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BECSENGETTEK
Újra benépesült az iskola, 2018. augusztus 31-én tartották a tan-
évnyitó ünnepélyt. Az 1. és 2. osztályos tanulók mûsora után a
fenntartó nevében Takácsné Miklós Réka gazdasági igazgatóhe-
lyettes asszony köszönte meg Kovács Jánosné Lengyel Ilona mun-
káját, majd bemutatta az új intézményvezetõt: Kaszás Zoltánt,
aki magyar-történelem szakos középiskolai tanárként 1983-ban
lépett a pedagógusi pályára, most megbízott igazgatóként került
iskolánkhoz. Az intézményvezetõ úr ünnepi beszédében elmond-
ta: „Az intézményben 82 elsõs diák kezdheti meg a tanévet. Ez a
szám tavaly ilyenkor 67 volt, tehát a székhelyen induló két elsõ
osztály egyértelmû növekedést, gyarapodást, további bizalmat je-
lez az állami nevelési-oktatási intézményrendszer felé… Hisz
gyermekeink szülõföldön való boldogulását ma is úgy alapozhat-
juk meg, hogy számukra helyben, az óvodától a középiskola végé-
ig terjedõ magyar anyanyelvû és szellemû oktatást mûködtetünk.
Így erõsítjük meg õket anyanyelvünkben, itt adjuk át nekik kultú-
ránkat, nemzeti közösségünk értékeit.”
Ismertette a tanév fontos eseményeit, dátumait: „A tanév szep-
tember 3-ától 2019. június 14-én péntekig tart, a ballagóknak
2019. május 2-áig; az elsõ félév zárása 2019. január 25-én fog meg-
történni, errõl az értesítéseket 2019. február 1-jéig kell megkapni-
uk a szülõknek. A 2018-as központi munkanap áthelyezések miatt
október 13-án tanítási nap lesz, november 10-én tartjuk a Vak
Bottyán Napot, december 1-jén tanítás nélküli munkanap lesz az
intézmény nevelõtestületének, végül december 15-én pedig taní-
tási nap.
2019. május 4-én lesz a két végzõ évfolyam ballagása, az általános
iskolai pedig június 15-én; az 1-13. évfolyam tanévzáró ünnepélye
június 24-én 16.30-kor fog kezdõdni.

Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (pén-
tek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2018. november 5. (hétfõ).
A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (pén-
tek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szer-
da), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
…Ma már közismert elvárás, hogy igyekezzünk megérteni és segí-
teni tanítványainkat: ha kell, legyünk gondoskodó szülõk; ha kell,
érett gondolkodású és megértõ társak; ha kell, elhivatott közszol-
gákként felkészült és nyitott pedagógusok – vagyis neveljünk AN-
GYALOKAT, akik majd szárnyalhatnak egy szebb világ fellege-
in, mert egyik szárnyuk a Szülõ, a másik pedig mi leszünk! A szü-
lõföld jövõjébe vetett hit, a gondviselésbe vetett remény és a ve-
lünk itt élõk iránti szeretet jegyében a 2018/19-es tanévet ezennel
megnyitom.” – fejezte be beszédét Kaszás Zoltán igazgató úr.
Az ünnepség végén a Diáktanács és a Szülõi Munkaközösség kép-
viselõi is elköszöntek iskolánk volt vezetõjétõl.
Mindenkinek sok sikert, kitartást és jó tanulást kívánok!

G.H.H.
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2018. augusztus 22-én rendkívüli testületi ülésre került sor, az
alábbi sürgõs döntést igénylõ témákat tárgyalták:

Csõszné Kacz Edit polgármester: Az elõzõ ülésen döntött a testü-
let, hogy megvalósítja a pályázatban elkészített terveket. Most
kész lett a pontos költségvetése a terveknek.
Witzl Éva pályázati referens: Az elõzõ ülésre hozott az építész úr
egy táblázatot, most ahhoz képest is változtak az összegek. A tá-
mogatási szerzõdés 96 millió forintról szól, ebbõl a kivitelezés 80
millió. 16 millió a tervek, az engedélyek stb. költsége. Ezt vállalta
eredetileg a testület. A közbeszerzésen a legjobb ajánlat 139 mil-
lió forintról szól. Ha ezt sokallva eredménytelennek nyilvánítják a
közbeszerzést, akkor elúszik az elnyert 80 millió. Ha vállalja a tes-
tület a megvalósítást, akkor az eredetileg tervezett 16 millió mellé
még be kell tenni 43 milliót, azaz 59 millió az önerõ, 80 millió a
támogatás, ez összesen 139 millió.
Witzl Éva pályázati referens: Nyerhetõ még plusztámogatás, ami
az önerõt csökkenti, ez a legrosszabb változat minden pluszbevé-
tel nélkül.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Az elõzõ ülésen is elhangzott,
ha visszavonja az önkormányzat a pályázatot, akkor is 30 millióba
kerül az akadálymentesítés. Már beadta a plusztámogatásra az
igényt.
Kántor Mónika képviselõ: Ha jól látja, akkor 40 %-ot fizet az ön-
kormányzat. Ez nagyon sok, semmi másra nem marad pénz.
Csõsz László képviselõ: Semmire, még az elnyert többi pályázatra
se lesz pénz. Megkérdezi, hogy miért kell napelem a tetõre.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Ez feltétel volt a pályázatban.
Csõsz László képviselõ: Ha elkészül a felújítás, akkor meg kell kö-
vetelni az orvosoktól a megfelelõ munkát.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a követ-
kezõ döntést hozta:

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015 kódszámú nyertes pályázat kere-
tében infrastrukturális fejlesztést kíván megvalósítani, a közbe-
szerzést eredményesnek nyilvánítja és a támogatáson és az eddig
vállalt saját erõn felül további önerõt biztosít nettó 33.770.895 Ft
összegben.
Így a projekt teljes saját erõ igénye nettó 46.350.897 Ft-ra módo-
sul, ami bruttó 58.865.639 Ft-ot jelent.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az elõzõ ülésen el-
hangzott módosításokat tervezte be a költségvetésbe. Ha nyernek
plusztámogatást, akkor megint át kell dolgozni a rendeletet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
8/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében módosította a 2018.
évi költségvetésérõl szóló 2/2018. (II. 28) önkormányzati rendeletét,
hogy biztosítani tudja az orvosi rendelõ felújítási pályázat megemelt
önerejét.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Az eddigi védõnõ szeptember
elsejétõl a bölcsõdében fog dolgozni, a helyére kell egy új ember.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a követ-
kezõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
mint a védõnõi munkakörben dolgozó közalkalmazottak felett a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
83/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvetõ munkáltatói jogok,
így a kinevezési jogkör gyakorlója a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki a simontornyai II. számú védõnõi körzet védõnõi
állásának betöltésére.

G.H.H.

TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozta kiemelkedõ
szaktudású, szakmai tapasztalatú, felelõsségteljes, lelkiismeretes munkavégzése elismeréseként Biborné Bodorkós Klára asszony-
nak, a Simontornyai Polgármesteri Hivatali Konyha élelmezésvezetõjének. Ez a hivatalos indoklás hangzott el a díj átadásakor. A
SIMONTORNYAI HÍREK kissé többet szeretne tudatni kedves olvasóival, ezért kérdéseket tett fel a díjazottnak. Válaszait változ-
tatás nélkül, szó szerint közöljük.
Nagyon örültem, amikor megtudtam, de meglepett, több okból is. Egyrészt, mert csak öt éve dolgozom Simontornyán, másrészt pedig
azért, mert a közétkeztetés, a menza világa hazánkban nem túl népszerû, inkább kritizálni szokás. Az, hogy Simontornyán ez nem így
van, nem csak az én érdemem: a konyha sikere minden ott dolgozó közös munkáját dicséri. A kollégáim nyitottak voltak az újdonságra,
segítettek a kezdeményezéseim megvalósításában. Így például az „Adj egy napot az egészségedért!” rendezvényeken is változatos, a
tudatos életmódot népszerûsítõ fogásokat – zöldségkrémeket, zöldségleveket és teljes kiõrlésû pékárukat – tudtunk bemutatni. A
táplálkozás, az egészséges élelmiszerek iránti érdeklõdésem régi keletû.

1978-ban végeztem a Kertészeti Egyetem Tartósítási Ka-
rán, mint élelmiszeripari üzemmérnök. Elsõ munkahe-
lyem a Fertõdi Állami Gazdaság konzervüzeme volt.
1982-ben kerültem Tolna megyébe, a megyei sütõipari
vállalatnál dolgoztam, mint üzemvezetõ. Rövid külföldi
munkavégzést követõen, hazatérve elvégeztem az élel-
mezésvezetõi tanfolyamot. A tartósítás, a változatos és
egészséges menük összeállítása évtizedeken keresztül a
hobbim volt, aminek a gyümölcsét a családom élvezhette.
Hálás vagyok a simontornyai önkormányzatnak, amiért
közel hatvan évesen lehetõséget kaptam, hogy nagyüze-
mi konyhán is kipróbáljam magam, bizonyíthassam szak-
mai tudásomat. Most már a pihenésre készülök: szeret-
nék több idõt a gyerekeimmel és az unokámmal tölteni.
Bízom benne, hogy nyugdíjasként sikerül majd régi ál-
momat is valóra váltani, és a családi kenunkkal elevezhe-
tek a Sión a gemenci erdõbe.
Gratulálok és kívánom, hogy álmai, vágyai váljanak való-
ra!

Va Lá
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Simontornya város képviselõ-testülete „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozott Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga
asszonynak Simontornya érdekében végzett kiemelkedõ, megbecsülést kiváltó tevékenységéért.
Megkeresésemre szívesen válaszolt kérdéseimre, ezzel betekintést nyerhettem munkásságába.

„1995 óta élek Simontornyán, az életemnek több mint felét itt él-
tem le. 2000. február 1-jétõl dolgozom itt, a simontornyai iskolá-
ban. Harmadikos osztályfõnökként kezdtem pályafutásom. Az
akkori igazgatóm, Vámi István bátorított, hogy tanuljak tovább,
mert tanítóként nem biztos, hogy tud a késõbbiekben állást bizto-
sítani. Az intézmény akkori hiányszakjai közül a magyart válasz-
tottam, ugyanis a tanítóképzõben is magyar szakkollégiumos vol-
tam. Az egri fõiskolára jártam levelezõn, miközben az a szerencse
ért, hogy az alsós osztályomat osztályfõnökként kísérhettem to-
vább felsõbe. Igazán tanulságos volt közelrõl látni, hogy az alsó
tagozatból a felsõ tagozatba való átmenet milyen változásokkal
jár egy gyerek életében.
Néhány év múlva egy kollégám távozásával váratlan helyzet ala-
kult ki az iskola gimnáziumi tagozatán, ezért az intenzív és esti
gimnáziumban is elkezdtem magyart tanítani, ezzel párhuzamo-
san elkezdtem az ELTE kiegészítõ magyar szakát, így mire érett-
ségiztetnem kellett, megszereztem az egyetemi diplomámat, ami-
re talán a legbüszkébb vagyok az összes közül, ugyanis kitûnõ mi-
nõsítést kaptam. Mivel az iskolánk többcélú intézmény, így taní-
tottam alsóban, felsõben, hatosztályos nappali tagozatos gimnázi-
umi osztályokban, intenzív és esti tagozaton, valamint néhány
évet a szakiskola 9-10. osztályában. Négy osztályt érettségiztet-
tem, négy osztálynak voltam osztályfõnöke. Vezetõi munkámban
is nagy segítség volt ez a sokféle tapasztalat.
Idõközben közoktatás-vezetõ szakvizsgát szereztem a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2009-ben
Tóthné Unghy Ilona igazgató asszony felkérésére elvállaltam a
pedagógiai igazgatóhelyettességet, majd az õ nyugdíjba vonulása
után az intézmény vezetõje lettem. Az elmúlt években folyamato-
san képeztem magam, az újabb diplomát adó képzéseken túl an-
golul tanultam, tanfolyamokon, szakmai napokon is részt vettem.
2014 õszén a minõsítésem után mesterpedagógus lettem, azóta
szaktanácsadóként is dolgozom magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyból, elsõsorban Tolna megyei iskolák pedagógusainak nyúj-
tok szakmai segítséget óralátogatások során, elõadások tartásá-
val.
A szülõkkel való kapcsolattartásom korrektnek mondható, bár az
utóbbi idõben sajnos sokszor tapasztalom, hogy nem minden
esetben partnerek a szülõk egy-egy probléma megoldása során.
Gyakran elõfordul, hogy semmiféle kapcsolatot nem tartanak az
iskolával, akármilyen formában kezdeményezzük is. Az utóbbi
idõben a vezetõi helyzetembõl adódóan többnyire az igazán ko-
moly problémákkal küzdõ gyerekek szüleivel kerülök kapcsolat-
ba. Eddig ezekben az esetekben sokat segített a bizalom, az empá-

tia, a kölcsönös tisztelet biztosítása, de többször igénybe kellett
vennem az iskolapszichológus segítségét is a megoldásban.
Intézményvezetõként a legnagyobb kihívást a változásokhoz való
alkalmazkodás, valamint a kapott feladatok rövid határideje
okozta. Kiváló segítõim voltak, akik a munkaköri kötelességükön
túl végezték feladataikat. A törvények adta kereteken belüli fele-
lõsségteljes munkavégzés, a problémák több szempontú megkö-
zelítése, pontosságra törekvés, nyílt, õszinte kapcsolatok – a ma-
gam részérõl ezeket tartom a legfontosabbnak. Intézményvezetõ-
ként ezeket vártam el a kollégáimtól, a diákoktól, szülõktõl, erre
számítottam a feletteseimtõl, külsõ szervezetektõl. Egy ekkora
intézmény vezetése állandó készenlétet igényel, mostanra úgy ér-
zem, elfogyott az ehhez szükséges mennyiségû energiám, õszin-
tén szólva, elfáradtam. Jó lenne, ha az intézmény vezetését át tud-
nám adni valakinek, akinek lendülete frissességet hozna az isko-
lánk életébe. Én pedig szeretnék továbbra is Simontornyán dol-
gozni, az iskolában tanítani, egy kicsit újra a gyerekek és a tanítás
felé fordulni. Tudom, hogy ez a helyzet nem lenne egyszerû, de
bízom benne, hogy méltósággal megoldható, hiszen az elõdeim
sorában voltak erre is igazán tiszteletreméltó példák.”
Gratulálok és további sikereket kívánok!

G.H.H.

51 éve érettségizett Simontornyán AZ ELSÕ OSZTÁLY
Mit jelent az elsõ szó? Mindig valaminek
kezdetét, a megismételhetetlent. Még ott
cseng fülünkben gyermekünk elsõ szava,
szinte látjuk elsõ lépéseit. Szívesen emléke-
zünk az elsõ szerelemre, ölelésre, az elsõ
csókra. No és itt van az elsõ OSZTÁLY, így
csupa nagybetûvel, mint azt Horváth Kál-
mán tanár úr osztályfõnök mondta. Való-
ban különleges ez a gárda, de igen egységes.
Ez akkor is megmutatkozott, amikor a
negyven éves találkozón elhatározták, hogy
ezentúl évente találkoznak. Így a mostani
találkozó immár a 19. volt. Az egykori diá-
kok zöme az idén volt 70 éves, talán ezért is
fontosak számukra ezek az ünnepi esemé-
nyek, ahol jó kedvvel, vidáman elevenítik
fel az elmúlt évek történéseit. A naptáraik-
ban bizonyára ott az emlékeztetõ dátum
minden év augusztus utolsó szombatja, a ta-
lálkozó idõpontja.

Va Lá
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Átadták az Aprófalva Bölcsõdét
Ünnepélyes keretek között átadták a felújított bölcsõdét a településen. Czõszné Kacz Edit pol-
gármester köszöntötte az avatóünnepségen megjelenteket: „Az elmúlt másfél évtizedben ren-
geteg létesítménynél vághattuk át a nemzetiszínû szalagot, de a mai átadó számomra a legked-
vesebb, hiszen településünk legkisebb tagjai, a gyerekek javát szolgáló fejlesztésrõl van szó, te-
hát ma a jövõt ünnepeljük.” Megköszönte mindazok munkáját, akik bármilyen módon segítet-
tek abban, hogy a felújítási munkálatok megvalósuljanak.
Csóka Anita intézményvezetõ szerint egy álom valósult meg, hogy újra lett bölcsõde Simon-
tornyán. Az óvoda épületében elõször bontottak, majd megkezdõdött a bölcsõdei csoport kiala-
kítása. Nagy munka volt, de elkészült és gyönyörû szép lett. Megköszönte a sok munkát a Város-
üzemeltetési Kft. dolgozóinak, Bor Istvánnak, a berendezés szállítását Szabó Attilának, búto-
rok pakolását kicsi és nagy Cseh Ivánnak, a szépítést, díszítést a leendõ kollégáinknak, a fuvaro-
kat Szabó Róbertnek. És persze Simontornya Város Önkormányzatának, aki az anyagi fedeze-
tet biztosította, és mindenkinek, aki bármilyen apró dologgal is hozzájárul ahhoz, hogy elkészül-
hessen és megnyithassa kapuit az Aprófalva bölcsõdei csoport.
Az ünnepség a nemzetiszínû szalag átvágásával és a bölcsõde megtekintésével fejezõdött be.

G.H.H.

Vasdiploma
Vasdiplomát vehetett át a közelmúltban a 86 éves Gombai
Józsefné Marika néni, egykori tanítónõ

Rohan az idõ... Hatvanöt év telt el,
mióta kézhez vette diplomáját, ami-
hez rögös út vezetett. A nyolc elemi
után Székesfehérváron, a Teleki
Blanka Gimnáziumban folytatta ta-
nulmányait, reáltagozaton. De szülei
nem tudták biztosítani a tanulmá-
nyainak finanszírozását, ezért más,
járható utat kellett keresni álmai
megvalósításához. 1952-ben kezdett
tanítani Soponyán, miközben tanul-
mányait is végezte, év végén képesítõ
vizsgákat tett. 1953. szeptember 27-

én szerezte meg a tanítói oklevelét jeles eredménnyel.
Simontornyán 1955-ben kezdte munkásságát, nemzedékek so-
rát tanította írni, olvasni, számolni, kisdiákok értelmét nyito-
gatta, szeretettel nevelte õket. Tudta mikor kell dicsérni, mikor
kell korholni, mikor buzdítani, s mikor nem szólni egy szót sem,
csak átölelni karral, simogató tekintettel, aggódó szeretettel.
Képes volt évrõl évre megújulni, és határtalan türelemmel min-
dig elölrõl kezdeni, hiszen mire célhoz ért, újból kellett kezde-
nie, mert kirepült a repülni tudó fióka, és jött helyette új, más.
1991-ben vonult nyugdíjba. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy-
kor én is a tanítványa lehettem és megismerhettem.
Szívbõl gratulálok a kitüntetéshez, és további boldog nyugdíjas
éveket kívánok!

G.H.H.

Egy szál gitár

Két fiatal zenetanár mutatta be saját szerzeményeit egy szál gitár kí-
séretével augusztus 11-én a vár képtárában. A fiatalok életérzéseit,
gondolatait, mindennapi problémáit érhettük tetten a dalaikban, és
közben fokozatosan vált nyilvánvalóvá Sidó Attila és Balasi Ádám
lenyûgözõ gitártudása. Mindketten a hajdani BABEL zenekar tag-
jai voltak, így természetes, hogy az együttes számaiból is elõadtak
néhányat. A közönség tanúja lehetett annak, ahogyan a két szerény,
alázatos fiatalember kinyílik és fergeteges közös zenélésükkel szinte
önmagukat is megsokszorozták, energikus, zenei produkciójukkal
magukkal ragadva a hallgatóságot.

Máté Imréné
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2018. augusztus 20-án mit ünnepeltünk?
A megemlékezésre hívogató plakáton olvashattuk: Ünnepeljünk
együtt! Két jól csengõ szó, de mit is jelent? Mit is jelent ma az ün-
nep? Tudunk-e ünnepelni? Mire valók az ünnepek? Ezekre a kér-
désekre kerestük a választ, melyet az ünnepség szónoka, Máté
Imréné is felvetett, s azokra az õ gondolataival, szavaival adjuk
meg a választ.

Az ünnepek az életünk folyamatában olyan napok, idõszakok, me-
lyek megállítanak bennünket, kizökkentenek a mindennapokból.
Megállunk, emlékezünk, felidézünk, örvendezünk, vagy szomor-
kodunk, ünnepi külsõségek mellett elmélkedünk az ünnep lénye-
gérõl. Az ünnep jeles idõ, „szent idõ”, az ünneplõ ember átlép a
megszokott idõbõl, meghaladja a térbeli-idõbeli korlátokat. Az
ünnepek visszatérése, szabályos ismétlõdése az identitásunkat, a
saját kultúránk tudatosítását, megélését, a hagyományok tudatosí-
tását segítik és a továbbörökítéssel az összetartozást erõsítik tér-
ben és idõben. A mai napon minden településen megemlékeznek
Szent Istvánról, az intézkedéseirõl, a magyar nép életére gyakorolt
hatásáról. És ezt tettük az elmúlt években is augusztus 20-án és re-
ményeink szerint a következõ években is újra meg újra felelevenít-
jük az ünnep jelentõségét.
Az ünnep összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövõt, s ezzel értel-
met ad az emberi életnek. Az ünnep szükségképpen kapcsolatot
teremt a múlttal és a jövõvel. Aki ünnepel, az vállalja a múltat és a
jövõt, elfogadja az idõnek azokat a dimenzióit is, amelyek rejtve
vannak az ember elõtt.
És mit jelent együtt ünnepelni? Lám, itt vagyunk mi, simontor-
nyaiak, akik a mai ünnep lényegét nem csak abban látjuk, hogy a
hétvégét egy nappal kitoljuk, egy nappal tovább tarthat a pihené-
sünk, családi programunk. Eljöttünk ide Szent István szobrához,
hogy együtt ünnepeljünk. Közösen lépjünk ki a jelenbõl, és idéz-
zük fel a múlt történéseit, a magyarság sorsfordító idõszakát, tisz-
teletünket fejezzük ki és emlékezzünk egy olyan emberre, aki tet-
teivel, személyiségével, gondolataival a jelenkorban élõkre is ha-
tással van, példaként szolgál. És itt vagyunk, hogy egy folyamat ne
szakadjon meg, hogy a jövõ számára megõrizzünk egy ünnepet,
egy szokást, egy hagyományt, ami minket, ma élõket a múlt és a jö-
võ embereivel összeköt. Mi, akik itt állunk, egy közösséget alko-
tunk, és érezzük az ünnepeink jelentõségeit, azoknak fontosságát.
Tisztelettel fordulunk a múltunk felé, emlékezünk a magyarsá-
gunkat meghatározó nagy sorsfordító idõszakainkra, újra és újra
szeretnénk megélni az összetartozást, a kultúránk lényegét, és sze-
retnénk tudni, hogy van folytatása, szeretnénk megõrizni és to-
vábbadni a jövõ generációinak. Mert egy-egy ünnep addig él, amíg
van mögöttes tartalma, van lényege, és van, aki fontosnak tartja.
Kisgyermekként még augusztus 20-a a nyár végének közeledtét je-
lentette, iskolásként már azt tanultam, hogy ez az alkotmány ün-
nepe. Így hívtuk akkoriban. Nem biztos, hogy tudtuk, mi az az al-
kotmány, de a napot így neveztük. Aztán hívtuk még új kenyér ün-
nepének is. Eddigre mindenütt megtörtént az aratás. A középis-
kolában és a fõiskolán már az államalapítás ünnepérõl és akkori-
ban még I. Istvánról tanultunk. Aztán jött a rendszerváltás, I. Ist-
vánból Szent István király lett, az ünnep jellege is megváltozott. Az
alkotmány ünnepérõl ma már egyáltalán nem beszélünk, vissza-
tértünk Szent István alakjához. De ki is volt õ, s mit cselekedett?
Röviden: nemzetét keresztyén állammá tette, tíz egyházmegyét

alapított és székesegyházukat felépítette, támogatta a szerzetesi
intézményeket, elõremutató törvényeket hozott, amelyek megtar-
tását határozottan megkövetelte, a szomszédos népekkel megfe-
lelõ kapcsolatot keresett a kölcsönös tisztelet alapján és a katoli-
kus államok szokása szerint; szoros kapcsolatot tartott fenn kora
keresztény világának fõ központjaival.
Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázat-
tal szolgálta nemzetét.
Ezek nagyon fontos gondolatok. Jó lenne, ha megvalósulnának.
Kin múlik? Csakis rajtunk. Mi vagyunk a haza. Nekünk kell ebben
az országban békésen együtt munkálkodni! Nekünk kell felül-
emelkedni ideológiai különbségeken, pártérdekeken, megosz-
tottságon. Mert csak így haladhatunk elõre! Mert csak így tehetjük
jobbá ezt az országot, s ezt a kisvárost, Simontornyát is.
Sok évszázaddal késõbb, nemzetünk sorsának egy nagy forduló-
pontján így fogalmazta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi
István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
És erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Ma-
gyarországon s még inkább Simontornya városában is. Csakis így
lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, váro-
sért, s csakis így lehet tiszta szívvel, õszintén együtt ünnepelni, mél-
tón az elõdökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.
Augusztus 20-a egy ünnep, amely összeköt minket. Egy kötelék,
amely mutatja, hogy sokkal több bennünk, ami közös, mint ami
szétválaszt. Erõsítsük ezt az érzést! Emlékezzünk rá a mindennap-
okban! – mondta ünnepi megemlékezésében Máté Imréné, a
Simontornyai Vár intézményvezetõje.
Az ünnepségen közremûködõk színvonalas mûsort adtak elõ,
majd következett a kenyéráldás.
A hagyomány szerint az aratás után Szent István-napra sütötték az
új búzából készült elsõ kenyeret. Mivel új búzából sütni elõször au-
gusztusban lehetett, ezért a hónapot az új kenyér havának is neve-
zik.
Az ember legalapvetõbb élelmiszere, a kenyér az életet, a megél-
hetést és az otthont szimbolizálja. Az augusztus 20-ai állami ünne-
pen a nemzeti színû szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy
az élet és a haza összekapcsolódik. Az új lisztbõl készült kenyér az
ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepé-
nek. Az emberiség táplálkozási szokásaiban rendkívüli szerepet
betöltõ kenyér „gabonafélék, illetve kukorica lisztjébõl sült, erjesztett
tészta, az újkorban alapvetõ néptáplálék. Némileg különbözõ formá-
ban ugyan, de a világ minden részén fogyasztják.”

Az új kenyeret Lõrinczi Károly református lelkipásztor áldotta
meg, Isten áldását kérte, mindazokra, akiknek köszönhetjük a
friss ropogós kenyeret, a mindennapi kenyerünket. Ugyancsak
megáldotta a magyar népet, a magyarságot, bárhol is élnek a föl-
dön. A két hatalmas kenyeret az idén is Varga István pékmester
ajándékozta a városnak, melyet Csõszné Kacz Edit polgármester
segítségével felszeleteltek és mindenki kapott belõle. Az ünneplés
a várban folytatódott, ahol a Simontornyáért díjas Pannofix együt-
tes adott koncertet. Itt verték csapra a német testvérváros aján-
déksörét, melyet minden sörkedvelõ megkóstolhatott. Tanúsítha-
tom finom volt.

Va Lá
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Országgyûlés a századfordulón
és a „simontornyai hitvallás”

1903. február 12-én, egy csütörtöki napon
felszólalást kért egy képviselõ az akkori-
ban kiemelt témának számító újonckér-
désben. A dualizmus politikai beszédeire
jellemzõ cirádás mondatok, pázmányi ma-
gasságokhoz hasonlító felszólalását a kor-
szak hadügyminiszterével szemben, báró
Fejérváry Gézával folytatta. A beszéd sú-
lyának alapjául nézzük a történeti hátte-
ret!
Az 1867-ben létrehozott Osztrák-Magyar
Monarchia dualista berendezkedésében a
hadügyet együtt (ún. „közös ügyként”) ke-
zelték. Ez nem jelentette azt, hogy a ma-
gyar fél nem szervezhetett a maga költsé-
gén haderõt, így jöhetett létre a magyar
hadügyminiszter vezetése alá tartozó hon-
védség. Ennek volt párja az osztrák részrõl
a Landwehr, hasonló feladatokkal. A szá-
zadforduló diplomáciájának változásai
szinte igényelték a hadügyi fejlesztéseket
és ezekbõl a Monarchia sem maradhatott
ki. A magyar belpolitikai életben ez az ún.
újoncvitákban jelent meg, ahol is dönteni
kellett a közös, osztrák-magyar haderõbe
adandó katonák létszámáról. Ezt mindig
az aktuális népszámlálás után vetették ki
az országra, de a viták mindig elhúzódtak
és sokszor akadt késedelem. A magyar
kormány nem akart élõerõt adni a közös
hadseregbe, helyette inkább a honvédsé-
get kívánta erõsíteni – másik oldalon pedig
elvárásként jelent meg a hadi kiadásokból
való részvállalás. A kérdés komolyságát
jelzi, hogy a dualista rendszer stabilitását
megteremtõ Tisza Kálmán miniszterel-
nökségét (1875-1890) is a véderõ-vita zár-
ta le – legalább is formai szempontból eh-
hez kötötte lemondását a miniszterelnök.
E fontos kérdésben szólalt meg 1903 feb-
ruárjában Hellepronth Géza, aki az általa
elképzelt és vizionált magyar viszonyokat
kívánta szembeállítani az általa csak had-

úrként bemutatott b. Fejérváry Géza (ak-
kori hadügyminiszter) nézeteivel szembe.
A hullámzó beszédet a leírások alapján is
többször parázs bekiabálások kísérték, je-
lezve a kérdés akut voltát. Olyan problé-
mákat feszegetett ekkor a képviselõ, mint
a kivándorlás, a szegénység és a lakhatás
kérdései. Lássunk egy idézetet e beszéd-
bõl: „Megengedem, hogy a kivándorlók bi-
zonyos része azért megy ki, mert talán ka-
landvágy, vagy hirtelen meggazdagodás vá-
gya hajtja, és hogy a másik csoportot pedig
kiviszi a már elõbb kiment ismerõsök csalo-
gatása, és leginkább az ügynökök csábítása.
De méltóztassék elhinni hogy a nagy tömeg
legnagyobb része mégis azért megy ki, mert itt
nem képes megélni, a mennyiben sem az
állam, sem a társadalom nem képes nekik
elegendõ munkát, keresetforrást adni, csupa
patriotizmusból pedig senki sem hajlandó
családostól éhen halni.” (i. m. 350. oldal). A
beszéd képeibõl is láthatjuk, hogy nem egy
újkeletû dologról szól a képviselõ, hanem
egy fennálló, történetileg is érezhetõ prob-

lémáról, ami sajnos a mai napig is érezteti
hatását a gondolkodásunkban...
Hogyan jön mindehhez Simontornya?
Hellepronth egy huszáros vágással a mi-
niszter ellen fordul, amikor belátja, nem
képes meggyõzni ellenfelét. „Én csak any-
nyit mondok a t. képviselõ ur beszédére, hogy
nagyon messze állunk egymástól. Az én
hitvallásom ma is Rákóczy ezredesének, Si-
montornya kapitányának a felfogása, a t.
gróf ur felfogása pedig valószínûleg a briga-
déros generális felfogása, de a generális ur
politikai hitvallásának második felvoná-
sából, a lõcsei csata után.” (i. m. 359. oldal).
A beszéd egyértelmûen utal a két fél kö-
zötti fennálló kibékíthetetlen ellentétre. A
hadügyminisztert név szerint megnevezi,
hiszen tudhatjuk, hogy csakis Ocskay Lász-
lóra gondolhatott, aki bár a szabadságharc
elején még Rákóczi mellett szolgál, azon-
ban 1710-ben árulás vádjával kivégezték.
Önmagáról kezdetben nem sok informáci-
ót oszt meg, egyszerûen csak „Simontor-
nya kapitányának” felfogását tartja saját
hitvallásának. E tekintetben kettõ személy
juthat eszünkbe: elõször is Fodor László,
aki a mondák szerint egy marék aranyat
adott a hóhérnak, hogy gyorsan végezze el
a munkát; vagy pedig Hellepront Jánosra,
a korábbi cikkünkben bemutatott várkapi-
tányra! Megnézve a képviselõ nevét, szinte
biztosak lehetünk, hogy utóbbiról lehet
szó: a Heves vármegyei család számon tar-
totta származását és tudták, hogy II. Rákó-
czi Ferenc mellett szolgált egyik felmenõ-
jük, így Simontornya – egyelõre csak nevé-
vel, mégis – bekerülhetett az országos poli-
tikai diskurzusba. Ez azonban nem volt rit-
ka eset – a késõbbiekben többször kapunk
tudósítást a „simontornyai” események-
rõl.

Kiss Márton PTE BTK IDI doktorjelölt,
NKE MTKI kutató

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy azon háztartások, akik gázszolgáltatási szerzõdéssel nem rendelkeznek, illetve téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesültek, igénybejelentést nyújthatnak be az arra rendszeresített formanyomtatványon a Simontornyai Polgár-
mesteri Hivatalban (Szabó Ilona szociális ügyintézõnél, az ügyfélszolgálaton, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.)

A formanyomtatvány átvehetõ a hivatalban ügyfélfogadási napokon, hétfõ–csütörtök: 7.30–16.00 óráig, péntek: 7.30–13.30 óráig il-
letve a www.simontornya.hu oldalról letölthetõ. A kormány határozata szerint a kizárólag elektromos fûtési móddal rendelkezõ
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentést legkésõbb 2018. október 15. napig lehet megtenni, a határidõ elmulasztása jogvesztõ.

Az igénybejelentõ nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fûtõanyag fajtáját, amely késõbb nem módosítható. A természetbe-
ni támogatás a fûtõanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb költségeket (pl.: szállítási, darabolási stb.).

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos egyéb információt a Simontornyai Polgármesteri Hivatalban (7081 Simontornya, Szent István
király utca 1.) lehet kérni személyesen vagy telefonon (74/586-923).

Hellebronth Géza
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Kiállítás megnyitó

Idegen barátok címmel új idõszaki kiállítás nyílott a várban augusztus 29-én a SKICC Nemzetközi Alkotótelep nyári mûvésztáborában
tevékenykedõ 10 festõ mûalkotásaiból. A kiállítást dr. Bozsits Attila nyitotta meg. A táborban résztvevõ színmûvészek izgalmas és na-
gyon különleges zenei produkcióval színesítették a megnyitót.

Máté Imréné

Nyárzáró
koncert

Augusztus utolsó napján nyárzáró koncer-
tet adott a Bad Times zenekar a simontor-
nyai vár udvarán. Olyan igazi rock legendák
számaival teremtették meg a kitûnõ hangu-
latot, mint Deák Bill Gyula, Hobo Blues
Band, Lord, Tunyogi Rock Band, Bikini …
Minden korosztály jól érezte magát. Úgy
gondolom, rég volt ekkora tömeg egy ren-
dezvényen. Jövõre is visszavárjuk õket!!!

G.H.H.
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Álomfogók a könyvtárban
Augusztusi játszóházunkban Köõ Zsuzsan-
na segítségével álomfogót készítettek a gye-
rekek. Szebbnél szebb alkotások születtek,
melyek reméljük, segítik kis gazdáik éjsza-
kai pihenését, hogy az új tanévben kipihen-
ten érkezzenek az iskolába.
Az álomfogók használata az utóbbi pár év-
ben terjedt el Magyarországon és nagyon
népszerû lett a gyerekek körében.
Az indián kultúrából eredõ álomfogó kör
alakú tárgy, melyet fonalból készítenek és
tollakkal, gyöngyökkel díszítenek. Az ágy
fölé akasztva a hagyomány szerint megvédi
a gyerekeket a rossz álmoktól.
Bár erre nincs bizonyíték, az azonban biz-
tos, hogy augusztus 24-e óta sok simon-
tornyai gyerkõc álmát védi a maga készítet-
te álomfogó.
A könyvtárban játszóház legközelebb az
Országos Könyvtári Napok keretében, a
Könyves Vasárnapon lesz, október 7-én.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Egészségnap

2018. szeptember 4-én tartottuk a már évrõl évre
megrendezendõ egészségnapot a felsõ tagozatos és
a gimnáziumi osztályok számára. A különbözõ ta-
gozatok diákjai felváltva, két helyszínen versenyez-
hettek. Az iskolában egy-egy osztály, hét állomá-
son, a televízióból ismert és népszerû 1 perc és
nyersz! vetélkedõ ügyességi feladatait próbálta tel-
jesíteni. A sportcsarnokban két-két osztály küzdött
egymás ellen. A feladatok között volt: egészséges
ételek képeibõl készült memóriajáték, sorver-
sennyel összekapcsolt amõbajáték. De kaptak gon-
dolkodtató feladatokat is: a nyári foci vb-vel kap-
csolatos totót és szókeresõt. A tízórai szünetben az
osztályoknak egészséges összetevõkbõl álló édes-
séget kellett alkotniuk, amelyet utána el is fo-
gyaszthattak. E nap segíti a tanulókat abban, hogy
megértsék: az egészséges, kiegyensúlyozott életvi-
tel eszköz a boldog és sikeres élethez.
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Horváth Bence

Kalmár Dániel–
Barkóczy Eszter

Kovács Péter–
Fodor Renáta

A Hunyadi utca sarkán újra lehet látni
a sportcsarnokot jelzõ táblát

Lakótelepi csendélet
avagy új típusú

kátyújelzõ

Összefogással varázsolták újjá
a KRESZ-parkot

Egy lelkes csapat összefogásával, Szabó
Róbert szervezésében, önkéntesek tették
rendbe az elgazosodott, berozsdásodott
táblákkal teli KRESZ-parkot. A tenni aka-
rók szerszámokkal és gépekkel érkeztek a
helyszínre, levágták a gazt, kitakarították az
utakat, összeszedték a faágakat és a szeme-
tet, ezután a KRESZ-táblákat állították
helyre. Több generáció játszott a parkban,
biztonságos környezetben, miközben elsa-
játította a KRESZ alapjait és most újra
használhatják a gyerekeknek. Gratulálok a
kezdeményezéshez!
A csapat üzenete: „Jó szó + nemes cél +
összefogás = SIKER”-t eredményez.

G.H.H.
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Simontornyai siker Sárbogárdon

A Simontornyai KK U10-es korosztályú csapata meghívást kapott a 10 éves évfordulóját ünneplõ sárbogárdi VAX SE jubileumi em-
léktornájára. A 4 csapatos tornán körmérkõzést vívott a székesfehérvári Cunder SE, Rácalmás, Sárbogárd VAX SE, és a Simontornyai
KK csapata. A kupán a mindhárom mérkõzését megnyerõ Simontornyai KK végzett az élen. Az idõnként szellemes játékot bemutató
simontornyai csapat Varga Szilvia edzõ vezetésével biztosan szerezte meg az elsõ helyet. A csapat sok jó játékosa közül legjobbnak
Závodi Botondot választották. A nagyszerûen rendezett torna mindenképpen az utánpótlás fejlõdését, felkészülését szolgálta.

Va Lá
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A KÉZILABDÁZÓK IS ELKEZDTÉK
A szeptember 16-án kezdõdõ Veszprém megyei bajnokságban in-
duló felnõtt férfi kézilabdások augusztus 31-én megkezdték a fel-
készülést. Az elsõ edzésen mindössze 5 játékos jelent meg.
Lampert Csaba ügyvezetõ elnöktõl megtudtuk, hogy valószínûleg
több játékos még nyaral. Ez egyáltalán nem megnyugtató, mert ha
számba vesszük a hiányzó játékosok számát, akkor is igen kevés já-
tékos áll Ányos József edzõ rendelkezésére. A második edzésen
már tíz játékos vett részt. Eligazolt a csapattól Német Ferenc, aki
azzal indokolta távozását, hogy nem látja a kitûzött célt, a szerve-
zettebb, NB II-be feljutni szándékozó ÕSI SE csapatához igazolt.
Velük a Veszprém megyei bajnokságban a SIKK is összecsap
majd.

A másik távozó Kapoli
Imre, aki fura módon
és körülmények kö-
zött Sárbogárdra iga-
zolt. Erõsítést jelent
viszont Ányos József
érkezése, aki játékos
edzõként szeretné fellendíteni a csapatot. Csendes Flórián féléves kihagyás után újra kezd-
te az edzéseket, a korábbi gólkirálytól ismét eredményes játékot várnak. Bízunk az új edzõ
szakmai munkájában, elkötelezettségében, reméljük, hogy több fiatal játékost is sikerül
rendszeres edzésmunkára bírni, szélesíteni a játékosállományt.
Egy másik témában, a sportcsarnok teljes felújításában sokkal több eredményt tud felmu-
tatni a sportvezetõség. Mint ismeretes 10 MFt-ot nyert az önkormányzat a csarnok tetõ-
szerkezetének teljes cseréjére, valamint újabb 10 MFt-ot a sportcsarnok homlokzatának
felújítására, mely révén impozáns lesz az épület. Lampert Csaba megerõsítette a fentieket,
és érdekességként elmondta, hogy a sportcsarnok tulajdonosa, a KLIKK, üzemben tartója
a város önkormányzata, a sportkör pedig az önkormányzattól bérli a csarnokot. A bérlõ pá-
lyázott és gondoskodik a csarnok felújításáról. Nagyon jó együttmûködés alakult ki az ön-
kormányzat és a Simontornyai Kézilabda Klub között , az önkormányzat mindig biztosítot-
ta a szükséges önerõt, a SIKK pedig profi módon pályázott, ez a siker titka.

Va Lá

MÉRLEGEN A FELNÕTT FOCISTÁK
Végre elkezdõdött a megyei másodosztályú futballbajnokság.
Nagy várakozással tekintünk az új szezonra. Vajon hogy állja meg
helyét a köztudottan kevés játékosból álló – ugyanakkor Kapinya
Róberttel és Szálka Viktorral jelentõsen megerõsödött – csapat?

A kérdésre a feleletet maguk a játékosok adták meg a mérkõzések
eredményeivel.
Az Ambrus László játékos edzõ vezetésével készülõ focistáink
mérlege 50 %-os. Az eddig lejátszott 4 mérkõzésen kétszer gyõz-
tek, érdekesség, hogy mindkétszer vidéken történt mindez.
Eredmények:
STC–Mórágy 2-4
Góllövõk: Ambrus L. 2
ÕCSÉNY–STC 1-3
Góllövõk: Ambrus 2, Szálka 1.
Aparhant–STC 5-1
Góllövõk: Szálka 1
Pincehely–STC 2-6 (1-5)
STC: Plézer – Kapinya, Papp, Ambrus, Koncz, Szálka, Csányi,
Gergõ, Marekkel, Jancski, Szalai.
Cserék: Csepregi, Szabó.
Góllövõk: Ambrus 2, Papp 2, Koncz, Marekkel 1-1.
Gratulálok és további sikeres idegenbeli mérkõzés eredményt kí-
vánok!
Lapzártakor érkezett a jó hír: az STC hazai pályán 2-1 re legyõzte
a Bölcske csapatát. A gólokat Ambrus László és Koncz János
lõtték.

Va Lá


