat:
Kitûnõ gimnáziumi bizonyítványt vihet
haza:
Reinhardt Viktória, Horváth Anna,
Menyhárt Ildikó Renáta, Horváth Evelin
Anna, Máté Anna, Kovács Dominik,
Kovács Viktor.
Jeles tanulók:
Szabó Róbert, Csönge Bence, Rudolf Levente, Söllei Dóra, ZsolnaiFanni.
SzabóJánosné, a Fény-erõ Egyesület elnöke jutalomkönyveket adott át az osztályfõnök ajánlásával Hersics Erika és Kiss József II. osztályos tanulónak.
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Máté Imre tanár, a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, tájékoztatott az alapítvány intézményt érintõ munkájáról. A kuratórium a tantestület véleménye, javaslata alapján
ebben az alsó tagozatos Bencze Hanna Enid, a felsõ tagozatos Meilinger Norberta és a gimnazista
Horváth Evelin tanulókat jutalmazza.
Intézményt támogatóknak egy-egy emléklappal
köszönték meg jó szándékukat, segítségüket.
Csõszné Kacz Edit polgármester, aki a fenntartóváltás ellenére szívén viseli az iskola ügyeit, megtiszteli jelenlétével a rendezvényeinket, s nem feledkezik meg arról, hogy pedagógus napon megköszönje nekünk a simontornyai gyerekekért végzett munkánkat, valamint gyerekek nevében is a
budapesti kirándulásokat, melyen a résztvevõk felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
Köszönetet mondtak annak a lelkes csapatnak,
akik Bencze János vezetésével teljesen megújították a Petõfi úti iskola kerítését. Képviseletükben õ
kapta az oklevelet, aki még az alsós farsangi mulatságok zenéjét is biztosítja évrõl évre. Oklevelet
adtak át: Németh Ágnesnek, Mireider Anikónak,
Borbás Imrének, a szülõi munkaközösség tagjainak, akik 4 éven keresztül minden területen sokat
segítettek az osztálynak.
Varga Istvánnak, aki gyermeknapon fagyival ajándékozta meg az iskola tanulóit. Kovács Lászlónak,
gyermeke tantermének berendezésében nyújtott
segítségért
Haig Juditnak, Csendesné Marekkel Máriának,
Gulyásné Ivancsik Katalinnak a szülõi munkaközösségben végzett munkájáért.
A felsoroltakon kívül számtalan önzetlen segítség
érkezett külsõ szervezetektõl, személyektõl, szülõktõl, nagyszülõktõl, az SZMK, a Fried Mûvelõdési Ház, a Vármúzeum, a Fény-erõ Egyesület, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a védõnõk, iskolaorvos, a rendõrség, és a városi könyvtár
támogatása is nagy segítség volt.
Ebben a tanévben ismét elköszöntünk egy nyugdíjba vonuló kolléganõtõl. Szabó Eszternek nyugdíjba vonulása alkalmából az egész intézmény nevében szeretném megköszönni az elmúlt 40 évben
végzett munkáját. Nyugdíjas éveire kellemes pihenést, jó egészséget kívánunk!
A jövõ tanévre az intézményünk több megüresedett állást meghirdet. Német, matematika, történelem, magyar szakos tanárok felvételét tervezzük. Bízunk benne, lesznek a feltételeknek megfelelõ alkalmas jelentkezõk. Éppen ezért még több
bizonytalanság van azt illetõen, kik lesznek osztályfõnökök a 2016/2017-es tanévben, ki melyik
osztályt fogja tanítani. Emiatt kérem a szíves megértését mindenkinek, tõlünk független okok miatt
nem tudunk biztosat mondani.
Kedves Diákok!
A következõ hetekre Márai Sándor tanácsát ajánlom figyelmetekbe, aki szerint az életben nagyon
fontos: „Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan
és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást
és bõséget, józanságot és mámort, igen, még gondot
és örömet is.” Változtassunk az eddigi ritmuson,
következzék a pihenés idõszaka, ennek érdekében a 2015/2016-os tanévet ezennel bezárom.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona iskolaigazgató ez a
mondata aratta a legnagyobb tetszést, a legnagyobb tapsot különösen a tanulók körében, de úgy
láttam a pedagógusok is várták már a szünidõt.

Az általános iskola talán egyik legszebb ünnepe a ballagás. Az intézmény történetében hosszú idõ óta ez az elsõ nyolcadikos ballagás, amikor is 2 osztály tanulói
ballagnak, hiszen ez az elsõ olyan év, amikor a nyolcadik évfolyamon mindegyik
osztály általános iskolai. A ballagás a már megszokott módon és forgatókönyv
szerint zajlott, a ballagó és a ballagtató osztály képviselõi elmondták búcsúbeszédüket, majd a végzõsök átadták az iskolazászlót, melyre felkötötték a szalagot. A
legjobbak jutalomkönyvet kaptak, majd az osztályfõnökök átadták a bizonyítványokat.
A továbbiakban Kovács Jánosné Lengyel Ilona iskolaigazgató mondatait idézzük: Nagy örömünkre többen itt maradtok a 4 évfolyamos gimnáziumunkban,
egy a számotokra már ismerõs világban kezditek meg a középiskolai tanulmányaitokat. Bízunk benne, hogy nem csalódtok majd, s a gimnáziumi követelményeket
is legalább olyan jól teljesítitek, mint az általános iskolait.
Többen közületek másik iskolába járnak majd szeptembertõl, úgy gondolom,
hogy az iskolánk felkészített benneteket arra, hogy megálljátok a helyeteket más
helyeken, képesek legyetek alkalmazkodni az új társasághoz, megfelelni az új
elvárásoknak.
Nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen sok erõre lesz szükségetek ahhoz, hogy ellenálljatok a nap, mint nap jelentkezõ kísértéseknek. Mindannyian erõs, céltudatos, a céljaiért tenni akaró gyerekeket igyekeztünk belõletek faragni.
Kedves Szülõk! Szeptembertõl egy újfajta iskolatípusba lép a gyermekük, s ami
egy kicsit megnehezítheti a váltást, hogy mindannyian egy nagyon különleges
korszakban vannak. Kamaszok, akik a kisgyermekektõl és a felnõttektõl is sokkal
érzékenyebben reagálnak a külvilág változásaira, hiszen bennük is változás zajlik:
megkezdõdött a felnõtté válás idõszaka. Ezt a szakaszt mi felnõttek is végigéltük,
kisebb-nagyobb viharokkal túl lettünk rajta, s most az a feladatunk, hogy a gyermekeinket segítsük, vigyázzunk rájuk, s a nehézségek ellenére megtartsuk velük a
maradéktalanul bizalmas viszonyt. Kérem Önöket, támogassák a gyermekeiket a
meleg családi fészekben az igazi kirepülés elõtt, adjanak nekik erõt, bátorítást az
új szakasz, új közösség megismerésében.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Legyetek erõsek, bátrak, kitartóak, s a siker nem marad el! Kívánom, hogy a szerencse is szegõdjön mellétek, s legyetek kiegyensúlyozott, boldog felnõttek!
Az ünnepség végén a ballagókat virágcsokrokkal, ajándékokkal köszöntötték,
majd elkészültek a közös családi fotók, melyek emlékeztetnek arra, milyen volt a
ballagás 2016.-ban Simontornyán.

Va Lá

Va Lá

Elbúcsúztak
elballagtak
a nyolcadikosok
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Volt egyszer egy bõrgyár
(ami a könyvbõl kimaradt)
1.

1. E havi elsõ képünk munkahelyi kiránduláson készülhetett, Zólyominé Szabó Kláritól kaptam. Az õ édesanyja, Szabó Sándorné, baloldalt áll, de a sok ismerõs arc
között a László, Baum, Kovács, Luka házaspárokat is megtaláljuk.
2. Kubicsek János
2.
személygépkocsi
vezetõ neve szerepel a könyvben, de
fényképünk
nem
volt róla. Ezt pótoljuk most egy fiatalkori fotóval. János
elmondta, hogy dr.
Karnitscher Tamás
3.
4.
igazgatónak 15 évig volt a sofõrje. De megtaláljuk õt az egyik ipari tanuló tablón is,
mert fiatalon tímárként dolgozott a gyárban. A fényképeket tõle kaptam.
3. A kép Szapár Tibort ábrázolja feleségével, Hédivel, egyik kedves erdei sétájukon.
Tibi a boxraktár 1960-as évekbeni vezetõjének, Szapár Imrének a fia volt. Simontornyán végezte el az általános iskolát,
testvérem, Miklós osztálytársa és jó barátja volt, minden osztálytalálkozójukon részt
vett. A Tannimpex megbecsült dolgozója
volt, üzletkötõként (és turistaként is) a fél
világot bejárta. Tibi sajnos a közelmúltban
hunyt el. Családjáról a bõrgyári könyvben
is találhatunk egy fejezetet.
4. A következõ kép Kuti Teréz és Juhász
József konfirmációján készült a pálfai
evangélikus templomban. Az oltár elõtt
dr. Kiss Béla evangélikus lelkész úr áll, aki

hajdan Simontornyára is átjárt kéthetenként, hogy istentiszteletet tartson. A fényképet Nagy Istvánné Kuti Terikétõl kaptam, õ is dolgozott a gyárban késõbb. A képen õ balról a második kislány (hajpánttal).
5. Az elsõáldozókról a csoportképet a katolikus elemi iskola udvarán készítették az
1940-es évek elején. A képet Mikulás Józsefné Siket Katótól kaptam, aki majdnem
mindenkit felismert rajta. Többen közülük
bõrgyári dolgozók voltak, de legtöbbjüknél a szülõk vagy a házastársak voltak bõrgyáriak.
6. A nagy csoportkép középsõ részét kiemeltem, ezeken az alsó sorban balról az
egyik Gergõ kislányt láthatjuk, mellette
Horváth Marika, Baranyai NUNI (Erzsébet), Jakab Juliska és Zugor Erzsi (Tihanyi
Gyuláné). A középsõ sorban (balról) Fésû
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5.

Veronika (Halas Kálmánné), a következõ két kislány nevét nem
tudjuk. Legfelül áll Barocsai Erzsébet, Takács Ilonka (Bõhmné)
és Jobbágy Irénke, akit pár hete veszített el a családja, õmellette
Nagy Erzsébet. A nagy képen lévõk között is több gyárit találunk,
6.

mint Molnár Terit (Erlichnét) fent a jobbszélen, tõle a harmadik
Zsolnai Erzsi (Szûcsné), õmellette jobbról pedig Vámi Julianna
áll, aki 1945-ben még gyermekként a front polgári áldozata lett.
7. Képünk még távolabbra visz az idõben, talán az 1920-as évek
elején készült? Molnár Ferencnét, a késõbbi Takács Istvánnét – a
legendás Dallos Marcsa nénit – látjuk rajta két fiával, Molnár Ferenccel és Molnár Lajossal. Mindketten a bõrgyárban dolgoztak,
Ferenc késõbb a kultúrházban is. Az õ lánya volt Baráth Sándorné Molnár Katica. Lajos hasítómester volt, a meszes mûhely
mûvezetõje, és nagy sportember, foci és kajak jut most hirtelen az
eszembe. A képet feleségétõl, Zsuzsikától kaptuk, nekik két lányuk van, Zsuzsanna és Erzsébet. Marcsanéni szülésznõ volt Simontornyán, még a 30-as években is. Visszaemlékezése szerint
2000 gyermeket segített a világra.
8. Mi a „gyerekek” (akik még vagyunk) inkább erre a késõbbi arcára emlékezünk szeretettel.
9. És, hogy a baba témánál maradjak, épp az imént kaptam egy képet Házkötõ Gizitõl (Pál Károlyné dr. Házkötõ Gizella), aki hajdan a bõrgyár mûszaki dolgozója volt. Itt 2 hónapos kis dédunokáját eteti.
Kiss Margit

7.

8.

9.
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SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ EGYESÜLET
2016 elsõ félévi munkánkról
A 2016-os év mozgalmasnak ígérkezik az
egyesület életében. Szinte minden hónapra jutott valamilyen esemény.
Február hónapban kipróbáltuk magunkat
a tekepályán, megnéztük Tamásiban az
Amatõr Operett Színház csodálatos mûsorát.
Márciusban nagy izgalommal készültünk a
Nemzeti Együttmûködési Alap által kiírt
pályázati beszámoló elkészítésére, melyen
számítógépes eszközöket nyertünk.
Március 21-én egyesületünk vezetõsége
ülésezett, melyen a mérlegzáró közgyûlést
készítettük elõ.
A 2015. évi mérlegzáró közgyûlésünket
2016. április 13-án tartottuk, ahol beszámoltunk a tagságnak a 2015. évi munkánkról, s megvitattuk a 2016. évi terveket.

Május hónapban nyugdíjas tagjainkkal a
Tamási Termálfürdõben pihentünk, s szórakoztunk a nyugdíjasoknak szervezett
mûsorokkal. Ugyancsak májusban több tagunk részt vett a Torma József által kezdeményezett és lebonyolított szemétgyûjtési
akcióban.
Közben nem feledkeztünk meg vállalt kötelezettségünkrõl sem:
Támogattuk a 2. osztályos gyermekek
március 5-ére szervezett kirándulását a
Campona bevásárlóközpont kalandparkjába és a Tropicariumba.
A 2016. évi gyermeknapra egyesületünk
fagylaltjeggyel lepte meg a patronált 2.
osztályos gyermekeket, valamint az egyesület tagjainak, a SIMOTRADE KFT. és
SIMOVILL 2006 KFT. dolgozóinak gyermekeit, unokáit.

A gyermekek szórakozhattak a Simontornyai Vár udvarában rendezett Bartina
Zenekar mûsorával.
A tanévzáró ünnepségen egyesületünk két
szorgalmas, 2. osztályos diákot könyvjutalomban részesít az osztályfõnök ajánlásával.
A továbbiakban készülünk az augusztus
13-i SIMOVILL Emlékképek kiállítás
megnyitására, melyre ezúton is meghívunk
és várunk minden kedves érdeklõdõt.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak
az anyagi segítségét, valamint köszönetet
mondunk azoknak a támogatóinknak,
akik 1%-uk felajánlásával segítik egyesületünk munkáját.
Szabó Jánosné,
a Simontornyai Fény-Erõ Egyesület elnöke

55 éve végeztünk
Május 27-én ünnepeltük az 55. általános iskolai találkozónkat. 12-en jöttünk össze, mert sajnos az idõ elszállt felettünk és egészségi
okokból sokan nem tudtak eljönni.
Mi évente egy napot együtt töltünk, így jövõre megismételjük.
A jelenlevõk balról jobbra: Andráskó Bandi, Fehérvári Andrásné – Prell Erzsébet, Baranyai József Csuri, Vig Józsefné – Molnár Erzsi,
Nagy Miklósné – Szûcs Mária, Farkas Gyuri, Hegyi Ferencné – Zubor Ilona, Sáfár József, Kovács Józsefné – Dolmán Joli, Kelecsényi
József, Kisszebeni Marcellné – Jónás Krisztina – tudtuk meg Hegyi Icától.

FIZESSEN ELÕ SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság. Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.

2016. július
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Képzõmûvészet tanszakosok
év végi kiállítása
2016. június7-én, kedden 17 órakor nyitotta meg Rill Mária, a
Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény képzõmûvészeti ág szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika-festészet tanszakos tanulók bemutatkozó kiállítását. A kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet. Közel 170 alkotást tekinthetett meg a közönség. A kézmûves tanulók felkészítõ
tanára Boros Eszter és a grafika szakos tanulók felkészítõ tanára,

Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást.
Kovács Tünde tanítónõ vezetésével, zömében 2. és 4. osztályos tanulók közös énekkel színesítették a megnyitót. Rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével Kovács Jánosné Lengyel Ilona, a Vak
Bottyán ÁIG tagintézmény vezetõje is. A megnyitó után Rill Mária oklevelet és ajándékot nyújtott át Molnár Anna Zsófia grafika-festészet, Nyirati Virág 7. a, Kockás Kíra 7. b, és Raboczki
Bálint 7. a kézmûves szakos tanulóknak a 6 éves kiemelkedõ
munkájuk elismeréseként. Vendégeink közül többen írtak is pár
elismerõ szót a vendégkönyvbe.
A látogatókat egy kis süteménnyel és SIÓ itallal kínálták meg a
szervezõk. Ez utóbbit a Vak Bottyán ÁIG tanulói rajzpályázaton
nyerték iskolájuknak.
Gyurkóné Tóth Irén

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/2. 3. rész –
Monumentális festészet

A freskó
Elõkészületek, alapanyagok: a mész
Tehát a kartonok készítése létfontosságú a
mûvész számára. Célszerû elõször a maketten egy kisebb léptékû „vázlat-kartont”
készíteni, melyen a szerkesztõ vonalak hálója is szerepel. Majd ennek alapján készül
el a helyszínen a valódi karton. De nem ezt
fogjuk perforálni, hanem a legjobb pauszpapírra átmásolni minden egyes „rész”kartont, így a valódi kartonok nem mennek tönkre az átjelöléskor, megmaradva
az utókornak. (Könyvünk szerzõje még
fényképezést is javasol a kartonok használatakor. Erre azonban a régi mestereknek
nem volt módjuk.)
Közben a helyszínen szorgos elõkészítés
folyik. A régi vakolatot tégláig le kell verni,
a fúgákat ujjnyi mélyen ki kell kaparni:
nem ismerjük a korábbi vakolat összetételét, a kellemetlen meglepetésektõl óvjuk
magunkat – a sótartalom „kivirágzásokat”
okozhat. A vakolás elõtt a téglafalat ellen-

õrizni kell: a túlégetett téglákat el kell távolítani, mert ezek bajt okozhatnak – másképp veszik fel a vizet. A fal locsolását már
napokkal elõbb meg kell kezdeni sóktól
mentes vízzel. A jól átitatott fal alkalmas
az alapozásra, a vakolat felhordására. Az
ekkor elkövetett hibák végzetesek a freskó
szempontjából, ezért nagyon körültekintõen kell eljárnunk. A habarcs oltott mész
és homok vízzel higított keveréke. A meszet megfelelõ mennyiségû vízzel hígítva
kapjuk a mésztejet. (Tej sûrûségû, innen a
név.) A mésztejben levõ mész lassanként
lerakódik az edény aljára, ott iszapolódik.
A felül maradó tiszta átlátszó víz azonban
még mindig gazdag mésztartalmú, ez lesz a
festõszerünk – evvel öntjük fel majd a porfestékünket. A frissen oltott és leszálló
mész még számos – a freskóra – káros
anyagot tartalmaz. Ezek a fenékre közvetlenül leszállnak, ezért elválaszthatók. A
még fel nem oldódott apró mészdarabok
lassan oldódnak fel. Ez az utóoldódás. Ha
friss oldott meszet használnánk, ezek a kis
mészdarabok kipattogzásokat, repedéseket okoznának a vakolatban – így a freskóban is. Ezért állni kell hagyni a meszet, legalább 2 évig, de 5-10 év az ideális. Az oltott

Fotó: internet
meszet fallal kibélelt veremben hagyjuk
állni: „vermelt mész”. Ez idõvel iszaposodik, ahogy leírtuk. Alul lesz a jó mész,
legalul a hordalék, felül a mészvíz (a
festõszer). A mészvíz tetején keletkezõ vékony hártyát idõrõl idõre el kell távolítani.
Ez a mészpáncél, amely a freskó kötõanyaga. Ez rögzíti a festéket a vakolatban. Ettõl
freskó a freskó.
Freskófestõk hajrá!!! J Ajánlatunk a simontornyai könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája I.-II.
Gyurkó Gábor
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Elérték céljukat
a serdülõ lánykézilabdázók
Befejezõdött a Tolna megyei nõi serdülõ kézilabda-bajnokság,
ahol a negyedik helyen végzett a SIKK alakulata. Zámbó Tibor
vezetõedzõ a csapategység kialakítását, a mezõszilasi és a simontornyai lányok csapattá formálását, a játékosok fejlõdését
tûzte ki célul. Ez sikerült, az újonc csapat meghatározó szereplõje
lett a megyebajnokságnak.

A serdülõ korosztályban, MESI néven, több kupát is megnyert
neves csapatok elõtt. A vezetõedzõ a sok munka, edzés mellett a
rengeteg, számtalan mérkõzés híve, ezért is indultak el a Tolna
megyei bajnokságban. Igaz, csak késõbb kapcsolódhattak be,
ezért igen sûrû volt a program, mely miatt nem teljesen reális a tabellán elfoglalt helyezésük, a bajnok Tolna ellen például két-két
mérkõzést játszottak egymás után. Az NB II. juniorbajnokságban
vitézkedõ Tamási kivételével minden csapat ellen gyõzni tudtak a
lányok, igaz, két mérkõzésen csak egy-egy góllal kaptak ki.
A bajnokság végeredménye:
1. Tolna KC II
2. Tamási KC
3. Kocsolai SC
4. Simontornyai KK
5. Holler UFC
6. Tolna KC

20
20
20
20
20
20

15
14
12
10
4
3

0
1
2
0
0
1

5
5
6
10
16
16

461
385
504
454
425
312

350
363
430
419
599
380

111
22
74
35
-174
-68

30
29
26
20
8
7

A csapat tagjai Zámbó Tibor vezetõedzõvel és Nagy Tibor edzõvel az utolsó mérkõzésen 37- 18 arányú fölényes gyõzelmet arattak a Holler UFC (Dunaföldvár) ellen.
Va Lá

Júniusi
házasságkötések:
Papp József és
Fekete Tímea

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Ajánlatkérõ neve: Simontornya Város Önkormányzata

4. 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5.
III/1 (hrsz: 1469/2/A/13) alatti ingatlan
eladása

2. Ajánlatkérõ címe: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.

Zubor Gábor és
Mohácsi Ildikó

3. Ajánlatkérõ képviselõje: Csõszné
Kacz Edit polgármester
4. Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586929, simontornya@t-online.hu

Illés Tibor és
Magyar Tímea

5. Ajánlatkérõ kapcsolattartója: Nagy
Károly
6. Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586939, epitesugy1@simontornya.hu

A pályázati dokumentáció ingatlanonként 50.000 Ft., azaz ötvenezer forint
bánatpénz ellenében megvásárolható.
A bánatpénz a vételárba beszámít.
Vesztes pályázó a bánatpénzt nem kapja vissza. A pályázat beadási határidõ
lejártáig viszszaadott dokumentáció
esetén a pályázati díj visszafizetésre kerül.

Boros Rudolf és
Koncz Pamela

Júniusi születések:
Pápai Anna,
Boros Liliána Roxana,
Gomán Adrienn

1. 7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 12.
II/5 (hrsz: 1351/37/A/6) alatti ingatlan
eladása
2. 7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 14.
II/5 (hrsz: 1351/35/A/6) alatti ingatlan
eladása
3. 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5.
II/3 (hrsz: 1469/2/A/7) alatti ingatlan
eladása

A pályázati dokumentáció 2016. július
4-11. között vehetõ át a polgármesteri
hivatal 7. számú irodájában a befizetést
igazoló csekk bemutatása mellett 8-15.,
pénteken 8-12. óra között.
Csõszné Kacz Edit polgármester

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

