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Az ülés elején elhangzott a Himnusz, majd Rudolf Levente ünnepi szavalata után Máté
Anna elõadta a „Vigyázz a madárra ” címû dalt.
Torma József polgármester: Köszöntötte a jelenlévõket. Elmondta, hogy tavaly ilyenkor
a pandémia miatt a testvérvárosi delegációk nem lehettek jelen, most viszont Stein-
bergbõl 12 fõs delegáció érkezett az ünnepre. Német nyelven üdvözülte a delegáció tagja-
it. Nyárádszereda testvérváros személyesen nem tudott jelen lenni, de Tóth Sándor pol-
gármester levelet írt, amit ismertetett: Megköszönte a meghívást, és Simontornya város
lakóinak eredményes fejlõdést, önfeledt ünneplést kívánt. Reményét fejezte ki, hogy a
következõ alkalommal személyesen is találkozhatnak. Ezután Torma József polgármes-
ter folytatta ünnepi beszédét: az ünnep történelmi helyen, az 1277-ben épült, hamarosan
750 éves reneszánsz várkastélyban zajlott. Nincs még egy ilyen adottságú település, mint
Simontornya. Elmondta, hogy az ünnepi ülést megelõzõen részt vett vitéz Simontornyai
Schamschula Rezsõ emléktáblájának avatásán. Pár napja pedig a simontornyai amatõr
képzõmûvészek jubileumi 25. tárlatát nyitották meg. Mindezek erõsítik a simontornyai
identitást. A tárlat megnyitóján Gyurkó Gábor azt ecsetelte, hogy mit is jelent az alkotás.
Ma Gábor és párja, Irén veheti majd át a városi kitüntetést. (Folytatás a 2. oldalon.)
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Alkotni nagyszerû dolog: képet, verset, ze-
nét. Nagyszerû dolgok kerülnek ki a ke-
zekbõl. Mikor isten a világot teremtette, a
hetedik napon megpihent.
Most is ilyen hetedik nap van, megünne-
peljük azokat, akik sokat tettek a közössé-
gért. Simontornyát a kimagasló teljesítmé-
nyek vitték elõre. Vannak, akik megma-
radnak a történelmi emlékezetben évszá-
zadokig. Simon országbíró 1277-ben épí-
tette a tornyát. Buzlay Mózes reneszánsz
várkastélyt emeltetett köré. Késõbb a Sty-
rum-Lindberg család a kuruc harcok ide-
jén nem robbantotta fel a várat, nem jutott
a hasonló várak sorsára, amikbõl csak kõ-
halom maradt. Majd jött a Fried család,
tagjai több száz évre meghatározták Si-
montornya sorsát. Pillich Ferenc, aki már
15 évesen honvéd hadnagy volt, majd a fia
a gyógyszerész-természetbúvár. Entomo-
lógusként kutatta Simontornya rovarvilá-
gát. Dr. Kiss István megírta Simontornya
Krónikáját, ami a mai napig felbecsülhe-
tetlen értékû forrásmunka a kutatóknak.
A közelmúltban Tóthné Unghy Ilona foly-
tatta helytörténeti munkásságát. Közös
bennük, hogy mindnyájan értéket terem-
tettek a közösség számára. Õk itt élnek
bennünk, köztünk, Simontornya óriási tör-
ténelmi hagyatékkal rendelkezik. A képvi-
selõ-testület 1995-ben rendeletet alkotott
a helyi kitüntetõ címekrõl, hogy elismerje
e helyi, kiváló teljesítményeket.
Az önkormányzat egyik fõ feladata a fej-
lesztés. Éveken át gond volt a város vízellá-
tásával. Most halljuk, hogy Budapest kör-
nyékén vannak vízellátási gondok. Nálunk
nincs vízhiány. Már üzemel egy új kút, és
most is folyamatban van még egy fúrása.
Valamint egy szivattyútelep is épül a kör-
árok problémáinak megoldására.

Dolgozunk a komposztáló-telep létreho-
zásán. Zöldhulladékot és inert építési tör-
meléket tudunk majd hasznosítani benne.
Folyamatos a fejlesztés az óvodában. Az
õszikék Szociális Szolgáltató Központban
július 19-én adjuk át a megújult épülete-
ket. Útépítések zajlanak. A Könyök utca a
legnagyobb falat, 90 millió forintot fordít a
város idén az utakra, ebbõl 37 milliót pá-
lyázaton nyertek, a többi saját erõ. Folynak
a járdaépítések is, a helyben gyártott tér-
kövekkel.
A jövõ a mi kezünkben van. Látja az óriási
teljesítményeket: a kollégái és a civilek kö-
zött is. Enélkül nem tudna a város elõre
haladni. Szeretne köszönetet mondani
azoknak, akik régóta a közösségért dol-
goznak. Köszöni azok munkáját is, akik
most nem kapnak kitüntetést.
Süli János országgyûlési képviselõ: Kö-
szöntötte a megjelenteket, külön köszön-
tötte a testvérvárosi delegációt, a polgár-
mestert, a jegyzõt és a közgyûlés alelnökét.
Nem elõször van itt, mindig öröm számára,

ha jöhet. A polgármester úr összefoglalta a
jövõbeli feladatokat. Mikor a közmeghall-
gatáson járt, akkor fényképekkel is illuszt-
rálták mennyi mindent tettek a közelmúlt-
ban. Az elõzõ polgármesterrel és a jelenle-
givel is, a képviselõ-testületi tagokkal
együtt dolgoztak-dolgoznak. Megyei, or-
szágos szintû közös céljaik vannak. A város
köré elkerülõ utat terveznek. A világ me-
netében vannak 8-10 éves periódusok, a
pandémia után azt gondolták, hogy köny-
nyebb idõszak jön. De jött a háború, ami
sok mindent megváltoztatott. Megígérték
a várrekonstrukciót, de a háború miatt
csúszhat. A kormány célja, hogy ne a lakos-
ság szenvedjen kárt. Ezért lesz újabb nyug-
díjemelés, folytatódik a rezsicsökkentés, a
családok támogatása. Cél, hogy gyarapod-
jon az ország. Az atomerõmû célja mindig
is a régió támogatása volt. Próbálják mind
a 99 környékbeli települést fejleszteni. A
város ma 27 éves, de múltja évezredes.
Most a háború alatt a kormány is igyeke-
zett humanitárius segítséget nyújtani.
Tudja, hogy ebbõl a munkából Simontor-
nya is kivette a részét. Befogadták a mene-
külõket, és segélycsomagokat vittek a ha-
tárra.
Visszatérve a választásokra: idén ezt a kör-
zetet is sikerült megnyernie egyéni képvi-
selõként, ez 4 éve még nem sikerült. Kö-
szöni mindenkinek. Külön köszöni azok-
nak, akik a FIDESZ-KDNP listájára sza-
vaztak. Simontornyáról a parlamentbe ke-
rült Bencze János is. Õt most nem látja itt a
sorokban, de az országgyûlésben gyakran
találkoznak. Jó a kapcsolatuk. Viccesen
hozzáteszi, hogy amit õ államtitkárként
nem mondhat el, azt Bencze János ellenzé-
kiként igen.
Mindenkinek jó egészséget kívánt, és azt,
hogy Simontornya legyen 1000 évig város.
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Andreas Gruner Steinberg testvérváros
polgármestere: Magyarul mondta el ünne-
pi köszöntõjét: Nagyon örült, hogy szemé-
lyesen tudnak találkozni. Szabadkozott,
hogy izgul a magyar nyelv miatt. Köszönte
a meghívást, átadta Steinberg testvérváros
és az õ cseh testvérvárosuk üdvözletét is. A
pandémia miatt sok mindenrõl le kellett
mondaniuk. Hálás azért, hogy végre sze-
mélyesen is megismerheti a város új veze-
tését.
Ezalatt Ukrajnában háború dúl. Miköz-
ben itt vidáman ünnepelnek, azalatt rájuk
is gondol. A geopolitikai célokért vívott
háború miatt szenvednie kell magyarok-
nak, ukránoknak, oroszoknak egyaránt.
Szomorú, hogy 2022-ben Európában há-
ború dúl, halott hõsökké válnak emberek.
De a nagypolitika helyett áttér Simontor-
nya–Steinberg együttmûködésére. A két
város, valamint a határmenti Tiszabecs kö-
zött izzottak a telefonvonalak, közös segít-
ség szervezõdött. Most szeretne köszöne-
tet mondani nyilvánosan is a sok simontor-
nyainak, aki segített. Köszöni a polgármes-
ternek, a testület tagjainak, és mindazok-
nak, akik bevásároltak, csomagoltak, szál-
lították a segélycsomagokat.
Áprilisban tartják minden évben náluk az
Európai Termelõi Piac nevû rendezvényt,
ezen évek óta a simontornyai termelõk is
részt vesznek. Ez a gazdasági kapcsolato-
kat erõsíti. Minderrõl szól a testvérvárosi-
ság. Csõszné Kacz Editnek, a korábbi pol-
gármesternek nagy szerepe van abban,
hogy ez a kapcsolat létrejött és mûködik.
Emberséggel, szívélyességgel dolgozott, ez
az egyik oka annak, hogy a két város lakói
között barátság szövõdött. Kéri Simontor-
nya város képviselõ-testületét, polgármes-
terét és valamennyi lakosát, hogy legyen
összetartás, összefogás Simontornyán és
Simontornya–Steinberg között is. Mint
Európában is: nem fentrõl, hanem lentrõl,
az emberek között kell építkezni. Azt gon-
dolja, hogy rajta (Steinberg polgármeste-
rén) és Torma Józsefen (Simontornya pol-
gármesterén) múlik, hogy a kapcsolat jól
mûködjön ezután is.
Gratulált a város szülinapjához, ajándékot
is hoztak. Három hordó sört. Az ülés után
kóstolóra hívott mindenkit. Kérte az úr ál-
dását Simontornya városára.
Torma József polgármester: Megköszönte
a beszédet és az ajándékot. Elmondta,
hogy Simontonya város borából várnak
kóstolóra mindenkit az ülés után.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegy-
zõ: Az ünnepi ülés mindig lehetõséget ad
arra, hogy egy pillanatra megálljunk. Le-
hetõséget ad arra, hogy egy elmúlt idõ-
szakról számot adjunk, köszönetet mond-
junk.
A képviselõ-testület ünnepi ülésén már
hagyomány a várossá nyilvánítás évfordu-
lója alkalmából a képviselõ-testület által –
a Simontornya érdekében végzett, megbe-
csülést kiváltó tevékenységért – adomá-
nyozott helyi kitüntetések átadása.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2022 májusában ismét
számba vette a város azon jeles polgárjait,
akik kiemelkedõen sokat tettek Simontor-
nya városáért. A megbecsülés és a tisztelet
szándékával gondolunk rájuk és adjuk át a
kitüntetéseket a mai napon.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete a 94/2022. (V. 30.) számú
KT határozatával „SIMONTORNYÁ-
ÉRT” kitüntetõ díjat adományozza a vá-
ros érdekében végzett kiemelkedõ ered-
ményességû, maradandó értékû és megbe-
csülést kiváltó tevékenységéért Gyurkó
Gábor úrnak és Gyurkóné Tóth Irén asz-
szonynak.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete a 95/2022. (V. 30.) számú
KT határozatával „GYERMEKEIN-
KÉRT” kitüntetõ címet adományozza a
gyermekek harmonikus személyiség for-
málásában végzett munkája elismerése-
ként Pálné Mikó Katalin asszonynak
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete a 96/2022. (V. 30.) számú
KT határozatával az „ÉV KÖZSZOLGÁ-
LATÁÉRT” címet adományozta a közös-
ség szolgálatának kiemelkedõ teljesítésé-
ért Gyenei Lászlóné asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete a 97/2022. (V. 30.) számú
KT határozatával „SIMONTORNYA
SPORTJÁÉRT” címet adományozza
Simontornya sportmúltjának és sporthír-
nevéhez méltó sportteljesítmény elismeré-
seként Varga Szilvia asszonynak és Vámi
István úrnak.
A magyar egészségügy napja, más néven
Semmelweis-nap, 1992 óta július 1-jén
megtartott ünnepnap. Tisztelettel kö-
szöntjük ez alkalomból az egészségügyben
dolgozókat és hálásan köszönjük munká-
jukat.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete abból az alkalomból,
hogy a 4/2000. EüM rendelet 11/A § alap-
ján jogosulttá váltak a címzetes fõorvosi
cím használatára külön köszönti háziorvo-
sait.

Simontornya Város Önkormányzata dr.
Dobrovitzky Imelda háziorvos részére
címzetes fõorvos címet adományoz Simon-
tornya város egészségügyi alapellátásában
több mint 20 éve végzett áldozatos munká-
ja elismeréseként.
Simontornya Város Önkormányzata dr.
Duonsy Thipphavone házi gyermekorvos
részére címzetes fõorvos címet adományoz
Simontornya város egészségügyi alapellá-
tásában több mint 20 éve végzett áldozatos
munkája elismeréseként.
Simontornya Város Önkormányzata dr.
Mihócs Zsolt háziorvos részére címzetes
fõorvos címet adományoz Simontornya vá-
ros egészségügyi alapellátásában több
mint 20 éve végzett áldozatos munkája el-
ismeréseként.
A képviselõ-testület annak érdekében,
hogy a tradicionális simontornyai szõlõ- és
borkultúra tovább élését segítse, a helyi
termelõk munkáját erkölcsileg elismerje
és támogassa „SIMONTORNYA VÁROS
BORA” díjat alapította.
Szakértõi bizottság véleménye alapján a
képviselõ-testület az idei évben:
„Simontornya város vörösbora” címet
adományozza Csatári Dezsõ úrnak a
2021-es évjáratú, Merlot–Cabernet Franc
arany minõsítésû boráért.
„Simontornya város fehérbora” címet
adományozza Böröczki István úrnak a
2021-es évjáratú, rajnai rizling arany minõ-
sítésû boráért.
„Simontornya város rozé bora” címet ado-
mányozza a Benb Kft.-nek a 2021-es évjá-
ratú, kékfrankos rozé arany minõsítésû bo-
ráért.
Torma József polgármester és Szabó Ró-
bert Gyula alpolgármester átadta a kitün-
tetéseket és gratulált az elismerésekhez.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei
megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-test
uleti-jegyzokonyvek-2022
Fotók: Nádasi Martin
Az anyagot összeállította: Molnárné Berecz-
ki Annamária hatósági osztályvezetõ
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PÁLNÉ MIKÓ KATALIN
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet alapján „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozta a gyermekek harmonikus személyiség formálásban huza-
mosan végzett munkája elismeréseként Pálné Mikó Katalin asszonynak.

– Úgy tudom, Ön nem a környékünkrõl származik, mikor és hogyan került Simontornyára?
– Valóban, 1974-ben és véletlenül. Ekkor végeztem a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola magyar–történelem szakán.
Ekkor kezdtünk végzõsök állást keresni, és egyik tanárom ajánlotta a simontornyai iskolát, ami elsõre túl távolinak tûnt, végül elszán-
tam magam egy látogatásra és megtetszett a hely is és a jövendõ kollégák is. Így aztán 1974 augusztusában megjelentem friss
diplomásként és azóta itt élek, tanítok.
– Hogyan kezdõdött a tanári pályafutása?
– Rögtön bedobtak a mélyvízbe. Minden iskolatípusban tanítottam: általános iskolában, gimnáziumban és szakmunkás képzõben is.
Mellette szakkört vezettem, lett egy színjátszó csoportom. Nem sok szabadidõm maradt. Mindezek mellett elkezdtem az egyetemet és
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai tanári diplomát szereztem. Kezdõként sok segítséget kaptam dr. Zsig-
mond Tiborné Irénkétõl, aki fontosnak tartotta, hogy a fiatalok érezzék: kérdéseikkel, kéréseikkel van hová fordulniuk. Késõbb is csak
jó igazgatók és kollégák vettek körül.
– Melyik iskolatípusban szeretett, szeret tanítani?
– Mindegyikben. A kisebbeket azért, mert még kedveskedõ gyerekek, a kamaszok pedig már a felnõttséget keresgélik, és az összes
nyûgjeikkel, szellemes kritikájukkal élvezetes partnerek.
– Gondolom, hosszas pályafutása alatt sok eredményt ért el.
– Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy igen. Számtalan tanítványom szerepelt kiválóan megyei, országos tanulmányi versenye-
ken, versmondó versenyen, több színjátszó mûsoromat is díjazták: járási, megyei elsõk lettek. A szakmunkások országos versenyén Pé-
csett pedig a legjobb rendezés díját kaptam, a gyerekek pedig különdíjat.
– Nemcsak a tanítványai teljesítményét ismerték el, hanem az Önét is. Milyen elismeréseket kapott?
– Voltam az iskola Kiváló Ifjú Pedagógusa, kaptam a Városi Kultúráért oklevelet, miniszteri dicséretet és most a város elismerése is
nagyon jól esett.
– Mire büszke?
– A tanítványaimra. Mert helytállnak a legkülönbözõbb helyeken: nemcsak a diplomások (õk is nagyon sokan vannak), hanem akik
szakmát választottak, vagy olyan rejtett tehetségeket hoztak ki magukból, amire maguk sem gondoltak. Annak külön örülök, hogy so-
kan választották a tanári pályát, talán az én hatásomra is.
– 1974 óta folyamatosan tanít Simontornyán. Mik a további tervei?
– Nekem a tanítás hivatásom, ameddig tudom, csinálom.
– Gratulálok a kitüntetéshez! Sok erõt, egészséget kívánok a továbbiakban!

G.H.H.

GYENEI LÁSZLÓNÉ
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet alapján „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza a közösség szolgálatának kiemelkedõ teljesítéséért Gyenei
Lászlóné asszonynak.

– Sokan, akik ezt a nevet meghallották, nem tudták kire kell gondolni, viszont Adrián Zsuzsannát szinte mindenki ismeri Simontornyán.
Mióta használod az új nevet?
– 2016 májusában kötöttem házasságot a tamási Gyenei Lászlóval, majd a Várkert utcában vásároltunk házat és itt is telepedtünk le.
– Jelenleg a legtöbb simontornyai megmozdulás során találkozhatunk veled. Hogyan kerültél be a város kulturális életébe?
– Simontornyán nevelkedtem és a helyi Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban érettségiztem, majd a szekszárdi tanítóképzõ-
ben szereztem diplomát 2011-ben. Csak nagyon rövid ideig tanítottam, majd 2013-ban a munkaügyi központ támogatásával a várban
kaptam állást, és a támogatás letelte után véglegesen itt maradhattam. A várban nagyon családiasan dolgozunk négyen, minden posz-
ton bármelyikünk megállja a helyét. A pénztárkezelésen és a teremõrzésen túl irodai asszisztensként számtalan feladatot ellátok. A
rendezvényekre plakátot készítek, a számítógépes munkákban is oroszlánrészt vállalok magamra, de a kiállítások tervezése, rendezése
során is sokat dolgozom.
– A pedagógusi végzettségedet tudod-e hasznosítani?
– A múzeumpedagógiai tevékenységekbe is gyakran bekapcsolódom, a gyerekek foglalkoztatásában is részt vállalok.
– Hogyan lettél a SIM TV szerkesztõje?
– A pandémia alatt a Simontornya Múltjáért Alapítványt új tagság vette át, amibe én is bekerültem. Mivel felmerült az igény a testületi
ülések közvetítésére, a helyi tévé mûködését is meg kellett szerveznünk, az alapítvány keretein belül tudtuk megoldani. A testületi ülé-
seken, rendezvényeken én szoktam kamerával felvételeket készíteni, majd szerdánként új mûsort töltök fel a tévébe. Amíg a vár zárva
volt, tudtunk híradókat, tudósításokat is készíteni, de amikor nyitva vagyunk, nincs rá kapacitásunk. Így is a napi munkaidõt gyakran át-
lépve tudom csak megoldani a felvételeket és a szerkesztéseket.
– Gyakran látunk szereplõként is a programok során.
– Diákkorom óta éneklek a Krammer Ferenc Kórusban és nagyon régóta tagja vagyok a Lelkes-cserfes gitárcsapatnak. Ebbõl követke-
zik, hogy a helyi ünnepségek, rendezvények során sokszor elõfordulok közremûködõként.
– Amikor megtudtad, hogy kitüntetést kapsz, hogyan fogadtad?
– Nagyon meglepõdtem, amikor a polgármester úr felhívott és elmondta a hírt. Egyrészt öröm van bennem, hogy felfigyeltek a mun-
kámra és értékelik azt, másrészt szeretnék a továbbiakban is kitüntetéshez méltóan dolgozni.
– Szeretettel gratulálunk az elismeréshez és köszönjük az önzetlen munkádat!

G.H.H.



2022. augusztus KITÜNTETETTEK / KULTÚRA 5

GYURKÓNÉ TÓTH IRÉN ÉS GYURKÓ GÁBOR
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati
rendelet alapján a város érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû és megbecsülést kiváltó tevékenységéért
a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza Gyurkó Gábor úrnak és Gyurkóné Tóth Irén asszonynak.

– Mióta kötõdsz Simontornyához?
GY. T. IRÉN: – 1955. szeptember 3-án születtem Pincehelyen. Az általános iskolai tanulmányaimat Simontornyán végeztem. Itt is jár-
tam gimnáziumba, ahol 1974-ben érettségiztem.
– Mi indított el a képzõmûvészet útján?
GY. T. IRÉN: – Kaposvárra jelentkeztem a tanítóképzõ fõiskolára. Ott Szirmayné Bayer Erzsébet festõmûvész volt a tanárom. Az õ ja-
vaslatára jelentkeztem a Zebegényi Nyári Képzõmûvészeti Szabadiskolába. 1975–1994 között nyaranta részt vettem a Zebegényi Nyá-
ri Képzõmûvészeti Szabadiskola munkájában grafika, rajz- és festõszakokon. 1980–1994 között Jets György (Szõnyi István tanítványa)
festõmûvész volt a tanárom. Itt ismerkedtem meg férjemmel is, akivel 1993-ban házasságot kötöttünk Zebegényben. 1982-ben
Egerben rajzszakon általános iskolai tanári képesítést szereztem.
– Szerencsés ember az, akinek a munkája és a hobbija összefonódik. Hisz a mûvészet iránti szereteted már többször is megmutattad az embe-
reknek. Milyen eredményekre gondolsz vissza szívesen?
GY. T. IRÉN: – 1991-ben egyéni kiállításom volt a festményeimbõl a Simontornyai Mûvelõdési Házban. 1977 és 2017 között, a nyugdí-
jazásomig a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban tanítottam. 1987-tõl 2008-ig az alsó tagozatban igazgatóhelyettesként is
alkalmaztak. Állandó társadalmi munkám volt kezdõ koromban a névadók mûsorainak az elõkészítése. Tanítványaim a különbözõ
rajzpályázatokon szép eredményeket értek el. A Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program és annak rajzpályázatát 7 éven keresztül fog-
tam össze. Ez alatt az idõ alatt 79 db táskát nyertünk pályázaton a hátrányos helyzetû tanulók részére. Az amatõr, képzõ- és iparmûvé-
szek kiállításának szervezését és megrendezését Simontornyán a Fried Mûvelõdési Házban 1999 óta közösen szervezem férjemmel.
2008 óta az alapfokú mûvészetoktatás keretén belül a grafika és festészet tanszakot vezetem Simontornyán. 2009-ben a Simon-
tornya–Marpingen–Nyárádszereda internetes fotópályázaton 3. helyezést értem el. 2012-13-ban részt vettem a „SIMON-TORNYA
1270-73” Simontornya városkörnyék rehabilitációja fotópályázatán is. Hat fotóm bekerült a kiállításra és az erre az alkalomra készült
kiadványba is.
– Hogy kerültél kapcsolatba a mûvészettel és kinek a hatására választottad ezt az utat?
GY. GÁBOR: – 1960. március 19-én születtem Budapesten. Az általános iskola után rajztanárom, Bakonyi Mihály tanácsára jelentkez-
tem a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolába. Itt ismertem meg a mûvészet alapjait. Rajztanáraim ifj. Benedek Jenõ és
Birkás Ákos voltak. Bár könyvmûves szakra jártam, mellette festészettel és fotóval is foglalkoztam. 1978-ban fejeztem be középfokú
tanulmányaimat. Ezután közel 10 évig dolgoztam általános iskolai napközis nevelõként majd rajz-földrajz szakos tanárjelöltként. Vé-
gül az élet másfelé sodort. Mûvészeti fejlõdésem szempontjából meghatározó volt a zebegényi Nyári Képzõmûvészeti Szabadiskola,
melynek munkájában 1980 és 1994 között vettem részt. Itt találtam meg saját hangomat a festészetben Jets György festõmûvész
(Szõnyi István tanítványa) irányítása alatt. Mûvészethez való viszonya, emberi kvalitásai egész életemre meghatározó útravaló. Itt
ismertem meg feleségemet, akivel itt is házasodtunk össze. Mellette találtam meg helyemet a világban.
– Irénkével 1993-ban forrt egybe életetek. Azóta közös úton jártok, és küldetéseteknek tekintitek, hogy a mûvészetet közelebb hozzátok az em-
berekhez. Mire emlékszel vissza szívesen?
GY. GÁBOR: – A zebegényi hatások folytatásaként Simontornyán is folytattuk feleségemmel a mûvészeti tevékenységet. 2003 novem-
berében és 2006 novemberében közös kiállításunk volt feleségemmel a simontornyai mûvelõdési házban. A közösségben való alkotás
számomra meghatározó élmény mind a mai napig. Ez vezérelt az elmúlt 25 évben is, amikor eleinte résztvevõként, majd szervezõként
vettem részt a simontornyai Amatõr Képzõ- és Iparmûvészek bemutatkozó kiállításain.
– Irénkével közösen alapítottatok egy rajzkört a simontornyai alkotóknak, ami a mai napig aktív.
GY. GÁBOR: – A SimonKult Rajzkört azért hoztuk létre feleségemmel, hogy gyakorlati szempontból vigyük közel a mûvészet alapjait
az érdeklõdõkhöz, azokhoz, akik tudatosan törekednek arra, hogy képezzék magukat ezen a területen.
– Gratulálok a kitüntetéshez és meggyõzõdésem, hogy olyan értéket képviseltek városunkban, amire büszkék lehetünk.

G.H.H.

Barokk hangverseny élményével gazdagodtunk
Már hagyomány, hogy a Misz-
lán megrendezett mûvészeti tá-
bor résztvevõi elõször Simon-
tornyán mutatkoznak be egy
hangverseny során. A Makay
házaspár által fenntartott Misz-
la Barokk keretében a táborla-
kók változatos és igazi barokk
hangszerekkel szólaltatnak
meg zenekari és szóló darabo-
kat. A képtár képei nagyszerû
hátteret, hangulatot biztosíta-
nak a kevésbé ismert korabeli
zeneszámokhoz. A különleges
koncertet másnap a gyönki
evangélikus templomban újra
meghallgathatják az érdeklõ-
dõk.

MI-né
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Megújult épület fogadja az „Õszikéket”
2022. július 19-én ünnepélyes keretek között került átadásra a 17. évét most ünneplõ Õszikék Szociális Szolgáltató Központ felújított
épületrésze. A beruházás a TOP- 4.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú, Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán címû
projekt keretében valósulhatott meg. Az átadón beszédet mondott Gyén Nóra intézményvezetõ és Torma József polgármester úr,
ezután megnézhettük a modern és korszerû épületet belülrõl is.

Az ünnepi mûsor az épület mellet-
ti sátorban zajlott. Elismerõ okle-
velet vehettek át a klub tagjai. A
pincehelyi Eszterlánc Néptánc-
együttes vidám hangulatot terem-
tett. Ezen kívül a BSZV Klub tag-
jai és az Õszikék Idõsek Klubja is
fellépett. Kovács Gergõ énekes
pedig a könnyûzene világába repí-
tette a hallgatóságot. Zárásként az
elkészült pincepörkölt tányérba
került és a felszeletelt tortát is ki-
osztották, miközben Jámbor Bá-
lint zenei aláfestéssel színesítette
ezt a vidám délutánt.

G.H.H.
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ZAJLANAK
A FEJLESZTÉSEK

Befejezõdött a vis major pályázati forrásból finanszírozott, a Szé-
kelyi út és a Víghegy utca határában húzódó támfal kivitelezése.
A projekt összköltsége 19 millió Ft volt, ennek 83%-át fedezte a
pályázati támogatás. Amint az idõjárás is engedi, a rézsû területe
füvesítésre kerül.

A TOP 4.2.1-15-TL1-2016-00003 számú szociális pályázat kereté-
ben befejezõdött a Polgármesteri Hivatal „B” épületének felújí-
tása. A megújult épületbe költözik hamarosan a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat.
Az épület felújításával párhuzamosan a Polgármesteri Hivatal
épületének belsõ udvara is megújult. A felújítási költsége össze-
sen 38,7 millió forint volt.
Hasonlóan a vis major pályázathoz, az udvarban is már csak a
zöldterületek kialakítása van hátra.

Szabó Péter településfejlesztési referens

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A városban lévõ veszélyes fák kivágását
követõen újrahasznosították: padokat és
kukákat készítettek belõlük.

SZÁLKÁIM
A temetõi kon-
téner tartalma.
Elszomorító!
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JANIKOVSZKY ÉVA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Könyvtárunk lett a következõ helyszíne
annak a vándortárlatnak, melyet a Móra
Kiadó 2013-ban indított útjára. Simontor-
nyán júliusban és augusztusban tekinthet-
ték meg az érdeklõdök a kiállítást, mely
már több, mint 100 helyszínen volt látogat-
ható határon innen és túl.
Janikovszky Éva könyveiben fontos helyet
kap az õszinteség, a barátság, a közösség, a
játék, még akkor is, ha könyvei mondani-
valója nem mindig csak gyerekeknek, ha-
nem felnõtteknek szereznek kellemes per-
ceket.

A mostani kiállítás is ilyen volt. A gyerekek
a kiállított báboknak, maketteknek örül-
hettek, a felnõttek pedig az író mellett az
ember Janikovszky Évát is kicsit jobban
megismerhették.

A kiállításon az idegen nyelvû könyveken,
grafikákon kívül megtalálhatók az író ke-
vésbé ismert fotói, írógépe, díjai, az idõ-
közben nyomtatásban is megjelent gyerek-
kori naplóinak részletei, a nevét viselõ ala-
pítvány által adható irodalmi díj, valamint
a Bertalan és Barnabás címû mûvébõl ké-
szült bábelõadás kellékei és az Égigérõ fû
címû filmmel és a Magyar Színház színpadi
adaptációjával kapcsolatos makettek, jel-
meztervek, fotók.
A kiállítás továbbra is a megyében marad,
szeptembertõl Tamásiba, a Könnyû László
Városi Könyvtárban folytatja vándorútját.

Vácziné Horváth Anikó

Unalomûzõ kézmûves
foglalkozás a könyvtárban

Évek óta visszatérõ programként
kínáljuk az érdeklõdõ gyerekek-
nek az Unalomûzõ játszóházun-
kat, ahol kézmûves foglalkozás ke-
retében teljesedhetnek ki az ügyes
kezecskék. Júliusi programunkon
kavicsokat, köveket festettek a
gyerekek, amiket késõbb a város
több pontján „elveszítettek”. Re-
méljük, hogy a készítõknek is örö-
met szereztünk és a megtaláló is
örömét lelte a gyönyörû alkotások-
ban.
Augusztusban is szeretettel várjuk
az unalomûzõket!

Vácziné Horváth Anikó

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA ELHUNYT LAKOSAITÓL

Amma Ottó Ferenctõl, Horváth Józseftõl, Sallai Józseftõl

„Elmentél egy végtelen hosszú útra, melyrõl visszanézni lehet, de visszajönni soha. Hazafelé nem építettek utat, de
ha mégis lenne egy irány, mely otthonod felé mutat: ugye hazajönnél? Visszahozna a szeretet, letörölnéd arcunkról
az Érted hulló könnyeket.”

(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2022-BEN INDULÓ
SZERZÕDÉSES HATÁRVADÁSZKÉPZÉSRE

Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács–Kis-
kun, Csongrád–Csanád, Békés, Hajdú–Bihar és Szabolcs–Szatmár–Be-
reg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam sikeres elvég-
zésére) épülõ képzést indít, amely eredményes teljesítése a rendõrség-
nél szerzõdéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:

A jelentkezést elektronikus úton a hatarvadasz@kr.police.hu elektroni-
kus levelezési címre, postai úton a Készenléti Rendõrség elérhetõségei-
nek egyikére szükséges megküldened, továbbá személyesen is leadha-
tod a rendõri szerveink bármelyikénél.
Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékon tüntesd fel:
„Szerzõdéses határvadász képzés”.

A képzés tervezett helyszínei:

– Készenléti Rendõrség Bács–Kiskun Megyei Határvadász Század elhe-
lyezési körlete (6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 31.)
– Készenléti Rendõrség Csongrád–Csanád Megyei Határvadász Század
elhelyezési körlete (6725 Szeged, Laktanya utca 16.)
– Készenléti Rendõrség Békés Megyei Határvadász Század elhelyezési
körlete (4408 Orosháza, Gyopárosi út 1.)
– Készenléti Rendõrség Hajdú–Bihar Megyei Határvadász Század elhe-
lyezési körlete (4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.)
– Készenléti Rendõrség Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Határvadász
Század elhelyezési körlete (4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.)
– Rendõrségi Oktatási és Kiképzõ Központ Rendõrképzõ Akadémia Járõr-
képzõ Tagozat Szeged Határrendészeti Oktatóbázisa (6728 Szeged, Bajai
út 14.)
– a fenti helyszíneken túl a Készenléti Rendõrség rendelkezésre álló ob-
jektumaiban

A képzésre történõ jelentkezés a közzététel napjától folyamatos.
A képzések gördülõ rendszerben, ütemezetten indulnak a szerzõdéses
határvadász létszám feltöltéséig, amelyet a rendõrség ingyenesen bizto-
sít.
A képzés idõtartama: 160 óra (4 hét)

Jelentkezési feltételek:

– magyar állampolgárság
– jelentkezési életkor 18–55 életév (még be nem töltött 55. életév)
– büntetlen elõélet
– cselekvõképesség
– legalább alapfokú iskolai végzettségrõl (8 évfolyam sikeres elvégzésé-
rõl) kiállított bizonyítvány
– egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság
A felvételi döntésre az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmassági
vizsgálatok, valamint az életvitel-ellenõrzés eredménye alapján kerül sor.
A jelentkezési lap és annak mellékletei a rendõrség www.police.hu hon-
lapján (https://www.police.hu/hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes) ér-
hetõk el.
Munkatársaink hétköznapokon hivatali munkaidõben adnak tájékozta-
tást a szerzõdéses határvadászképzésrõl hétfõtõl csütörtökig 7.30-tól
16.00 óráig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig az alábbi elérhetõségeken:

Készenléti Rendõrség Központi Határvadász Toborzó Iroda

Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
E-mail: hatarvadasz@kr.police.hu
Ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 310 100
Mobiltelefonszám: 06 30 144 3030, 06 30 144 3040
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AZ SBTC NÕI KÉZILABDA
CSAPATÁNAK TÖRTÉNETÉBÕL

VI.
Az 1982. évben ismét a megyei bajnokság-
ban folytatta szereplését a csapat. Nagy
játékosmozgás nem történt. Baskiné Raj-
na Mária érkezett Ozoráról kapus posztra.
A tavaszi szezonban nem találtak legyõzõ-
re a lányok. A mindössze 7 csapatot felvo-
nultató bajnokságban valamennyi mérkõ-
zést megnyerték.
Az õszi fordulóban hasonló volt a helyzet,
ismét valamennyi mérkõzésen gyõztek és
imponáló 286:76-os gólkülönbséggel ké-
szültünk a rájátszásra. Játékoskeretünk to-
vább erõsödött, Gyönkrõl leigazoltuk a ki-
tûnõ beállóst, Szabó Ágit. Az elsõ 4 helye-
zett körmérkõzéssel döntötte el a végsõ
sorrendet. Itt is mindhárom ellenfelüket
legyõzték a lányok és 100%-os teljesít-
ménnyel megnyerték a Tolna megyei baj-
nokságot a következõ játékosokkal: Job-
bágy, Jencskiné, Varga M., Polovics, Ba-
umné, Farkas M., Baskiné, Molnárné, Né-
meth E., Szabó Á., Zakariás, Talkovics,
Kovács. A góllövõlistán Németh E. 95 gól-
lal az 1., Baumné 69 góllal a 3. helyen vég-
zett.
Ismét Tata, osztályozó. A Mözstõl, mint az
NB II-bõl kiesett csapat 2 góllal, a Szeged-
tõl 7 góllal, a Debrecentõl 1 góllal kaptunk
ki. Ez utóbbi 1 gólos vereség a Mözsnek
kedvezõ volt, és így meghosszabbították
tagságukat az NB II-ben.
Csapatunk összetételében a sikertelen
osztályozó után változások történtek és is-
mét a megyei bajnokságban játszott a csa-
pat. Sajnos, az edzésmunka, a hozzáállás
nem megfelelõ volta meghozta „eredmé-
nyét” és váratlanul 2 vereséggel kezdtünk.

A 2 vereség józanítólag hatott, és a szezon
többi mérkõzését megnyertük, a 2. helyet
foglaltuk el a tabellán.
Ezt a helyezést a bajnokság végéig megtar-
tottuk. A bajnokságot nyert Tamási csapa-
tát tavasszal és õsszel is legyõztük. A góllö-
võlistán Somogyiné 87 góllal a 3., Baumné
60 góllal a 6. helyet szerezte meg.
A következõ évben (1984) gyakran válto-
zott a csapat összetétele. Jöttek, mentek a
játékosok, de ütõképes csapatot nem sike-
rült összehozni. A tavaszi szezont a 6. he-
lyen zártuk mindössze 2 gyõzelemmel és 6
vereséggel. Sokan értetlenül álltak a tör-
téntek miatt, de ahogy a nagy klasszikus
mondta: „aki hétközben firkálgat, az va-
sárnap sem tud szépen írni”. Örök igazság!

A gyenge szereplés miatt csapatunk a rá-
játszáson sem vehetett részt és végül az 5.
helyet szerezte meg mindössze négy gyõze-
lemmel.
1985-ben jelentõs változások nem történ-
tek. A rutinos játékosok (Jencskiné, So-
mogyiné, Batári, Baskiné, Dékány) mellé
fiatal játékosok (Szarvas, Beidek, Bischof,
Varga Sz., Székely, Farkas) épültek be a
csapatba. A tabellán az elõzõ évhez hason-
lóan az 5. helyen végeztünk 7 gyõzelem-
mel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel. A baj-
noki címet Tamási csapata szerezte meg.
A Népújság újságírójának kérdésére, hogy
mit várok az 1986-os szezontól ezt vála-
szoltam: „... Adottak a jobb szereplés fel-
tételei. A megbízható, rutinos játékosok
mellé számításba vehetõ fiatalok felnövé-
sének idõszaka lezárult. Éretté váltak arra,
hogy a nagy elõdökhöz méltóan képvisel-
jék Simontornya színeit.”
Várakozásaim az évad végére részben tel-
jesültek. A csapatépítés terén léptünk elõ-
re, de az eredményességben nem. Ezúttal
is, immár harmadik alkalommal az 5. he-
lyet szereztük meg 10 gyõzelemmel, 3 dön-
tetlennel és 7 vereséggel, 365 dobott és 339
kapott góllal. A góllövõlistán Jencskiné
167 góllal a 2. helyen végzett. A bajnoki cí-
met a vendégként a Tolna megyei bajnok-
ságban induló Sárbogárd nyerte a Tamási
elõtt. Ifjúsági csapatunknak a 9. hely jutott
(12 csapatból).
Az 1987. évi bajnokság minden eddiginél
rosszabbul sikerült. A 7. helyen végeztünk
8 gyõzelemmel, 1 döntetlennel és 11 vere-
séggel 305:343 gólkülönbséggel. Az ifis-
táknak ismét a 9. hely jutott.
A megyei szövetség az 1988-ban induló
bajnokságot az õszi-tavaszi szezonra való
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átállás miatt másfél évre, 3 fordulóra írta
ki. A tavaszi szezont a 6. helyen zártuk, de
õsszel megerõsödött a csapat és a rutinos
játékosok Molnárné, Jencskiné, Somo-
gyiné) mellé egyre jobb teljesítményt
nyújtva Rabóczki és Gerussi O. is beépült,
és több meglepetést is okoztunk. Végül a 6.
hely jutott csapatunknak 435 lõtt és 459 ka-
pott góllal. A bajnoki címet Tamási szerez-
te meg.
Serdülõ csapatunk hosszú évek után érmes
helyen végzett, bronzérmet kaptak. Õk 17
gyõzelmet, 1 döntetlent és 6 vereséget ér-
tek el, 328:231-es gólaránnyal.
Az 1989-ben immár õszi-tavaszi rendszerû
bajnokságban tovább folytatódott a fiatal
játékosok csapatba építése. Molnár B.,
Gerussi N., Gara is helyet követelt magá-
nak.
Az õszi szezont 5. helyen zárta felnõtt csa-
pat, a serdülõk viszont veretlenül vezették
a tabellát.
Sikeresnek bizonyult a fiatalok csapatba
építése, amit bizonyít az, hogy több mérkõ-
zést is megnyertek a lányok és 1982 után is-
mét érmet (bronzérem) kaptak 8 gyõze-
lem 1 döntetlen és 5 vereség után, 211:187
gólaránnyal. A góllövõlistán Molnárné a 3.
helyen végzett.
A serdülõcsapat 100%-os teljesítménnyel,
14 gyõzelemmel 210:93 gólaránnyal arany-
érmet kapott. A serdülõk góllövõi között
Molnár B. szintén a 3. helyen végzett.
Az 1990 augusztusában rendezték meg a
két fiatalon elhunyt kézilabdaedzõ, Amb-
rus Péter és Varga Lajos emléktornáját
Szekszárdon, amit ifi csapatunk veretlenül
megnyert. A gólkirálynõi címet Gerussi
O., a legjobb mezõnyjátékos címet Ra-
bóczki kapta.
Az õszi szezon végén a felnõtt csapat a 3.
helyen, az ifjúsági az 1. helyen, a serdülõ a
2. helyen várta a tavaszi folytatást.
Csapatunk tovább erõsödött egy ízig-vérig
átlövõvel, Lakos Andreával, aki Székesfe-
hérvárról érkezett.
A bajnokságot a Dalmand csapata nyerte,
nekünk az ezüstérem jutott 6 gyõzelem-
mel, 2 döntetlennel, 2 vereséggel,
158:133-as gólaránnyal. Az ifjúsági csapat
veretlenül nyerte a bajnokságot, a serdü-
lõknek a bronzérem jutott. Tehát mindhá-
rom csapatunk érmet kapott.
A gólkirálynõi címet felnõtt kategóriában
Molnár B. 85 góllal kapta, de az ifjúsági-
ban is õ szerezte meg ezt a címet 75 góllal.
Díjazták a megyebajnokság legjobb játé-
kosát is. A felnõtteknél Molnárné, a serdü-
lõknél Márton kapta ezt a díjat.
Rövid idõvel a bajnoki érmek és egyéb dí-
jak átadása után derült ki, hogy Dalmand
csapata nem tudja vállalni az NB II-es sze-
replést és mint a bajnokság 2. helyezett
csapatának, nekünk ajánlották fel az indu-
lás lehetõségét. Egyesületünk élt ezzel a
lehetõséggel és 1980 után 1991. Õszén is-
mét NB II-es mérkõzésen szurkolhattak a
simontornyai és környékbeli sportbarátok.

Vámi István a nõi csapat egykori edzõje

KÖNYVAJÁNLÓ

Az SBTC 100 a simontornyai sportéletet mutat-
ja be az elmúlt száz esztendõben. Vácziné Hor-
váth Anikó kutatómunkájának eredményekép-
pen sikerült kiadni a könyvet, mely sok értékes
információt szolgáltat, mind tartalmilag, mind
képanyagban minden simontornyai polgárnak.

A könyv megvásárolható a várban.
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„ROCK EST”
a vár tövében…

Augusztus elsõ vasárnapján, a nyári rendezvénysorozatok kereté-
ben, a rockzene kedvelõi nagy örömére négy zenekar közremûkö-
désével egy maratoni „Rock Estre” került sor. Elõször a szekszár-
di tizenévesekbõl álló The Rockwave zenekar állt színpadra, akik
fiatal korukat meghazudtolva, kiváló zenei tudással, hangulatos
elõadásmóddal hamar kivívták a közönség szimpátiáját.

Õket követte a simontornyai Accident zenekar, akik már igen ré-
gen léptek fel hazai környezetben, és nagyon örültek, hogy végre
újra itthon, a régi s új közönségüknek játszhatnak. Nem véletlen
hogy szereplésüket végig vastaps kísérte. Ezután lépett színpadra
az országos ismertséggel büszkélkedhetõ Velorex GTi zenekar.
Mûsorukban elsõsorban a hetvenes évek Angliájának dallamos
rockzenéje dominált – Deep Purple, Whitesnake, Status Quo,
Rainbow – valamint a nagy klasszikusok, mint az AC/DC és a
Guns N’ Roses. Tömören így lehet jellemezni mûsorukat: szuper
zene kiváló elõadásban, egy igen jól képzett énekessel: Csibi Já-
nossal, virtuóz szólógitárossal: Fangli Erikkel, aki korábban az
AB/CD tribute zenekar frontembere volt, és nem utolsó sorban a
szekszárdi rockélet három meghatározó személyiségével: Feny-
vesi János basszusgitárossal, Nyerki Tamás gitárossal és Görföl
Péter dobossal. Zárásként a Blues Travel Band lépett fel, akiktõl
elsõsorban Jimmy Hendrix, B.B. King és Stevie Ray Vaughan
örökéletû dalait hallhattuk. A lelkes, kitartó közönség nagy taps-
sal köszönte meg a kellemes estét a fellépõknek.

Lacza Attila
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