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Jubilált a SIMOTRADE Kft.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték a várban. Szerencsére az idõjárás is a szebbik arcát mutatta, igaz
a szemerkélõ esõ miatt késõbb kezdõdött az ünnepség, de azután kivirult az idõ, és az emberek is vidámab-
bak lettek.

Simontornya legtöbb embert foglalkozta-
tó cége jelenleg 103 fõnek biztosít munka-
lehetõséget, biztos megélhetést. Nagyon
nehéz a mai világban, ebben a nehéz gaz-
dasági helyzetben fenntartani egy folya-
matosságot, állandóságot, fejlõdést, úgy
hogy az árbevétel és a foglalkoztatottak
száma állandó tudjon maradni, illetve fo-
lyamatosan, egyenletesen növekedjen. A
Simotrade példája bizonyítja, hogy ezt el
lehet érni – mondta Bajcsi Géza tulajdo-
nos, alapító tag, ügyvezetõ elnök. A
Simotrade Kft.-nél a tulajdonosok, veze-
tõk és dolgozók valamennyien büszkék az
elért eredményekre. Többek között arra,
hogy a Tolna Megyei Népújság és a megyei
NAV által megjelentetett Tolna Megyei
Gazdálkodó cégek toplistáján kezdetektõl
fogva a középmezõnyben foglal helyet.
13 éve rendelkeznek ISO 9001 minõségta-
núsítással, munkájukat ennek szellemé-

ben végzik. Termékeiket 16 európai or-
szágba exportálják. Az elmúlt 25 év mind-
egyikében a hivatalos inflációt meghaladó
mértékben tudták a béreket emelni, az öt
évvel ezelõtti 140 e Ft/hó átlagkereset má-
ra 190 e Ft/hó összegre emelkedett. Cégük
a megye talán egyik legkorszerûbb elekt-

rosztatikus porszórásos technológiával
mûködõ festõüzemével dolgozik, amely a
régi tsz-istálló festési technológiáját te-
kintve – hogy egy hasonlattal éljek – talán
egy középkori lovas kocsis és egy AUDI
személygépkocsival történõ közlekedés
arányait mutatja.
A cég ma már rendelkezik 5 db CNC
stancológéppel, melyek beszerzési értéke
megközelítette a 300 millió forintot, és
ezek a gépek – akár az üzemtõl mintegy
250 m-re lévõ emeleti irodából is – számí-
tógépes programmal mûködtethetõk.
Két évvel ezelõtt üzembe állított görgõzõ
berendezés a kezdeti esetenkénti gyártás
után ma már kétmûszakos leterheltséget
mutat, 8 embernek folyamatos munkát
biztosítva.
A cég mûszaki fejlesztésének iránya egyér-
telmûen a LED-es technikával készített
lámpák felé mutat, hiszen öt évvel ezelõtt
még csak mutatóba gyártottak LED-es
lámpát, ma már 55 % körül ilyen energia-
takarékos, hosszú élettartalmú lámpates-
tek és azok alkatrészeinek gyártása és érté-
kesítése folyik.
Az elmúlt években a cég nem csak belföld-
ön mûködõ cégét fejlesztette, hanem Szer-
biában, Horvátországban és Szlovákiában
saját céget, illetve többségi tulajdonú céget
alapított. Ezt az irányt tovább folytatva,
Románia területén szándékozik vegyes
vállalat alapításával, ezzel is a térségekben
meglévõ pozícióját kívánja erõsíteni.
Bajcsi Ferenc tulajdonos ügyvezetõ meg-
köszönte munkatársai jó munkáját, majd
ismertette a döntésüket. Úgy határoztak,
hogy, a jubileum alkalmából minden, 5 éve
a cégnél dolgozót megjutalmaznak 10 ezer
forintos éves emeléssel, ennek alapján pél-
dául egy 15 évet dolgozó 150 ezer forintot
kap, Erzsébet utalvány formájában.

Folytatás a 2. oldalon.
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Az a négy dolgozó, aki a megalakulástól a
mai napig törzsgárda tag, fejenként 250
ezer forinttal gazdagodik, tehát összesen
egymillió forintot kap. Szép gesztus a jutal-
mazás ilyen formája.
A legfiatalabb ügyvezetõnek, Rózsa Gá-
bornak az egyik legnehezebb feladat ju-
tott, a jövõrõl kellett beszélni. Nagy lendü-
lettel kezdte mondanivalóját, felvázolta el-
képzeléseit. Beszélt arról, hogy az ez évben
kialakított ügyvitel szervezési rendszer új
fejezetet nyit a cég történetében, valamint
arról, hogy a Philips céggel sikerült beszál-
lítási szerzõdést kötni. Biztosítani fogják,
hogy a Simontradenél az elmúlt 25 évhez
hasonló folyamatos fejlesztéssel az ered-
mények sem maradnak el.
Nagy János, a Magyar a Világítástechnikai
Társaság elnöke méltatta a cég eddigi
eredményeit és sok sikert kívánt a további
munkájukhoz.

Csõszné Kacz Edit polgármester köszön-
tötte az ünnepi ülés résztvevõit, elmondta,
hogy milyen fontos szerepet tölt be a cég
Simontornyán a foglalkoztatás területén.
Ajándékkönyvekkel, Simontornya város
kis zászlajával és születésnapi tortával kö-
szöntötte fel a Simotrade Kft-t.
Az esõzés miatt kissé csúszott a legendás
Express együttes mûsora, a zenekarvezetõ

Solymos Antal – a TÓNI – az újrahangolás
mellett döntött, az ünneplõ közönség egy-
általán nem bánta és nem unta ezt a mûve-
letet, melynek során a Solymos mûvész úr
bebizonyította rögtönzési képességeit. Az
együttes kiváló játékával jól hangolta a
közönséget visszarepített a múltba.

A büfévacsora elfogyasztása után táncest
kezdõdött, melyen a siófoki BLOCK zene-
kar minden korosztály számára jókedvre,
mulatozásra ösztönzõ számokat játszott.
Éjfél elõtt pár perccel impozáns tûzijáték-
kal zárult a jól sikerült ünnepség.
Úgy gondolom, nagyon sok simontornyai
ember szeretné, hogy a Simotrade Kft. az
eddigiekhez hasonló ütemben fejlõdjön,
és hosszú-hosszú ideig biztosítson munkát
a város lakói számára. Ehhez kívánok ki-
tartást, jó erõt, egészséget!

Va Lá

Jubilált a SIMOTRADE Kft.

Vörös cuvée-vel lett
teljesen kerek a történet

Csõsz László a városi ünnepségen vette át
a vörös kategóriában elnyert „Város bora”
kitüntetést. A díszes kupa mellett oklevél
tanúsítja a díj elnyerését. Ritkán indul bor-
versenyen, de akkor mindig jól helytáll.
2014-ben a fehér, tavaly a rozé, az idén pe-
dig a vörös borával nyert, így lett kerek a
lista. A vele történt beszélgetés során el-
mondta, hogy hagyományos módszerekkel
– ahogy az apjától, nagyapjától tanulta –
készíti a bort, semmi ördöngösség nincs
benne. A két legfontosabbat, az egészsé-
ges szõlõt és a tisztaságot soha nem lehet
elfelejteni. A borverseny pedig szerencse
kérdése, ezen a napon az õ borát találta a
zsûri a legjobbnak, lehet, ha öt nap múlva
kerül sor a versenyre, az eredmény más-
ként alakul. Arra a kérdésre, hogy mi szük-
séges a város bora cím elnyeréséhez, az
alábbiakat válaszolta.
Elõször is arany minõsítésû bor kell hozzá,
legyen legalább 300 liter mennyiség belõle,
ebbõl 100 litert a városnak kell eladni. A

város literjét 800 Ft-ért vásárolja meg, eh-
hez jön még az üvegpalack, a vignetta, a
kapszula, valamint a palackozás díja, így
kb. 1.200 Ft-ba kerül egy palack. Az önkor-
mányzat ajándéknak használja fel bel- és
külföldi vendégek, delegációk kapják, ez-
zel is hozzájárulnak a város borkultúrájá-
nak öregbítéséhez. A rozé borokra még
nem terjed ki az önkormányzati rendelet,
de elgondolkodtató, mivel egyre jobban
divat jön a rozé, hogy erre a borra is java-
solják a város bora kitüntetést. Simon-
tornyán a borverseny rendezése a 90-es
évek közepén kezdõdött, a hegyközség,
mint szakmai szerv vesz részt a megrende-
zésében, de egyre nagyobb szerepe van eb-
ben az önkormányzatnak is. Már lett elsõ a
fehér-, a vörösborom is, tavaly a legjobb
rozé díjat nyertem. Simontornyán elértem
mindent, amit el lehet érni, és mivel szer-
vezõje vagyok a versenynek, úgy döntöt-
tem, hogy többet nem indulok a boraim-
mal, mert nem szeretném támadásnak ki-

tenni magam, hogy azzal vádolnak, hogy
részrehajlás történik a zsûri részérõl.
A szerkesztõ megjegyzése: mivel jeligések
a minták, ez teljesen kizárható. Döntését
megértettük, sajnáljuk.
Gratulálok eddigi eredményeidhez, remé-
lem, hogy versenyen kívül ezután is meg-
kóstolhatjuk és minõsítjük boraidat.

Va Lá
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Rendhagyó módon
ünnepeltük az augusztus 20-át
Korábban a város lakosságát megmozgató esemény volt, vetélke-
dõkkel, játékokkal, fõzéssel. Az utóbbi években megváltozott a
megünneplésének módja. Az idei évben egy nappal korábban ke-
rült sor az új kenyér megszentelésére, ennek ellenére többen vet-
tek részt az ünnepségen. A Himnusz elhangzása után gitárral kí-
sért énekek, majd egy szavalat következett. Az ünnepi megemlé-
kezést Máté Imre, a Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány
elnöke tartotta. Beszédében méltatta Szent István király érdeme-
it, és az alábbiakban összegezte a jelen kor feladatait:
„Nekünk, kései utódoknak az a rendeltetésünk, hogy megvédel-
mezzük mindazt, amit Szent István-i útnak nevezhetünk. Tanul-
junk más népektõl, ugyanakkor õrizzük meg mindazt, ami a mi-
énk és adjuk tovább nemzedékrõl, nemzedékre! Nekünk is vállal-
ni kell, hogy teszünk valamit a közösségért, hogy megújítjuk azt,
ami esetlegesen elromlott a történelem viharaiban, felvállalunk
új dolgokat, és azért keményen küzdünk. Igyekezzünk szebbé ten-
ni mások életét, építsünk egy kiszámítható, szebb és biztonságo-
sabb jövõt, hogy újabb 1000 év múlva is itt álljon Magyarország!
Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta ja-
vaknak, magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyar
népdalokat énekelnek, magyar néptáncot táncolnak. István kora
és napjaink kora is egy új világ. Valami újnak a kezdete, egy ke-
mény munkával megteremtett új világnak, ahogy az új kenyér is
mindig a jól végzett munka eredménye, ami táplálékuk szolgál ne-
künk, ugyanígy István király tettei, a magyar népnek táplálékul,
iránymutatóul szolgáltak a történelem során és ma is.”

Ezután az önkormányzat, az iskola és a várvédõk képviselõi ko-
szorút helyeztek el a Szent István szobor talpazatánál.
Az új kenyeret Zab András plébános, címzetes esperes szentelte
meg, megköszönte mindazok munkáját, akik a búza megtermelé-
sében, és a kenyér elkészítésében részt vettek. Az ünnepség ének-
kel és a szózattal zárult. Ezután Csõszné Kacz Edit polgármester
megköszönte a megjelenést és felhívta a figyelmet a további mû-
sorra, a két koncertre, amelyet várban tartottak. Az ünnepség vé-
gén a felszentelt kenyeret a jelenlévõk közösen elfogyasztották.
Szép gesztus volt.

Va Lá
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A képviselõ-testület rendkívüli ülésérõl jelentjük
Csõszné Kacz Edit polgármester: Köszön-
ti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselõ-testület 5 tagja jelen van, így a
testület határozatképes. A rendkívüli ülés
összehívására az SzMSz elõírásainak meg-
felelõen került sor. Több halaszthatatlan
ügy miatt kell rendkívüli ülést tartani.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Gyors
döntés szükséges, hogy végre október else-
jétõl átvehesse a SPED-MED Kft. az ügye-
let mûködtetését.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta al-
jegyzõ: A címet kellett átírni, nem a Bem
utca, hanem a Hársfa utca 39. a jó cím.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogy
a többi társult település mit tesz hozzá az
ügyelet mûködtetéséhez, és mi lesz az
ügyeleti gépkocsival.
Polgármester: A jelenlegi autó a Nitroké-
mia tulajdona, a simontornyai önkor-
mányzat az üzembentartója. Szeretnék
megvenni néhány százezer forintért.
Szabó Attila alpolgármester: A SPED-
MED hoz majd új autót.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A tele-
pülések létszámarányosan fizetik a költsé-
geket.
Polgármester: Az ügyelet épülete is Si-
montornya tulajdona. A fenntartás körül-
belül 44 millió forint évente, ebbõl 22 milli-
ót fizetnek a települések létszámarányo-
san. Az igaz, hogy az ott dolgozó közmun-
kásokat egyedül Simontornya fizeti. Az
ügyelet jelenleg is mûködik, igaz az orvo-
sok 90 %-ban nem helyiek most. A helyi
orvosok szerzõdésében át kell vizsgálni,
hogy betartják-e a heti 32 órás munkaidõt.
Város Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te a következõ rendeletet alkotta: Simontor-
nya Város Önkormányzata Képviselõ-testüle-
tének 11/2017. (VII. 31.) önkormányzati ren-
delete az egészségügyi alapellátás körzeteirõl
szóló 2/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Javaslat a kormányablak épületének
ingyenes bérbeadására

Polgármester: Sokáig kellett lobbizni
azért, hogy Simontornyán kormányablak
létesülhessen. Az okmányirodák várható-
an megszûnnek, félõ volt, hogy ha itt nem
nyílik kormányablak, akkor a közigazgatá-
si ügyeket majd csak Tamásiban lehet in-
tézni. Az épület átadását korábban már
tárgyalta a testület. Határozott arról, hogy
az épület felújítását vállalja. Aztán sokáig
semmi sem történt, most a kormányhivatal
sürgõsen kér egy újabb határozatot, ami-
ben a parkoló is szerepel. Elvileg decem-
ber 31-re kész lesz az épület, de most halla-
ni már március 31-i dátumot is.
Körtés István képviselõ: Látta más telepü-
lés kormányablakainál, hogy a parkolóban

ki van táblázva, hogy az adott helyet ki
használhatja.
Alpolgármester: Felmérték a területet, az
ügyelet részére fel kell festeni, hogy oda
csak a mentõautó meg az ügyeleti gépkocsi
állhat. De szemben van még 4 hely, és a fák
mellett is ki lehet alakítani 5-6 parkolóhe-
lyet. Elvileg az ügyelet csak délután 4-tõl
mûködik, a kormányablak általában 4-ig,
de lesz hosszú nap, amikor este 6-ig, akkor
lesz átfedés, mindkét helyre érkeznek
majd emberek.
K. I. képviselõ: A jelenlegi okmányiroda
elõtt is parkol 10-15 autó, meg kell hatá-
rozni, hogy mennyi parkolóhely az ügyele-
té.
Alpolgármester: Igen, ez jogos felvetés. Ki
kell táblázni, hogy melyik helyet kik hasz-
nálhatják.
Zsolnai István képviselõ: Az ügyeleti dol-
gozók részére kellene még egy kis területet
lebetonozni, a túloldalon meg van 10 autó-
nyi hely a kormányablak részére.
Csõsz László képviselõ: A költségvetésben
van 30 millió forint útépítésre. Ebbõl kell
lecsípni másfél milliót, és ki kell alakítani
ott 10 parkolóhelyet.
Címzetes fõjegyzõ: A kormányhivatal így
kéri, hogy legyen egy rész, amit a kormány-
ablak munkatársai és ügyfelei kizárólago-
san használnak.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: Sajnos az a
tapasztalat, hogy hiába van felfestve, hogy
csak mentõk használhatják, akkor is oda-
állnak az emberek.
86/2017. (VIII. 28.) KT-határozat: Simon-
tornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 107. §-ban kapott jogkörében eljárva az
alábbi döntést hozza:
1. Térítésmentesen használatba adja a
Tolna Megyei Kormányhivatalnak a Si-
montornya Hársfa u. 39. sz. alatti ingatlan
északkeleti szárnyát, határozatlan idõre
kormányablak mûködtetése céljából.
2. Hozzájárul, hogy az épületen értéknöve-
lõ beruházást hajtson végre a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal.
3. Az ingatlant a hozzá tartozó parkolóval
a Tolna Megyei Kormányhivatal kizáróla-
gosan használhatja, viselve az ingatlan
fenntartásával, üzemeltetésével és kar-
bantartásával kapcsolatos költségeket.

Cs. L. képviselõ: El van különítve a pénz a
beruházásokra, mindjárt szeptember, és
még el sem kezdõdtek. Javasolja, készül-
jön gyorsan javaslat, hogy melyik utca lesz
felújítva, és egy rendkívüli ülésen szüles-
sen gyorsan döntés.
K. I. képviselõ: Készüljön hozzá költségve-
tés is. Egy terv, nem forintra pontosan, de
úgy, hogy például: parkoló 3 millió, Malom
utca 5 millió forint.
Az Arany János utca felújítására adott be a
város pályázatot, azt most, ha megcsinál-
ják, aztán meg nyer a pályázat, akkor nem
jó. Itt van a Városüzemeltetési Kft., õsszel
már kevés a munkájuk, jól jön nekik a tér-
kövezés. Ott a Petõfi utca, Malom utca,
meg kell határozni a sorrendet.
Alpolgármester: Vannak már számítások
a költségekrõl, a következõ ülésre behoz-
za.
Polgármester: Akár már a jövõ héten
összeülhet a testület. A TOP-pályázatok-
kal kapcsolatban 2 szerzõdést már aláírt.
Reméli, hamarosan kezdõdhetnek a mun-
kálatok. Sajnos, a külterületi utak pályá-
zatról nincs információ.
Más ügyben is fontos tájékoztatni a lakos-
ságot: kéri, vegyék tudomásul, hogy a
Facebook nem hivatalos forrás, ne az ott
olvasható véleményekbõl tájékozódjanak.
A hivatalos információk a város honlap-
ján, a helyi újságban és a helyi tévében ta-
lálhatóak. Az utóbbi napokban két eset is
történt.
Az egyik: a blues koncert Facebook-os pla-
kátjáról lemaradt a Simontornyai Város-
védõ Mozgalom logója. Rögtön jött a tá-
madás, hogy ez tudatos, és ennél lejjebb
már nem lehet menni. Pedig nem az volt,
egyszerû véletlen hiba volt, amit orvosol-
tak. Utána persze már nem jelent meg ki-
írás.
A másik: a gallyazás. Az E.On-nal kötött
szerzõdés szerint a cég végzi, illetve alvál-
lalkozóval végezteti a munkát. A cég levág-
ja az ágakat, a város elszállítja a zöldhulla-
dékot. Az E.On szerint a lakosság és a há-
lózat mûködésének biztonsága miatt a ve-
zetékektõl bizonyos távolságra lehet csak
fa. Sokan felháborodtak a gallyazás minõ-
sége miatt. Már írt egy levelet (õ, mint pol-



2017. szeptember KÖZÜGYEK / KÖZÖSSÉG 5

gármester) az E.On vezérigazgatójának,
hogy felháborító, hogy milyen munkát vé-
geztek. Ez nem csak simontornyai, és saj-
nos nem új keletû probléma. Már
ombudsmani állásfoglalás is született a té-
mában. A fa, ami közterületen áll, az ön-
kormányzati tulajdonú. Jogos a kérdés,
hogy miért ilyenkor vágják az ágakat, mi-
kor még érik a termés. Úgy is lehet szer-
zõdni, hogy az önkormányzat vállalja a
gallyazást, de akkor is be kell tartani a biz-
tonsági elõírásokat. Most külön gond,
hogy az önkormányzati autó mûszakis, 2
hétig nem használható. Ezért Cseh Iván-
nal kötöttek szerzõdést a faágak elszállítá-
sára. Remélik, a fák túlélik ezt a durva nye-
sést, de a dió, a barack, a meggy nem biz-
tos. A levágott ágakat el lehet tüzelni, eh-
hez most egy ágvágó gépet akarnak meg-
venni, kaptak is egy jó ajánlatot. Egy ilyen
gép újonnan 1 millió forintba kerül. Job-
bágy János felajánlotta a sajátját, amit nem
használ, háromszázezer forintért. Megné-
zik, ha jó, megveszik.
Alpolgármester: Látta a városvezetés is,
hogy milyen munkát végzett a cég. A jegy-
zõ úr utánanézett a jogszabálynak, a pol-
gármester asszony levelet írt az E.On-nak.
A lakosok kérésére még egy levelet fognak
írni. Az a terv, hogy egy aláírásgyûjtõ ívet is
mellékelnek, hogy milyen sok embernek
okozott bosszúságot a cég, és fényképeket
is mellékelnek.
K. I. képviselõ: Hozzá nem értõk végezték
a munkát. Utánanézett, a cég tavaly ala-
kult 2 fõvel, most 35 fõt foglalkoztatnak. A
levéllel legalább annyit elérhetnek, jövõre
ne õk végezzék a munkát.
Más: a Malom utcában az úton a lyukakat
csak kõvel tömködték be, semmit se ér.
Megkérdezi, hogy tart-e még a garanciális
idõszak.
Polgármester: A múlt héten is volt bejárás.
Szólni kell Nagy Károlynak. De a Malom
utca rendbetétele most kezdõdik. Itt volt
Becker úr is a Swietelskytõl. A Városüze-
meltetési Kft. pedig végzi a kátyúzást.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy ahol a
járdát feltörték, és nem hozták rendbe, azt
kinek kell jelezni.
Polgármester: Ezt is Nagy Károlynál kell
jelezni, de sürgõsen, mert októberben lejár
a garancia. A faágak behordása több napig
is eltart. Akkor lenne rendezett a város-
kép, ha egyféle fa lenne csak egy-egy utcá-
ban.

Alpolgármester: Látta más településeken,
például Sásdon, hogy gömbkõrisek van-
nak. Az nagyon szép, és nem nõ fel a veze-
tékig.
Címzetes fõjegyzõ: Bence János úr is írt
egy nyílt levelet favágás ügyben. Válaszol-
ni fog rá. Tudni kell, hogy a fák önkor-
mányzati tulajdonban vannak a közterüle-
teken. A tulajdonosnak kellene levágni az
ágakat, de ezt az önkormányzat nem tudja
vállalni. Bence úr arra is választ kér, hogy
történt-e kárfelmérés, lesz-e kártalanítási
eljárás. Kár az, ha például kivágják a fát a
termés betakarítása elõtt. De a Ptk. sze-
rint, ha a fa kinyúlik a kertbõl, akkor is le-
vághatja az E.On, mert van egy biztonsági
övezet (6-18 m), amin belül ehhez joga van
a cégnek. Több önkormányzat próbálta
már perelni a céget, az ombudsman is meg-
állapította, hogy az E.On jogszerûen végzi
ezt a tevékenységet. Javasolja, Bence úr,
mint a Tolna Megyei Önkormányzat tagja,
lépjen az ügy érdekében. Mérje fel, a me-
gyében hol történt még ilyen eset. Megkér-
dezi, hogy akar-e a képviselõ-testület kár-
felmérést végeztetni.
Alpolgármester: Nem.
Cs. L. képviselõ: Mutat egy fényképet: ez
mai felvétel. Még autógumit is leszórtak a
betonra, meg mindenféle szemetet. Hiába
takarítanak minden héten, mindig újrater-
melõdik a szemét.
Zs. I. képviselõ: Javasolja, hogy szerelje-
nek fel kamerát.
Alpolgármester: Mindenhova nem lehet,
ha egy helyet bekameráznak, akkor viszik
máshova.
A képviselõ-testülete következõ határozatot
hozta: 87/2017. (VIII. 28.) KT-határozat: Si-
montornya Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete megtárgyalta a város fáit érintõ
durva csonkolásokról szóló lakossági bejelen-
téseket.
1. A panaszokról írásban tájékoztatja az
E-On Déldunántúli Áramhálózati Zrt.-t.
2. Kárfelmérési igénnyel nem lép fel.

Összeállította: Va Lá

Felhívás
Felhívjuk a tisztelt

adófizetõk figyelmét, hogy az
idei adókat pótlékmentesen

szeptember 15-ig fizethetik be.

Felhívás a szennyvízcsatorna projekt
garanciális hibáinak bejelentésére

A települési szennyvízcsatorna építése utáni garancia 2017. szeptember 29-én jár le. A
hibák feltárására eddig az idõpontig van lehetõségünk.
Megkérem a település lakosságát, hogyha bármilyen ezzel kapcsolatos bejelentése
van, úgy azt megteheti elektronikus úton a simontornya@dielnet.hu e-mail címre,
vagy írásban beküldhetik az önkormányzat címére, vagy telefonon megtehetik a 06
(74) 586 929-es telefonszámon.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Szegényebbek
lettünk

A simontornyai és a tolnanémedi fut-
ballpályán is fekete zászló lengett a kö-
zelmúltban, mindkét helyen gyászol-
ták Györe Nándort, aki 67 éves korá-
ban váratlanul elhunyt. Györe Nán-
dort, a NÁNDIT, sokan ismerték és
szerették, jó szervezõképességével
gyorsan kitûnt. Ezt elsõsorban a sport
területén kamatoztatta. Döntõ érde-
meket szerzett a simontornyai öregfiú
focisták programjainak kidolgozásá-
ban és megvalósításában.
Kurek Sándort, az Öregfiúk állandó el-
nökét kértem fel, hogy néhány gondo-
lattal emlékezzen meg Nándiról. Õ a
telefonbeszélgetésünk alkalmával el-
érzékenyült, csak annyit mondott, ír-
jam meg a nekrológot, minden szépet
és jót írjak róla. Többször említette
megdöbbenését a halál körülményei
ismeretében. Nehéz a feladat, de azért
megpróbálok megbirkózni vele.
Tolnanémedin született – ott temették
el –, de munkája révén élete zömét Si-
montornyán élte le. Megbecsült dol-
gozója volt a SIMOVILL-nak, szinte
nélkülözhetetlen fogaskereke a cég-
nek. Csupán akkor került nehéz hely-
zetbe, amikor a Tolnanémedi mérkõ-
zött Simontornyával, ilyenkor a szíve
szülõfalujáért dobogott, az esze pedig
a Simontornyának szurkolt.

NÁNDI itt hagytál bennünket, most
amikor kezdõdik a focibajnokság, érik
a szõlõ, itt a szüret ideje, elmaradha-
tatlan gázálarc hordtáskádban ott la-
pul a pincekulcs, bizonyára õ is várja
gazdáját. Ezzel a képpel búcsúzunk
Tõled, amely a pincéd elõtt készült,
amikor vendégül láttad a már nagyon
Öregfiúkat, a kép jobb szélén ott mo-
solyogsz, de sajnos már TE is eltávoztál
az élõk sorából.
Soha nem feledünk, nyugodj békében!

Va Lá
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Tisztelettel köszöntöm a Simontornyai Hírek olvasóit és Városunk lakóit!
A ciklus több mint felének lejárta után szo-
kás értékelni pár szóban az elmúlt idõszak
történéseit. Mindjárt kezdeném azzal,
hogy az új testület, érzésem szerint, lénye-
gesen konstruktívabban állt a testületben
végzett munkához. Viták vannak, de úgy
érzem, többnyire a problémák megoldásá-
ra törekszik mindenki.
A pozitívumokkal kezdeném: pályázatok
elnyerése terén nagyon jók lettek a muta-
tók. Sokszor mondják, hogy pályázni kell
és minden rendben, de az igazság az, hogy
nagyon nagy lobbitevékenység és szeren-
cse kell, hogy nyerhessünk is. Ez most sze-
rencsére több esetben sikerült. A másik
pozitív dolog, hogy munkahely is telepe-
dett Simontornyára, ami mindenki számá-
ra, aki dolgozni szeretne, jó dolog. A ha-
marosan megnyíló kormányablak pedig
minden itt élõnek és környékbelinek na-
gyon fontos.
Természetesen vannak problémák is, amit
nem lehet a szõnyeg alá seperni. Többek
közt az egészségügyben fennálló problé-
mák, az utak minõsége, a vízelvezetõ ár-
kok tisztításának kivitelezése, illetve bizo-
nyos városrészek különbözõ fokú elhanya-
golása. (Ez persze nem szándékos, de a
forráshiány szelektál, és néha kifelejtõd-

nek bizonyos részek, amin szeretnék a to-
vábbiakban javítani.) Természetesen min-
denhez pénz kell! A város gazdálkodása
ugyanolyan szerkezetû, mint a családon
belül. A meglevõ pénzt lehet csak elosztani
úgy, hogy ne kerüljünk adósságcsapdába.
Adót nem emelhetünk, hiszen a többség
nehéz anyagi helyzetben van, amire rájön
most már pluszban a szennyvízdíj is.
A szociális bizottság elnökeként napi szin-
ten találkozom emberi sorsokkal, problé-
mákkal, amiket lehetõségeim szerint bi-
zottsági társaimmal megpróbálunk megol-
dani. Természetesen arra törekedem,
hogy azokat segítsük elsõsorban, akik ön-
hibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe.

A bizottságunkra büszke vagyok, mert a
nehézségek ellenére a rendkívüli élethely-
zetbe kerülteken sikerült a lehetõségeink-
nek megfelelõen segíteni.
Még tagja vagyok a pénzügyi bizottságnak
is, és úgy érzem, a rendelkezésünkre álló
pénzzel megfelelõen gazdálkodtunk. Hiá-
nyunk, adósságunk nincsen, az ellenõrzõ
szervezetek minden, a gazdálkodásunkkal
kapcsolatos dolgot, törvényesnek, megfe-
lelõnek találtak.
A következõ idõszak nagyon húzós és fel-
pörgetett lesz, mert a megnyert pályázatok
pénzét a felújításoknál a legjobb haté-
konysággal kell a képviselõ-testületnek
felhasználni.
Végezetül köszönöm mindenkinek, aki se-
gített, illetve jelzett a fennálló problémák-
ról és gondokról. Továbbiakban is várom a
lakosságtól a fennálló problémák tolmá-
csolását felém, és én lehetõségeimhez
mérten továbbra is megpróbálok eljárni a
problémás ügyekben lehetõségeimhez
mérten.
Mindenkinek jó egészséget és egy kis sze-
rencsét kívánok a további idõszakra is!
Köszönöm, hogy elolvasták e pár soromat.

Tisztelettel: Zsolnai István

FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal kicsit másképp. Ebben az önkormányzati ciklusban már öt évre
választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan értéke-
lik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseikbõl és mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Munká-
ról, családról és mindennapokról is szó esik.
Elsõnek – rendhagyó módon – Csõszné Kacz Edit polgármester értékelését olvashattuk, majd júniusban a legtöbb szavaza-
tot (912) begyûjtõ Körtés István mondta el véleményét. Júliusban a 790 szavazattal mandátumot szerzõ Csõsz László sorait
olvashattuk, augusztusban az alpolgármesternek megválasztott Szabó Attila (784) értékelése következett, Zsolnai István
(761) szeptemberben értékel. A 728 szavazattal megválasztott Kántor (Csõsz) Mónika) sorait októberben közöljük. A fenti-
ek a Simontornyai Hírek következõ számában is olvashatók.

Va Lá

Zsolnai Natasa Brigitta
Ambrus Zsombor
Kiss Noémi Petra

Zugor József és Bakó Tímea
Szõke Szabolcs és Tóth Adrienn
Nagy Norbert és Szabó Klaudia

Ádám Arnold és Karcagi Ivett Kitti

Huszadik alkalommal rendezték meg a népzenei tábort. Ezúttal a megszokottnál keve-
sebben vettek részt a Kossuth-díjas elõadómûvész, Budai Ilona vezette felkészítésen. A
záró este sikeres volt.
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50 éve érettségiztek az elsõ fecskék
a simontornyai gimnáziumban

A jubileumi osztálytalálkozót impozáns
környezetben, a felújított egykori malom-
ban – amely ma már Malom galériaként
mûködik – tartották meg. Horváth Kál-
mán osztályfõnököt külön is köszöntötték
80. születésnapja alkalmából, aki ezúttal is
megerõsítette korábbi megállapítását,
mely szerint ez, AZ OSZTÁLY, csupa
nagybetûvel írandó. Erre a jeles alkalomra
emlékeztet az ajándékbögre, melyen a vár
képe látható és az érettségizett tanulók ne-
ve olvasható. A megszokottnál is nagyobb
izgalommal készült az a több éve alakult
szervezõbizottság, amely magára vállalta a
rendezvény lebonyolítását. Méltó módon
szerették volna emlékezetessé tenni a
jubileumi érettségi találkozót. Ferenczi
Magdihoz, a „szervezõbizottság”
egyik tagjához – a találkozó más-
napján – érkezett telefonok is bi-
zonyítják, hogy munkájuk sikeres
volt. A csapat másik motorja Már-
kus Mária volt, aki zömében az
ajándékbögrék elkészítettségben
jeleskedett. Férjével, Gyulával kö-
zösen egy-két napos csapatépítõ
edzõtábort szervezett meg Bala-
tonfüreden, ahol kitûnõ körülmé-
nyek között készülhettek fel a fel-
adatra. A szervezõbizottság négy
fiú tagja: Böröczki István, Csatári
Dezsõ, Csillag László és Szép
Gábor feleségükkel, Erzsikével,
Annával, Marikával és Nusival
vállalták a gyakorlati munka nagy részét.
A nagy nap elõtti estén minden a helyére
került. Másnap fél 10-tõl érkeztek az egy-
kori osztálytársak, akik kitörõ örömmel fo-
gadták a három autó alkotta konvojt,
mellyel Horváth Kálmán osztályfõnököt
és feleségét, Jucikát hozták a helyszínre.
Ezután felgyorsultak az események, kis
csoportok alakultak ki, ahol megtudakol-
ták egymástól az elmúlt idõszak történése-
it. Csillag László, a találkozók állandó he-

tesének jelentése után következett az osz-
tályfõnöki óra, melyet a Tanár úr erre az
alkalomra írt saját versével kezdett. A vén
diákok most is lesték, hol nyitja ki a TA-
NÁR Úr a naplót.
Pontban 12 órakor megérkezett az ebéd,
amelynek elfogyasztása után az egykori di-
ákok a terem egy részén köralakban álltak
fel. Ide szeretett volna csatlakozni Hor-
váth Kálmán és felesége, de nemes egysze-
rûséggel nem engedték. Nem udvariatlan-

ságból, hanem a meglepetés fokozása cél-
jából tették ezt. A terem másik végébõl ér-
kezett a hatalmas torta, melyen ott díszel-
gett a 80-as szám, jelezve, hogy az osztály-
fõnök ennyi éves. Születésnapján ezzel, va-
lamint ajándékokkal és egy közös vers-
mondással köszöntötték, a kétsoros versek
után (pl.: Tiszta szívvel megköszöntünk és
kiáltunk jó nagyot, BOLDOG SZÜLE-
TÉSNAPOT!). Mindez így leírva nem tû-
nik érdekesnek, de javaslom, próbálják ki!
Az ügyes kezû fiúk közben pezsgõt bontot-
tak, így mindenki pezsgõspohárral a kezé-
ben gratulált az ünnepeltnek. A torta elfo-
gyasztása után a jelenlevõk zöme megte-
kintette azt a kiállítást, ahol – a malom tu-
lajdonosának – Denus Kis Jenõnek mûvei

láthatók. Természetesen ezút-
tal is megfogadták az orvosi ta-
nácsokat a sok folyadék fo-
gyasztásának szükségérõl. Min-
derre lehetõségük bõven adó-
dott, legjobban az üdítõitalok
fogytak, ez abból adódott, hogy
sokan autóval érkeztek „vidék-
rõl”, Székesfehérvár, Budapest,
Veszprém, Bátonyterenye,
Vasvár, õk érthetõen nem fo-
gyasztottak alkoholt. Sajnálhat-
ják, mert Csatári Dezsõ és
Böröczki István kitûnõ borokat
vonultatott fel, több versenyen
arany minõsítést értek el, rö-
viditalként a saját pálinka, ko-

nyak és likõr szerepelt a listán. A sört ked-
velõkre is gondoltak a szervezõk. Minden
feltétel adott volt a jó hangulathoz, a be-
szélgetésekhez. A mini arborétum hûsítõ
fái alatt késõ estig beszélgettek, idézték fel
az elmúlt 50 évet. Az, hogy jövõre hol és
hogyan ünneplik meg az ötvenegyediket,
még nem tudni, de hogy folytatják, az
biztos, már AZ OSZTÁLY jelzõ is erre
kötelez.

Va Lá
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Becsengettek
A tanulók, a szülõk, a pedagógusok egy része az idõjáráshoz ha-
sonlóan nem tudta eldönteni, hogy most örüljön vagy búslakod-
jon – kisebb zápor után kellemes idõ következett. A Himnusz el-
éneklése után az immár második osztályos tanulók elmondták vé-
leményüket az elsõ egy év tapasztalatairól. NEHÉZ AZ ISKO-
LATÁSKA. Az óvodáskorból kinõtt gyerekek versben szavalták
el, hogy mit várnak az iskolától.
Szeretettel köszöntöm a 2017/2018-as tanév tanévnyitó ünnepé-
lyének résztvevõit, meghívott vendégeinket, Csõszné Kacz Edit
polgármester asszonyt, Szabó Attila alpolgármester urat, Szabó-
Bakosné Rosta Margitot, a fenntartó képviselõjét, valamint a tisz-
telt Szülõket, a Diákokat és Kollégáimat – kezdte évnyitó beszé-
dét Kovácsné Lengyel Ilona iskolaigazgató, majd a leglényege-
sebbek közül az alábbiakat mondta:

Külön nagy szeretettel köszöntöm az új tanulókat, a most iskolá-
ba lépõ elsõ osztályosokat, azokat az ötödikeseket, akik Tolna-
némedirõl és Nagyszékelybõl érkeztek, valamint a kilencedik év-
folyamos gimnazistáinkat. Mindannyiunk nevében szívbõl kívá-
nom, hogy illeszkedjenek be hamar az iskolánk közösségébe, ta-
láljanak barátokat, pedagógusaikkal szemben maradéktalan bi-
zalom alakuljon ki a következõ hetekben, hónapokban. Termé-
szetesen köszöntöm régi tanítványainkat is, akikkel már nem az
elsõ tanévnyitó ünnepélyünket töltjük együtt. Szeretettel köszön-
töm a végzõseinket, a nyolcadikosokat és a 13.-osokat, akiknek ez
az utolsó tanévnyitó ünnepélyük ebben az iskolában az adott isko-
lafokon. Nekik lesz ez az év igazán eseménydús, hiszen a tanév vé-
gén majd õk lesznek a fõszereplõk, tõlük búcsúzunk majd el ünne-
pélyesen a gimnáziumi, majd az általános iskolai ballagáson, me-
lyekig mindössze 247-et, illetve 289-et kell aludni. S az alvások kö-
zött rengeteget olvasni, írni, számolni, énekelni, rajzolni, sportol-
ni, számtalan új kihívást leküzdeni, sok-sok helyzetben megmé-
rettetni, mindezek mellett remélhetõleg sokat játszani, nevetni,
szórakozni is. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az új fel-
adatok teljesítésre.
A mai tanévnyitónk igazán nagy ünnep mind az iskola, mind a vá-
ros életében. Egy különleges meglepetéssel van szerencsénk kez-
deni, melynek ismertetésére felkérem Szabó-Bakosné Rosta
Margitot, a Tamási Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyet-
tesét.
Az igazgatóhelyettes ismertette az örömhírt, amely 292 millió fo-
rintos pályázat elnyerésérõl szólt.
Csõszné Kacz Edit polgármester nagyon örült a pályázat sikeré-
nek, melynek alapján korszerûsödhet, megújulhat az intézmény.
Minden iskolahasználó, a diákok, szülõk, dolgozók nevében na-
gyon hálásak vagyunk ezekért a nagyszerû hírekért, s reményke-
dünk benne, hogy egy-két év múlva egy csodálatosan felújított, ki-
bõvített épületben tölthetjük az iskolás hétköznapokat.
Az iskolában a nyáron, annak ellenére, hogy tanítás nem volt, a
munka nem állt meg. Essék szó azokról az eseményekrõl, ame-
lyek a nyári szünetben történtek.

Több olyan nyári program is volt az iskolánk, illetve a pedagógu-
saink közremûködésével, amelyeken tanulóink részt vehettek az
elmúlt két és fél hónapban.
A Vármúzeummal közös szervezésben 40 alsós diák vehetett
részt a Vártáborban, melyet az Erzsébet-program keretein belül
sikerült megszervezni.
A református egyházzal együttmûködésben több mint 30 gyerek
vett részt az idei angoltáborban, a katolikus egyház segítségével
diákjaink egy része Nógrád megyében táborozhatott. A sóstói tá-
bor több évtizede hagyományosan kerül megrendezésre, idén 24
diákunk tölthetett el egy hetet a Balaton-parton.
A korábbi évekhez képest hasonló lehetõségünk volt a nyáron
karbantartásra, a Petõfi utcai épületben a tisztasági meszelésen
kívül néhány ajtó lefestésére is sor került. A Hunyadi utcai épület-
ben alaposabb tisztasági meszelésre, parkettajavításra, néhány aj-
tó lefestésére is sor került. Kijavításra és lefestésre kerültek a lenti
fiú vécé beszakított ajtajai. Kérem a használókat, fokozottan
vigyázzanak rá!
A személyi feltételek is változtak a nyáron. Távozott az intéz-
ménybõl Papp István Gergely, Cseh Veronika és Csepregi Judit,
valamint új kolléga is érkezett a meghirdetett álláshelyekre.
Deissinger Ákos a gimnáziumban fog magyart tanítani. Továbbra
is hirdetjük az angol szakos és a német szakos álláshelyet, melyek-
re eddig nem volt jelentkezõ. A hiányzó kollégák óráit a jelenlegi
kollégák látják majd el pluszmunkában, illetve Máté Imréné és
Vinczéné Farkas Gyöngyi tanít óraadóként.
A projektnapok közül kiemelkedik ebben a tanévben a Vak
Bottyán-nap, melyen a szokottnál is nagyobb rendezvényt szerve-
zünk, ugyanis ekkor ünnepeljük meg azt, hogy idén 20 éves a gim-
náziumunk.
Az elõttünk álló tanévben a hatodik évfolyamosok vehetnek részt
a testnevelés órákon belül szervezett úszásoktatáson, ennek rész-
leteirõl a testnevelõ kollégák adnak majd felvilágosítást.

Osztály Osztályfõnök
1. osztály Beidekné Bölcsföldi Mária
2. osztály Varga Szilvia
3. a osztály Kossa Istvánné
3. b osztály Salamonné Andráskó Borbála
4. osztály Nagyné Reisz Éva
5. osztály Vinczellér Attila
6. a osztály Meidlinger Szabolcs
6. b osztály Enesei József
7. a osztály Balassáné Gerussi Orsolya
7. b osztály Horváth-Bõsze Hajnalka
8.a osztály Szabadi István
8. b osztály Patakyné Hegyi Erzsébet
9. g osztály Máté Imre
10. g osztály Zsigáné Teszler Judit
11. g osztály Szabadiné Lukács Mária
12. g osztály Doffkayné Kalász Andrea
13. g osztály Pál Attila
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1. Jó hír, hogy a tankönyvek megérkeztek, melyeket holnap kap-
nak meg a tanulók az osztályfõnöküktõl. Elsõtõl 9. évfolyamig
minden tanuló ingyen kap könyvet idén, melyek közül elõfordul-
hat, hogy néhány használt könyv lesz. A fizetõsöknek szeptember
15-ig kell befizetni a tankönyvek árát, a csekkeket holnap kapják
meg az osztályfõnököktõl. Az ingyenes tankönyvek megóvása ér-
dekében továbbra is érvényesek a szabályzók. Minden tanulónak
kötelezõ bekötni a tankönyvet, s kötelezõ tintával beleírni a nevét
is. Az a tanuló, aki megrongálja ingyenes tankönyvét, felelõsség-
gel tartozik érte. Kérem a szülõket is, hogy figyeljenek a gyerme-
keik tankönyveire, mert az ingyenesség nem a tulajdonjogra vo-
natkozik, hanem csak a használatára.
2. Kérem azoknak a szülõknek a fokozott együttmûködését, akik
kérték a gyermekük nem kötelezõ délutáni foglalkozásokról való
távolmaradását, hiszen ebben az esetben gondoskodniuk kell
gyermekük délutáni felügyeletérõl, a kötelezõ foglalkozásokra
való visszahozásáról, a tanulásban való segítésérõl.
3. A bejáró tanulóknak az általános iskolában csak az iskolabusz
használata ingyenes, amennyiben kérik a délutáni hazamenetel
engedélyezését, úgy a bérletet maguknak kell megvenni, mint a
gimnazistáknak.
4. Az étkezési díjakat a napközi otthonos konyhán szeptember
11–15-ig lehet befizetni.
Megköszönöm a figyelmet, tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként
mindenkinek sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánok a 2017/
2018-as tanévre, melyet ezennel megnyitok!
A tanévnyitón adták át a nyertes iskolatáskákat, amely külön
cikkben olvasható.

Va Lá

Köszönjük, SIÓ!
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik alka-
lommal is benevezett a Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program pá-
lyázatába. Az elmúlt 7 évben 79 kisdiáknak nyertünk iskolatáskát.
A Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program 2017. évi elbírálásának
eredményeként a mi intézményünkbõl ezúttal 13 kisdiák része-
sült a tanévnyitón a program támogatásában. Név szerint: Ababei
Valentina 3. a, Baki Gréta 1. o., Bányai Zoltán 1. o., Borbás Han-
na 3. b, Csapó Szabolcs 3. b, Czirják Dávid 4. o., Horváth Mónika
2. o., Horváth Zalán 4. o., Neuprandt Kitti Emma 1. o., Orsós
András Milán 2. o., Pápai István 2. o., Soós Lídia Dominika 3. b,
Tóth Maja 4. o.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Közalapítványán ke-
resztül ingyen vehették át nyereményüket. A táskák az idén sem
voltak üresek, mert mindegyik tartalmazott rajz- és íróeszközö-
ket. Az iskolatáska program rajzpályázatába eddig 42 rajzzal ne-
veztünk be. Mivel késõn írták ki a rajzpályázatot, ezért szeptem-
ber elsõ hetében is lehet még rajzolni és feltölteni az alkotásokat
az online galériába. Akik rajzoltak, nem nyerhettek iskolatáskát,
ellenben rajzaik felkerültek a www.koszonjuksio.hu galériájába.
A rajzokra az online szavazás 2017. szeptember 16-tól október
30-ig tart.
A pályázati rendszerben, online feltöltött rajzok versenyen vesz-
nek részt, az 50 legjobb ötlet alkotói (ebbõl 3 közönségdíj, a há-
rom legtöbb szavazatot kapott mûvek alkotóinak) SIÓ ajándék-
csomagot, a közösségi díjként pedig 10 intézmény(ebbõl 3 közön-
ségdíj, a három legtöbb szavazatot gyûjtött intézmény) SIÓBulit
kap.
Nemcsak a zsûri döntése, hanem az intézmények közössége (szü-
lõk, rokonok, ismerõsök, kollégák, más intézmények), támogatói-
nak aktivitása is dönt: szavazzanak azért, hogy az elsõ 3 legtöbb
szavazatot gyûjtõ intézmény között legyünk, és nyerjünk 7. alka-
lommal is SIÓBulit! Mindenkit arra kérünk, hogy amikor inter-
neteznek, akkor a www.koszonjuksio.hu vagy a Köszönjük,
SióProgram közösségi oldalát is látogassák meg, és szavazzanak a
simontornyai gyerekek rajzaira naponta! Elõre is köszönjük!

Gyurkóné Tóth Irén

Verõfényes napsütés,
remek hangulat –
hazai gyõzelem

Idei utolsó hazai rendezésû versenyére készült a Jóbarátok Te-
niszklub, ami már a jubileumi, X. férfi páros verseny volt a
Gálaker Kft. pályáján. Sajnos az idõjárási elõrejelzések nem sok
jó hírrel szolgáltak, ezért úgy döntöttünk, hogy már pénteken el-
kezdjük a csoportküzdelmeket, ahol összesen 13 páros nevezését
fogadtuk el. Mivel saját klubon belül irányítottan sorsoltuk a pá-
rokat, várható volt a nagy küzdelem a
legjobb nyolc közé kerülésért. Az
idén is több „vidéki” páros vett részt
az eseményen, hiszen itt voltak a
komárnói barátok Szlovákiából, de
Baja és Békés is felkerült a „vendé-
gek térképére”. Utóbbiak egy párost
alkotva (FOG ÁSZ néven, mivel
mindketten fogszakorvosok) már
több éve aktív résztvevõi az orvosok-
nak szervezett országos teniszbaj-
nokságnak, ahol dr. Mihócs Zsolt un-
szolására látogattak el Simontor-
nyára.

Nem bánták meg, mert bár nem nyertek meg minden csoport-
meccset, de bejutottak a legjobb nyolc közé. Velük együtt vasár-
nap délelõttre kialakult a nyolcaddöntõ, ahol a megjósolt esõ
után, tökéletes állapotú pályán az alábbi helyosztó mérkõzésekre
került sor:
FOG – ÁSZ—Kovács János–Márton János 2:6
Kovács Szabolcs–Nyirati József—Rózsa Gábor–ifj. Rózsa Zoltán
3:6
Kossa István–Rózsa Zoltán—Kapinya Ferenc–Juhász Dávid 6:0
Kovács László–Molnár Péter—Csendes József–Márkus János
6:1
Elõdöntõk:
Kovács László–Molnár Péter—Rózsa Gábor–ifj. Rózsa Zoltán
6:2
Kovács János–Márton János—Kossa István–Rózsa Zoltán 6:4
3. helyért:
Kossa István–Rózsa Zoltán—Rózsa Gábor–ifj. Rózsa Zoltán
Döntõ:
Kovács László–Molnár Péter—Kovács János–Márton János 7:5
A helyezettek oklevelet, kupát és a Gálaker Kft. jóvoltából 1-1
üveg bort kaptak. Különdíjban részesült Haig Judit és Rózsa Zol-
tán a hétvégén közösen elfogyasztott lecsó illetve paprikás
krumpliért, és Mayer József a rendezvény önzetlen támogatásá-
ért.
Köszönettel tartozunk a lányoknak, asszonyoknak a sok finomsá-
gért, a házigazdáknak a szolgáltatásokért, a résztvevõknek a
sportszerû játékért.
Jövõre ugyanitt, ugyanazokkal – nem feltétlenül – ugyanígy!
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Vendégek Ausztráliából, Kanadából
Az idei nyáron elõbb Ausztráliából, a simontornyai Gottlieb An-
na fia és felesége, majd Kanadából Fried Pál dédunokája, a nem-
rég elhunyt Fried Mariann egyik leánya, Kati látogatott el Si-
montornyára férjével és gyermekeivel.
A Gottlieb családnak Budapesten is élnek leszármazottai. Gott-
lieb Imre hajdani simontornyai kereskedõ gyermekei, a matema-
tika szakos egyetemi tanár Márta néni és a bõriparban még
hosszú ideig dolgozó Endre bácsi elhunytak. Mindketten Buda-
pesten éltek. Már csak a gyermekeik és unokáik tudnak Simon-
tornyára látogatni, s õk azt idõrõl idõre meg is teszik. Fõleg akkor,
amikor az Ausztráliában élõ Gottlieb Anna néni vagy az õ gyer-
mekei, unokái látogatják meg az õsök földjét. Így történt ez az
idei nyáron is. A felkeresett helyek természetesen a hajdani lakó-
ház, a temetõ és a Helytörténet háza voltak, ahol még találkozhat-
nak családjuk emlékével. Legutóbb elhozták magukkal Gottlieb
Márta néni memoárját is, ki a maga visszafogott, de nagyszerû stí-
lusával lejegyezte fiatalkori emlékeit pl. az 1940-es nagy árvízrõl
is. „Amikor Simontornyát 1940-ben, húsvétkor elöntötte az árvíz,
és a Sió hömpölygõ vize a falut teljesen elzárta a vasútállomástól,
akkor Apánk megszervezte, hogy a vasútról tolják ki nyílt sínre azt
a vagont, amelyben a faluba érkezõ húsvéti csomagok voltak, és õ
lovaskocsival a falut megkerülve, a szõlõhegyek mentén haladva
kiment a kitolt vagonhoz, és behozta a falu lakóinak.” A napot a
Fried Kastélyszállodában zártuk, ahol a II. világháború elõtt az
apai nagynéni, Fried Imréné Gottlieb Margit és családja lakott. A
technika révén pedig elmondhattuk és megmutathattuk Gottlieb
Anna néninek, hogy elfogadtuk a szálloda éttermébe szóló ked-
ves meghívását, mindannyian az asztal körül ültünk és többek kö-
zött az õ egészségére is ittunk.

Gottlieb Imre és családja az 1940-es években. A képen Gottlieb End-
re, Gottlieb Imréné Sessler Margit, Gottlieb Anna (Ausztráliában
él), Gottlieb Imre és Gottlieb Márta.

A Gottlieb család leszármazottai Simontornyán a Fried Kastélyszál-
loda elõtt 2017. május 31-én. A képen Endre bácsi lánya férjével, An-
na néni fia és felesége Ausztráliából, Márta néni egyik lánya, fia és
unokája.

Rá néhány hétre jött a telefon Farkas Ferencné Küzdy Margit né-
nitõl, majd az e-mail Kanadából, hogy 3 nap múlva érkezik Si-
montornyára Fried Pál dédunokája, Catherine, férjével és 3 gyer-
mekével. Letaglózott a hír, mert Békéscsabára kellett utaznom a
kicsi unokámra vigyázni egy elhalaszthatatlan ok miatt. Ráadásul
csorbát szenvedett volna Küzdy Margit néni kedves vendégfoga-
dása is, ha nem tudtak volna egymással beszélni. No, ezt a kétsze-
resen nehéz helyzetet oldotta meg az angolul jól beszélõ Kovács
Viktor és Kovács Dominik, akik vállalták a vendégek kalauzolá-
sát. A minden iránt érdeklõdõ fiatalemberek természetesen is-
merik a Fried család történetét is, így meg tudták mutatni Fried
Pál hajdani házát, az általuk épített Fried Mûvelõdési Házat, a te-
metõt a síremlékekkel és természetesen a Helytörténet háza
Fried emlékszobáját is. A család egy éjszakát a Fried Kastélyszál-
lodában töltött, csak másnap folytatták útjukat. Catherine úgy
nyilatkozott: annak ellenére, hogy elõször járt Simontornyán,
nem érezte magát idegennek. Hálásan köszönték õk is, mint aho-
gyan most én is nagyon-nagyon köszönöm a Kovács ikrek önzet-
len segítését. Nélkülük nem tudtuk volna a nagyhírû és szeretett
Fried Pál bõrgyáros leszármazottait méltóképpen fogadni.

Fried Pál és családja 1935 körül. A képen hátul Fried György és Fried
László, elöl Fried Mária, Fried Pál, Fried Pálné Lichtenstein Alice és
Fried Vilmos a Villa 2. udvarán.

Fried Pál egyik fiának, Györgynek leszármazottai Farkas Ferencné
Küzdy Margitnál. A képen Catherine és kislánya, Farkas Ferencné
Küzdy Margit, Catherine két fia 2017. július 23-án Simontornyán.
Hátul Kovács Viktor és Kovács Dominik a tolmács szerepében.

Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke
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Ismét sikeresen szerepeltek
a Kovács testvérek

2016 õszén a Színházi Dramaturgok Céhe
pályázatot hirdetett Nyílt Fórum címmel
kortárs drámaíróknak, melyre közel 150
pályamû érkezett. Kovács Dominik és Ko-
vács Viktor Jégtorta címû mûve bekerült a
közé a nyolc pályamû közé, amelyet a dra-
maturg céh tagjai és más neves szakembe-
rek alkalmasnak ítéltek arra, hogy foglal-
kozzanak a szöveggel, segítsék az alkotó-
kat abban, hogy a mûveik színpadra a leg-
alkalmasabbak legyenek. Simontornya
büszkeségeit, az egypetéjû Kovács ikreket
hallgatni mindig élmény volt, akár énekel-
tek, akár prózai szövegüket mondták. A
pályázatról egymást váltva így idézték fel a
történéseket.
Elõször januárban került sor egy három-
napos konzultációra Zalaegerszegen a
Hevesi Sándor Színházban, a színházi
szakemberek négy-öt fõs csoportokban fo-
gadták a szerzõket, s mondták el vélemé-
nyüket az írásukról.
A következõ állomás Debrecenben a Kor-
társ Drámafesztiválon volt, ahol a dara-
bokból, így a Jégtortából is néhány részle-
tet a debreceni Csokonai Színház színészei
olvastak fel. Ekkor a szerzõk megtapasz-
talhatták, hogyan hat a szövegük a közön-
ségre, mely részletek emelkedtek ki, s
melyek azok, amelyeken érdemes változ-
tatni.
A szerzõknek lehetõségük volt a drama-
turg céh tagjai közül mentort választani
maguknak, a Kovács ikrek Lõkös Ildikó
színházi dramaturg patronálásával dolgoz-
tak tovább. Április végén kapták a fantasz-
tikus hírt: a darabra felfigyelt Hegedûs D.
Géza (Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érde-
mes és kiváló mûvész), a magyar színházi
élet és a filmmûvészet emblematikus alak-
ja, így a következõ bemutatkozásra, mely-
re a Pécsi Országos Színházi Találkozón
(POSZT) került sor, az õ rendezésében és
fõszereplésével készültek.
Kiváló színészeket sikerült megnyerni az
elõadásra. A darab helyszíne egy vidéki
cukrászda, ahol évtizedek óta Gyuri bácsi

(Hegedûs D. Géza) a cukrász, aki lányával,
Sacival (Szûcs Nelli, Jászai Mari-díjas, ér-
demes mûvész) együtt éli hétköznapjait,
törvényszerû konfliktusokkal, vitákkal. A
megdöbbentõ és merész jelenetsorokat
magyar népdalokkal, nótákkal, mondó-
kákkal próbálták oldani a szerzõk. A gene-
rációs ellentétek ábrázolása mögött érzé-
kelhetõ a rendszerváltozás utáni évek vi-
déki társadalmának hangulata. A látszólag
jelentéktelen párbeszédekbõl családi tra-
gédiák sorozata rajzolódik ki, Saci szenved
az alkoholista férjétõl (Trill Zsolt, Jászai
Mari-díjas, érdemes és kiváló mûvész),
ezért enged a szomszéd Banga testvérek
(Orosz Ákos és Telekes Péter) közeledé-
sének.
A kortárs drámákra jellemzõen a szabados
idõkezelésre épül a mû, a korábbi esemé-
nyek is megjelennek a színpadon. Így buk-
kan fel Gyuri bácsi elhunyt felesége
(Enyedi Éva), aki szörnyülködve és szána-
kozva tekint a férjére és a család helyzeté-
re. A teljes eljegesedést mi sem bizonyítja
jobban, mint Saci fia, Csabi (Orosz Ákos)
érzéketlen, modortalan viselkedése.
A POSZT-on való teltházas bemutatkozás
után Gyulára kaptak meghívást az alkotók
és az elõadók, így augusztus elsején a Gyu-
lai Várszínházban láthatta a közönség a
Jégtortát, melyet pódiumbeszélgetés kö-
vetett. Viktort és Dominikot Hegedûs D.
Géza mutatta be a közönségnek, melyben
elhangzott az is, hogy Simontornyáról ér-
keztek. Még azt is elmondta a mûvész úr az
ikrekrõl, hogy mennyire szeretnek a kisvá-
rosukban a város többi lakójával beszél-
getni, milyen szoros viszony fûzi õket a la-
kóhelyükhöz, annak ellenére, hogy már
egy éve Budapesten az ELTE bölcsészhall-
gatói.
A tervek szerint szeptember 21-én, a ma-
gyar dráma napján a mû nyomtatásban is
megjelenik.
Gratulálok a szép sikerhez!

Va Lá

A gyulai elõadás után készült csoportkép. A képen szereplõk (balról jobbra):
Trill Zsolt, Enyedi Éva, Kovács Viktor, Hegedûs D. Géza, Lõkös Ildikó,

Kovács Dominik, Szûcs Nelli, Telekes Péter, Orosz Ákos.

Mûvészetkedvelõknek
– röviden!

Mûvészeti technikák XI/4.4.3.rész

Monumentális mûfajok

Hogyan készül
a mozaik? III.

A falon – melyre a mozaik kerül – a va-
kolatot tégláig le kell verni, a fúgákat
mélyen ki kell kaparni, itt-ott kampós-
szögeket kell beverni. Majd erre sod-
ronyt kell keresztbe vonni. A mozaik
nagyon súlyos, a vakolatnak tehát jól
meg kell kapaszkodnia; ezért kell a fém-
háló is. A cementvakolatot két rétegben
húzzák fel, egy alsó durvát és ennek te-
tejébe a mozaikágy rétegét. A korábbi
módszer szerint a helyszínen kivitele-
zett mozaiknál a durva alsó vakolatré-
tegre felrajzolták a kép körvonalait,
majd csak kisebb félméteres foltokban
vitték fel az ágyazásra szolgáló réteget.
Ebbe aztán a mester egyenként nyom-
kodta bele a mozaikkockákat, színes
üvegdarabokat. Ekkor még az alkotó és
a kivitelezõ egy személy volt. A késõbbi,
illetve a mai módszer más. Ekkor a mo-
zaik összerakása már a mûteremben
zajlik. A kész mozaikot kisebb darabok-
ban viszik a végleges helyére és ágyaz-
zák a vakolatba. Az 1:1 léptékû karton-
ról tükörmásolat készül, tehát fordított
másolat. Ezt csirizzel bekenik, ebbe
nyomkodják bele a mozaikkockákat. A
papírnak erõsnek kell lennie, és 1/2-3/4
méteres összeillõ darabokból kell áll-
nia. A körvonalrajzot a túloldalon is je-
lezni kell, hogy az egyes darabok össze-
illeszthetõek legyenek. A mozaikkal be-
ragasztott kartonokat a helyszínre szál-
lítják és mozaikos oldalával a szükséges
helyen erõsen a cementágyba nyomják.
A szükséges száradás után – a cement
gyorsan köt – a papírt lemossák, és kész
is a mozaik! Ez az úgynevezett „mo-
saico a rivoltatura”. Erõteljes lemosás
után a fúgákat is becementezzük. Majd
teljes száradás után híg sósavas vízzel
lemossuk a szennyezõdést. A mozaik
vaskeretbe foglalva teljesen elkészülhet
a mûteremben is. Ez viszont a szállítás
miatt nehézkes, ha a mozaik nagymére-
tû – a mozaik súlya miatt. Mindezekhez
ajánlom a simontornyai könyvtárból A
képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet.

Gyurkó Gábor
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Futball

A felnõtt focisták fölényesen gyõztek

A Tolna megyei II. osztályú bajnokságban induló Simontornyai TC csapata 3 vereséggel
kezdte az õszi idényt. Az utolsó két fordulóban mintha megtáltosodott volna a csapat,
elõbb Bátaapátiban gyõzött 4-0-ra, majd hazai pályán a Kaposszekcsõ CSKE ellen 7-1
arányban diadalmaskodtak. A STC Kleiber-Lepsényi (Gergõ), Lakatos (Fung), Jancski,
Sebestyén–Papp T. (Onodi), Szabó, Csizmadia, Marekkel (Walczer-Varga (Kovács,)
Ambrus összeállításban lépett pályára.
Góllövõk: Csizmadia 3, Ambrus 2, Papp T., Ónodi.
A csapat a gyõzelmet Ambrus László játékosedzõnek ajánlja, fia, Zsombor születéséhez
így is gratulál.
Megszerezte második gyõzelmét a felnõtt csapat. Sejtettük, hogy az egycsoportos megyei
II. osztályban nehéz mérkõzések várnak az STC-re, no dehogy ennyire? Lassan kezd ki-
alakulni a kezdõcsapat, ez nem megy gyorsan, a sok új játékosnak idõ kell, míg megisme-
rik egymás gondolatát. Vannak biztató jelek, a játékosedzõ, Ambrus László eddig 6 gólt
lõtt, Csizmadia Krisztián eddig négyszer volt eredményes, kezd összeállni a védekezés,
Kleiber György a kapuban több bravúros védést mutatott be.

Va Lá

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

Simontornyai Kézilabda Klub
Veszprém megyei férfi felnõtt mérkõzések – 2017/2018

I. Pápa–Simontornyai KK 09. 23. 18.00 szombat
II. Simontornyai KK–Tapolca VSE 09. 30. 14.00 szombat
III. Simontornyai KK–KK Ajka 10. 07. 17.00 szombat
IV. Alsósörsi SE–Simontornyai KK 10. 15. 18.00 vasárnap
V. SZABAD HÉTVÉGE
VI. Bajnok DSE Nemesvámos–Simontornyai KK 11. 04. 17.00 szombat
VII. Simontornyai KK–Õsi Boys SE 11. 11. 17.00 szombat
VIII. Simontornyai KK–Pápa 11. 18. 17.00 szombat
IX. Tapolca VSE–Simontornyai KK 11. 26. 18.00 vasárnap
X. KK Ajka–Simontornyai KK 12. 03. 13.00 vasárnap

Kézilabda
A gyermekbajnokság FU 12-es fiúcsapa-
tunk a Csiszár László régió B csoportjába
kapott besorolást. A Simontornyai KC el-
lenfelei: Alba Regia KSE II, Duna-pent
NKSE, Esztergomi Vitézek RAFC, Kisbér
KC, Móri KSC Tamási KC.
A bajnokság körmérkõzéses formában ke-
rül lebonyolításra, õszi és tavaszi mérkõzé-
sek lesznek. A csapat vezetõedzõje Zámbó
Tibor.
LU 13-as lánycsapatunk a gyermekbajnok-
ság III. osztályában, Csiszár László B cso-
portjában játszik. Ellenfeleink: AFCK
Várpalota, Dunaújvárosi AC, Rácalmás
SE, Szekszárdi FGKC, Tamási KC. A csa-
pat edzõje Erdélyi Mihály.
A kisiskolás bajnokságba a két legfiatalabb
korosztályú csapatunk nevezett, a fiúk az
U8-as, a lányok az U9-es korcsoportban
versenyeznek. Õk Varga Szilvia edzõ segít-
ségével készülnek, itt elsõsorban nem az
eredmények a fontosak, hanem a sportág
alapjainak elsajátítása.

Sporthírek röviden

FIZESSEN ELÕ

A SIMONTORNYAI
HÍREKRE

a polgármesteri
hivatalban!

200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.


