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Boros János Tamás: Ének a havazásban
Hullik a hó, hûs takaró,
angyalszárnyat suhogtató,
a pelyhek mind kis remények,
míg zizegve földet érnek.

Olyan fehér a táj erre,
mint az égi szentek lelke
odafönn a mennyországban,
mi se járjunk ma a sárban.

Aki kér, kap megbocsátást,
kis Jézustól szíves áldást.
Hol a reggelnek haragja?
Elûzte az est harangja.

Levett kalappal tolongnak,
akik máskor acsarkodnak,
egy estére kibékülnek,
míg a jászol köré gyûlnek.

Hol van a bûn? Ûzze tömjén!
Osztozzunk az öröm könnyén.
Kicsi Jézus nagyot vállal:
kibékít minket egymással.

Énekeljünk mi is szépet,
mint akiben angyal ébredt,
talán nem csak egy estére
lesz szívünk szelíd vendége.

Hullik a hó, míg odafönn,
a Jóisten reánk köszön,
a pelyhek mind-mind remények,
míg zizegve földet érnek.

Simontornya, 2011

Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzata, annak egészségügyi , szociá l is és sportb izottsága,

t iszte let te l meghív ja Simontornya lakosságát

2011. december 21-én, szerdán a

„ M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A ”
rendezvényre a FRIED Mûvelõdési Ház nagytermébe.

9.00 Alsó tagozatos iskolások karácsonya a Petõfi utcai iskolában.
10.00 Óvodások karácsonya az óvodában.
11.00 Felsõ tagozatos iskolások karácsonya a Fried Mûvelõdési Házban.
15.00 MINDENKI KARÁCSONYA ünnepi mûsor.
* Ünnepi köszöntõt mond Csõszné Kacz Edit polgármester és Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke
* adventi gyertyagyújtás * helyi óvodások karácsonyi mûsora
* VBÁMK Alsó tagozatos iskolások karácsonyi mûsora
* Rákóczi Szilvia (Tamási) énekes mûsora
* a Krammer Ferenc Kórus karácsonyi dalokat énekel a Lelkes-cserfes gitárcsoport kíséretében

Az ünnepi rendezvény alatt minden megjelent felnõttnek forralt borral kedveskednek a szervezõk!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt kíván
Simontornya Város Képviselõ-testülete nevében:

Csõszné Kacz Edit polgármester Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke
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A testületi ülésrõl jelentjük
A testületi ülésen 6 fõ és 15 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak.
A polgármester tájékoztatója az elõzõ ülés óta
tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelen-
tõsebb eseményekrõl.
– Október 28-30-a között egy hat tagú delegáció
járt testvérvárosunk, Wernesgrün város 600.
évfordulóján, ahol ebbõl alkalomból köszöntöt-
tük a települést.
– November 7-én a temetõvel kapcsolatban tár-
gyaltam az egyház képviselõivel. Ezen a tárgya-
láson részt vett Deres Szilvia és Nagy Károly az
önkormányzat építésügyi hatóságának részérõl
és Vámi László, a közmunkaprogram vezetõje. A
képviselõ-testületi ülésre elõterjesztem a tár-
gyalások írásos anyagát.
– November 9-én a Népújság kiadójával tárgyal-
tam a 2010. év simontornyai vonatkozású mé-
diamunkájáról.
– Ugyanezen napon Szabó Attila képviselõtár-
sam küldtem a kistérségi ülésre és az azt követõ
kistérségi foglalkoztatási paktumra.
– November 10-én cigány kisebbségi ülésen
vettem részt.
– Ugyanezen napon a Belügyminisztérium dön-
tése alapján Simontornya városa 8 millió forint
támogatásban részesült a mûködésképtelen ön-
kormányzatok támogatása keretében.
– Ugyanezen a napon Molnár Henriettával, a
Konzorcium 2009. médiaszóvivõjével tárgyal-
tam.
– November 16-án összehívtam Simontornyán a
társulási ülést, ahol elfogadtuk az „Õszikék”
SZMSZ-t, alapszabályát és házirendjét.
– Ugyanezen napon részt vettem Sziládi István
temetésén, aki az elmúlt évtizedekben nagy sze-
repet töltött be Simontornya sport és kulturális
életében.
– November 17-én polgárvédelmi felkészítésen
vettem részt Tamásiban.
– November 19-én 16. alkalommal került meg-
szervezésre az apák napi rendezvény. Köszöne-
tem fejezem ki minden résztvevõnek és a fõszer-
vezõnek, Schweigert Györgynének.
– November 21-én Országos Polgárvédelmi gya-
korlatot szerveztünk.
– November 22-én a Paksi Atomerõmû vezérka-
rával tárgyalást folytattunk elsõ sorban az atom-
erõmû és Simontornya kapcsolatáról és a támo-
gatás lehetõségeirõl.
– November 23-án a munkaügyi központ start
program pályázatának aláírása történt meg.
– Ugyanezen napon honosítási eskütételre ke-
rült sor, mely a törvényi feltételeknek Tárgyal-
tam Schmidt Jánossal, az E.On területi megbí-
zottjával a karácsonyi díszkivilágítással kapcso-
latban.
– Elrendeltem Morvai Mária Gyár utcai házának
életveszély megszüntetését. Ez kb. 200.000
Ft-ba kerül, intézkedek a telekjelzáloggal kap-
csolatosan.
– Kiosztottuk a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet élelmiszersegély csomagjait. A csomag

összetétele lisztbõl, tésztából, kekszbõl és ins-
tant sült tésztaételbõl állt.
– Köszönetem fejezem ki Kerezsi Jánosnak és
Bajcsi Gézának, hogy a segítségükkel a Kéz a
kézben klub gyermekeit és a klubbon kívüli rá-
szoruló gyermekeket felvihetem a Budapesti
Nagycirkuszba és vendégül is láthatom õket. A
rászoruló gyermekek kiválasztásában az iskola
volt segítségünkre.
– Az MNV Zrt. visszajelzése alapján a nagycsar-
nok területe még kármentesítés alatt áll, így az
elidegenítése tárgytalan.
– Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Magyar
Közút Nonprofit Kft.-vel a városközpont rehabili-
tációs pályázat közbeszerzési eljárásával kap-
csolatban. A probléma az, hogy a Konzorcionális
Szerzõdésünk erre vonatkozólag szigorú elõírá-
sokat tesz, amely az önkormányzatnak többlet-
költséget jelent. Többnyire sikerült megvéde-
nünk az álláspontunkat, legalábbis másik eljárás
lefolytatásától eltekintettek. A közbeszerzési
anyag külön napirendi pontban foglalkozunk.
– A belvizes pályázatunkkal kapcsolatban az
árok tulajdonosa a megadott határidõig nem ad-
ta meg a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát,
így – a képviselõ-testület döntése értelmében –
a kisajátítási eljárás megkezdése folyamatban
van.
A pályázatot két alkalommal lehet beadni: 2011.
november eleje és 2012. február eleje.
A Vízgazdálkodási Tanácshoz – az elsõ beadási
idõpontra – négy kérelem érkezett be Tolna me-
gyébõl (az összegek kerekített értékek):
– Tamási 150 m Ft,
– Dunaföldvár 400 m Ft,
– két kisebb település

egyenként 50-50 m Ft-al.
A régióban a két beadási idõpontra 2,25-2,25
md Ft van elkülönítve. Ez három megyére eloszt-
va 750-750 m Ft. Várhatóan a februári beadási
idõpontra is ilyen összegben adnak be pályáza-
tot. Ez annyit jelent, hogy nem lesz nagyarányú
túljelentkezés.
Az önerõ tekintetében is várható csökkenés,
melyrõl külön napirendben foglalkozunk
– Az ivóvízminõség-javító program 1. fordulója
lezárult. Elfogadták, illetve foganatosították a ki-
fizetési kérelmeket. Minden szállító megkapta a
szerzõdés szerinti összegeket. Beküldtük a
ZPEJ-t, amely elfogadásra került (eddig csak az
EMIR programon belül).
2011. november 17-én volt a helyszíni ellenõr-
zés, ahol komolyabb problémát nem találtak.
Ezekrõl a társ önkormányzatokat folyamatosan
tájékoztatjuk.
– Az ivóvízminõség-javító program 2. fordulója
folyamatban van. A formai hiánypótlásnak ha-
táridõre eleget tettünk. Jelenleg a tartalmi hi-
ánypótlásnak (tisztázó kérdések) teszünk ele-
get. Ezekrõl a társ önkormányzatokat folyamato-
san tájékoztatjuk.
– Megjelent az EU Önerõ Alap szabályozásáról
szóló jogszabály módosítása.

– A szennyvizes pályázat ügyében a kiírásokban
módosítás vált szükségessé, amely nem érinti a
Képviselõ-testület által elfogadott feltételeket. A
változtatás jogi jellegû volt. A módosítást köve-
tõen az ajánlattevõknek megfelelõ idõt kell bizto-
sítani az ajánlatuk elkészítéséhez, ezért az eljá-
rás menetében változás következett be. Ennek
megfelelõen a bontásra 2011. december 2-án
került sor, a döntésre pedig azt követõen. Ezt a
bontást követõ 15 napon belül kell megtennünk.
– December 12-én 14 órakor várospolitikai fóru-
mot tartanak, melynek egyetlen, de igen fontos
témája a szennyvízberuházás helyzete és felada-
tai lesznek.
– Ifj. Géringer Zoltán, a tamási motorsport verse-
nyen kiemelkedõ eredményt ért el. Részére
Csõszné Kacz Edit polgármester oklevelet, édes-
apjának pedig egy palack város borát adott át.
– Elfogadták a 2011. évi költségvetésrõl szóló
rendelet IV. számú módosítását, valamint az ön-
kormányzat gazdálkodásának háromnegyed
éves teljesítésérõl tartott tájékoztatót.
– Elkészült a 2011-2014. évre vonatkozó straté-
giai ellenõrzési tervének, 2012. évi ellenõrzési
munkaterve, melyet Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõ készített, elfogadták.
– Megtárgyalták a 2012. évi költségvetés kon-
cepcióját, mely 3 nagy pillérre épül. 1. A szenny-
vízberuházás, mely 78 %-os támogatottságú. 2.
A város rehabilitáció végrehajtása 84,2 %-os tá-
mogatottságú. 3. Az ivóvíz minõsítõ javító prog-
ram, mely 100 %-os támogatottságú. A koncep-
ció annak ismeretében készült, hogy az iskolai
oktatás továbbra is önkormányzati feladat. Az
országgyûlés ebben a hónapban tárgyal arról,
hogy az óvoda kivételével átveszi az oktatást és
az oktatási intézmények mûködtetését. A téma
tárgyalása során felmerült az energiaracionali-
zálás szükségessége, a Városüzemeltetési Kft.
mûködtetése, valamint a központi orvosi ügyelet
díjazásának kérdése. A koncepciót elfogadták,
részletes költségvetés 2012-ben készül.
– A helyi adórendszerek a hatékonyság és az
eredményesség érvényesítése témát megtár-
gyalták. A parlament a helyi adóbevételek növe-
kedésével számol, a testület nem látja ennek le-
hetõségét, de a szigorú adóbehajtást szüksé-
gesnek tartja. Zsolnai István képviselõ elmond-
ta, hogy az embereket nem lehet további adók-
kal terhelni, azt azonban megfontolásra javasol-
ja, hogy a szõlõhegyen található épületek épít-

Folytatás a következõ oldalon.



2011. december KÖZÜGYEK / KÖZÖSSÉG 3

ményadója alapjául szolgáló m
2

a valóságnak
megfelelõ legyen.
– A színházi nyár 2010. évi pénzügyi elszámoló-
járól újabb tájékoztató hangzott el, melyben
részletes ismertetésre került a pályázat alakulá-
sa. A megnyert, de végül ki nem fizetett 10 millió
forint nem jelentkezik hiányként az önkormány-
zatnál, mert azt a Paksi Atomerõmû átutalta a
városnak.
– Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ lét-
szám elõirányzat módosítását megtárgyalták. A
házi gondozói szolgálatnál még egy létszám be-
állítása szükséges, mert 18 gondozottat kell el-
látni és egy fõ csak 9 személyt, tud ellátni. Ez
nem kerül plusz kiadásba, mert az ellátás önkölt-
séges. Negyed év múlva visszatérnek a munka
eredményességére.
– A Vak Bottyán ÁMK átszervezéséhez alapsza-
bály módosítása szükséges, melyben részlete-
sen, rögzíteni kell azokat a változásokat (szak-
képzés átadása, iskolai telephelyek módosítása
stb.) melyek az utóbbi idõben történtek. A szak-
képzési alapból vásárolt eszközöket a Simon-
tornyai NON Profit Kft.-nek, a szakképzés folyta-
tójának, a szabályoknak megfelelõen át kell ad-
ni.
– Az egyházi sírhelyek kialakítására az önkor-
mányzat 99 évre bérbe adott egy területet, cse-
rébe az egyháznak biztosítani kell a közszolgálta-
tást, hulladékszállítást.
– Kaveczki László tervezõ részletesen ismertette
a belvíz elvezetési projekt mûszaki részét. Ez egy
égetõen fontos probléma simontornya életében,
elsõsorban a László király és a Széchenyi utca
vízelvezetésének megoldása. A beruházás össz-
költsége 148 millió Ft, melybõl az önkormányzati
hozzájárulás 3 millió Ft. Az összeg 2-3 év alatt
megtérül, ennyit fordított a város az elmúlt idõ-
szakban a vis maior pályázat önerejére.
– Elfogadták a Simontornya város szennyvízel-
vezetése és szennyvíztisztítása projekt mérnöki
és mûszaki ellenõri feladatok közbeszerzési do-
kumentumait. Ugyanebben a témában döntöt-
tek a 1392/2 hrsz alatti átemelõre kötött ingatla-
nok költségtérítésérõl, melyet 63 ezer forintban
fogadtak el.
– A várkörnyék rehabilitációja projekt építési be-
ruházására kiírandó közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívását megtárgyalták és elfogadták.
Csõsz László képviselõ felhívta a figyelmet a
megvalósítás mûszaki tartalmára.
– A jövõre életbelépõ új szabályozás miatt vízi
közmûtársulást kell létrehozni. Simontornya
csatlakozik a megyében alakuló 108 önkor-
mányzat kezdeményezéséhez. A megállapodás
aláírására felhatalmazták Szabó Attila képvise-
lõt.
– Megtárgyalták Kiss Ferenc és Böröczk Márta
ingatlanvásárlási ügyét, egyik ingatlant sem kí-
vánják értékesíteni. Ugyanakkor Thuróczy Lász-
ló ingatlanvásárlási kérelméhez hozzájárultak.
– A Vak Bottyán-ltp. 14. II/5 sz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú lakás megvételére a kiirt 5.3
millió forintos vételárért nem akadt jelentkezõ. A
lakást eladásra, árverés útján újra meghirdetik
5.0 milliós kikiáltási áron.

Va Lá

Közösen gyújtották meg Simontornyán az adventi koszorú elsõ gyertyáját. A képen bal-
ról Enesei Józsefné a Római katolikus templomért alapítvány elnöke, Csõszné Kacz Edit
polgármester, Máté Imréné katolikus kántor és Lõrinczi Károly református lelkész.

Részletfizetési kedvezményt
ajánlott fel a szolgáltató

A városban a szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Vertikál Építõipari és
Kommunális Szolgáltató Zrt. végzi. A kötelezõ hulladékszállítási szolgálat igénybevéte-
le közérdek, hiszen a közegészségügyi, járványügyi veszélyek megelõzése, a várostiszta-
ság biztosítása a lakóközösség egésze szempontjából védendõ, fontos érdek. A szolgálta-
tásba bekapcsolt közel 1600 ingatlan közül, több mint 300 tulajdonos késve, vagy egyálta-
lán nem egyenlíti ki a fizetendõ díjat, ezáltal veszélyeztet a többi 1200 jogkövetõ, tisztes-
séggel fizetõ ingatlan közszolgáltatást. A cégnek több mint 7.5 millió forinttal tartoznak
a nem fizetõk, ami lehetetlenné teheti a jelenlegi színvonal megtartását, de veszélybe ke-
rülhet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátása is. Miután ez kötelezõ
szolgáltatás – kötelezõ nyújtani és kötelezõ igénybe venni – a hátralékok adók módjára
behajthatók. Bárdos László Simontornya címzetes fõjegyzõje elmondta 2006 és 2011 kö-
zött 322 ingatlantulajdonos hátraléka több, mint 8 millió forint volt, ebbõl közel 6 millió
még behajtásra vár. A közszolgáltató a tartozások csökkentése érdekében részletfizetést
ajánlott fel a nehéz anyagi helyzetben lévõknek, hogy ne kelljen a követeléskezelõ cég
pénzbehajtása, vagy az adók módjára történõ behajtás eszközéhez nyúlni.

Va Lá

Ösztöndíj
A kisebbségi önkormányzat által kiírt tanulmányi ösztöndíjra a megadott határidõig 20
pályázat érkezett. A testület 25/2011. (XI. 10) számú határozata alapján18 pályázatot ta-
láltak elfogadhatónak és támogathatónak, két pályázatot pedig elutasítottak. E határo-
zat alapján: 7 fõ 4.800 Ft-os, 5 fõ 5.200 Ft-os, és 6 fõ 5.700 Ft-os ruhavásárlási utalványban
részesül, melyet a 2011. december 9-én a kisebbségi önkormányzat által szervezett miku-
lásnapi és karácsonyi ünnepségen kapnak meg a pályázók. A kisebbségi önkormányzat a
100.000 Ft-os ösztöndíjalapból így 93.800 Ft-ot költ el, melyet a 2011. évi általános mûkö-
dési támogatásából (209.539 Ft) és a 2011. évi feladatalapú támogatásából (85.431 Ft)
hozott létre, spórolt meg. Két pályázatot elutasítottak. 1. Hiányoztak a kötelezõen csato-
landó dokumentumok (az iskolalátogatási igazolás, a bizonyítvány fénymásolat és a lak-
címigazoló vagy diákigazolvány fénymásolat hiányzott a pályázati anyagból) csak a pá-
lyázati adatlap és az önéletrajz lett benyújtva. 2. A másik elutasított pályázó pedig nem
felelt meg a pályázati kiírásnak, ugyanis a kiírás kizárólag az általános iskolába, a szakis-
kolába, a szakközépiskolába, a gimnáziumban tanulmányokat folytatókra vonatkozott, a
pályázó pedig Egyetemi hallgató. Ezúton is szeretne a kisebbségi önkormányzat elnézést
kérni a hallgatótól, de a kiíráskor nem gondoltak a felsõfokú tanulmányokat folytatókra,
de ígérjük, a jövõben nem feledkezünk meg a felsõfokú hallgatókról.

Orsós István CKÖ elnök
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Négy évtized emléke dallamokban, mozdulatokban
Nyugdíjba vonult Dolovainé Gyarmati Erzsébet énektanár

A simontornyai kulturális élet egyik meghatározó egyénisége
nyugdíjas, de továbbra is aktív részese a zenei és kulturális esemé-
nyeknek. Az iskolában már nem tanít, de két szakkört is vezet.
Emellett 1990-es megalakulása óta, a Fried Mûvelõdési Ház
énekkarának vezetõje és az aranyminõsítésû citerazenekar men-
tora. Pályafutását óvónõként kezdte1972-ben, majd a Pécsi Ta-
nárképzõ Fõiskola énekszakán diplomázott 1976-ban. Közel
négy évtizedes tevékenysége alatt a generációk egész sorával sze-

retette meg a zenét, a néptáncot, tanítványaival közösen folytat-
ták a népi hagyományok õrzését. A legbüszkébb azon tanítványai-
ra, akik zenei pályára léptek, fõiskolát, zeneakadémiát végeztek:
Õri Csilla, Ács Edit. A népdaléneklésben a legnagyobb sikert Ko-
vács Dominikkal és Viktorral érte el, akik a Kárpát medencei
döntõn, kiemelt nívódíjat kaptak Életében a legnagyobb élményt
az énekkari, színpadi próbák, a különbözõ korosztályok együttlé-
te és a fellépések izgalma jelentették. Magyarországon és külföld-
ön is megmutathatták zenei tudásukat. Nosztalgiával gondol arra
az idõre, amikor 87 tagú simontornyai énekkarnak vezényelhe-
tett. Az iskolai és mûvelõdési ház énekarával több népdaléneklési
versenyen, bemutatón sikeresen szerepeltek. A tanárnõ több ze-
nés és prózai színházi elõadást is rendezett, melyek zömében a ha-
gyományok ápolását szolgálták. A citerás utánpótlás biztosításá-
ért sok fiatallal szerettette meg a népi hangszert. Tevékenységét a
közéletben is elismerték, egy ciklusban önkormányzati képviselõ-
ként dolgozott. Mai napig is fájó számára, hogy a szociális bizott-
ságban kapott szerepet, pedig jobban szeretett volna a kulturális
bizottságban tevékenykedni. Õ indította útjára a virágos Simon-
tornyáért mozgalmat, tiszteletdíjának egy részét ajánlotta fel a dí-
jazásra. Kitüntetések sora bizonyítja, hogy nem dolgozott hiába,
több szakmai kitüntetés mellett a Simontornyáért díjban része-
sült és megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Va Lá

KÉK HÍREK
Az elmúlt testületi ülés óta öt esetben rendeltünk el nyomozást
Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, lopás miatt, aki a
Gyulaj Zrt. Simontornya 1B és 1G jelû erdõterületérõl kb. 48.000
Ft értékben vágott ki és tulajdonított el fát.
2. Egy simontornyai lakos tett feljelentést csalás miatt, mert a
megrendelt és kifizetett 40 q tûzifa helyett csupán 16 q-át szállí-
tottak ki részére, mellyel a feljelentõnek kb. 34.000 Ft kárt
okoztak.
3. Simontornya város polgármes-
tere tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki a Simontornya
Várkert utcában lévõ Egressy Béni
szobrot talapzatáról ledöntötte.
Az ügyben garázdaság elkövetése
miatt egy simontornyai fiatalkorú
gyanúsítottként kihallgatására ke-
rült sor, aki a bûncselekmény elkö-
vetését beismerte.
4. Lopás miatt indítottunk nyomo-
zást ismeretlen tettesek ellen, akik
Simontornyai Bõrgyár területérõl
1 db csatorna árok rácsot tulajdo-
nítottak el kb. 40.000 Ft értékben.
5. Egy simontornyai lakos tett fel-
jelentést zaklatás miatt egy duna-
újvárosi lakos ellen, aki akarata ellenére a vezetékes telefonján
rendszeresen, naponta több alkalommal különbözõ idõpontok-
ban felhívta, mely során trágár kifejezéseket használva szidalmaz-
ta, fenyegette a feljelentõt.
A fentieken túl a Simontornyai Rendõrõrsön egy esetben rágal-
mazás, egy esetben pedig könnyû testi sértés elkövetése miatt ke-
rült sor feljelentés felvételére, mely ügyeket a magánvádas eljárá-
sok lefolytatása céljából a Tamási Városi Bíróságnak küldünk
meg.

Ritter Rudolf alezredes õrspk. h.

Szálkáim

Karácsony közeledtével, úgy gondoltam, hogy ezúttal kihagyom a
rovatot, de az élet keresztülírta elképzelésemet. Most egy igen sú-
lyos gondról kell írnom, a városban elszaporodó tûzesetekrõl. Az
utóbbi idõben több lakóház és autó is kiégett, legutóbb a József
Attila utcában gyulladt ki és szinte teljesen leégett egy több millió
forintot érõ lakóház. Ezek az esetek érthetetlenek és bosszantó-
ak, és nem tudni az okokat, mindenki csak találgat. Jó lenne meg-
fékezni az ilyen tûzeseteket, egyrészt a biztonság, az anyagi javak
védelme érdekében, másrészt, hogy ne errõl legyen híres kisváro-
sunk. Va Lá

Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre!

200 Ft/lap

Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.
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Volt egyszer egy bõrgyár…
12. rész

1. Rivnyák Antalról készült az elsõ képünk, aki hosszú idõn át volt
a talposztály – késõbb növényi gyár – vezetõje. Egy ideig az Újpes-
ti Bõrgyárban is dolgozott, majd visszajött Simontornyára. A bõr-
gyár 200. évfordulójának emlékkönyvébe õ is írt egy megemléke-
zõ cikket – nagyrészt a gyár újjáépítésérõl, a talpgyár termékeirõl,
s az általa bevezetett gyors-cserzésrõl. A kép, melyet fiától, Anti-
tól kaptunk, az 1960-as években készülhetett.
2. Nyugdíjba vonuló, régi dolgozót búcsúztatnak a következõ ké-
pen. Jobboldalt Kovács Anna nénit, az ünnepeltet vélem felis-
merni – aki a kenõknél, vagy a kimosóknál dolgozott –, s a mellet-

te álló Küzdy Endrét, a boxkikészítõ vezetõjét. Szemben ülnek
balról: Bregovics Pálné, Baranyai Julianna, Mitler Jánosné,
Micskó Gyuláné, Torma Józsefné?, Árgyellán Mária?,(mellette
ki ül?) Tovább Magyar Istvánné és Balázs Jánosné. Közöttük
Házkötõ Gizella. Majd Pintér Józsefné?, Debreceni Dezsõné és
Harcos Jánosné. A hátsó sorból csak Ihász Jánosnét tudtam felis-

merni. A képet, mely 1960 körül készülhetett, Ihász Jánosné Ilon-
kától kaptam.
3. Egy újabb fotó Halas Kálmán fõmérnök 1974-es sorozatából (a
múzeumból). A kép a várban egy kiállításon készült – Kálmán áll
jobb oldalt, s éppen elõadását tartja. Mellette Dömötör László –
aki ekkor már a kereskedelmi fõosztály vezetõje lehetett – édes-
apja, Dömötör Ferenc nyugdíjba menetele után.
4. A képet Mészárosné Fülöp Etelkától kaptam Tolnanémedibõl.
Õ áll a bal szélen, mellette Takács Marika és Rádinger Jutka, jobb
szélen hajdani tanárnõjük, Rauschné Bonyhádról. A kép egy is-
kolai találkozón készült. Jutka is, Eti is 22 évet dolgoztak a bõr-
gyárban, a forgalmi könyvelésben, illetve az utókalkulációban.
Marika a 80-as évek közepén jött hozzánk, mindhárman közvet-
len munkatársaim voltak. A fotó is ez idõtájt készült.

5. A következõ fotó a tímár ipari tanulókról készült 1973 júniusá-
ban. Középen Palásti Lajos szakoktató áll, tõle jobbra Bodaki Ági
és Sánta Jolika. Balra Vass Katalin, Jobban Katalin és Nyers Jo-
lán. Mögöttük balról: Koszi István, Szabó Rózsa, Szûcs Sándor,
Horváth Erzsébet, Baski István, Horváth Ilona. A képet, több
más fotóval együtt, Botos Józsefné Jobban Katalintól kaptam.
6. A hatodik képen a bõrgyár utolsó karácsonyfáját készülnek fel-
állítani Himpli Imre szerint, aki maga is ott áll bal oldalt. Vele
szemben Zsolnai Sándor, hajdani osztálytársam fordul vissza fe-
lénk. A többiek nevét s a pontos évet nem tudjuk, ám az esemény
így is maga helyett beszél. A képet Himpli Imrétõl kaptuk.

Befejezésül a bõrgyár valamennyi volt dolgozójának – és a nem –
bõrgyári újságolvasóknak is boldog, szép karácsonyi ünnepeket,
egészséget, sok örömet kívánok szeretettel. A sorozatot január-
ban folytatni tervezzük.

Kiss Margit

2.

4.

1.

5.

3.



6 ISKOLA 2011. december

Miben segítenek a digitális táblák?
2011. május végén beszerelésre kerültek a TIOP-1.1.1-07/1 pályá-
zaton nyert IKT eszközök, közérthetõbben a számítógépek és az
elektronikus táblák az informatika termekbe, ill. a tantermek egy
részébe. Több hetes használatuk után megkérdeztük a pedagógu-
sokat, a tanulókat és a szülõket segítik-e a tanítást/tanulást a kor-
szerû eszközök, ill. miben segítenek a digitális táblák? A vélemé-
nyek összegzésével szeretném megismertetni az olvasókat.
A pedagógusokhoz szóló kérdések a következõk voltak:
1. Mihez használta eddig a digitális táblát?
2. Miben könnyítette meg a tanítást?
3. Hogyan fogadták a tanulók?
4. Mennyire vonja be a tanulókat a digitális tábla kezelésébe?
5. Mennyire segítik oktató-nevelõ munkáját az új IKT eszközök?
– Minden kolléga megtanulta az új IKT eszközök, fõleg a digitális
tábla használatát. Természetesen mindenki más-más témában,
módszerrel és intenzitással használja, de általános vélemény, hogy
minden tantárgy oktatásához igénybe lehet venni ezt az új lehetõsé-
get. A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) rengeteg tananyaggal áll
pedagógusok rendelkezésére.
– Általános vélemény, hogy a tanórai munkát megkönnyíti, színesíti,
színvonalasabbá teszi, de a tanórai felkészülés idejét nagyon megnö-
veli.
– A tanulók örömmel fogadják, érdekesnek találják, szívesebben
vesznek részt az órai munkában, aktívabbak.
– A digitális tábla használatában, kezelésében, a technika összesze-
relésében is engedik a kollégák a tanulók kibontakozását.
– A pedagógusok minél többet használják a digitális táblát, annál
gyakrabban nyilatkoznak úgy, hogy milyen nagy segítséget jelent szá-
mukra ez az új eszköz.
Néhány érdekesebb válasz a 4. kérdésre:

– Az összeszerelést én végzem, a feladatokat a táblánál önállóan illet-
ve segítséggel oldják meg, nagyon ügyesen kezelik egyébként a gyere-
kek, ügyesebbek, mint mi.
– Az ügyesebbek felügyelet mellett segítenek a kalibrálásban, a prog-
ram megnyitásában.
– Van két érdeklõdõ tanuló az osztályban, aki már össze tudja szerel-
ni a táblát, és a felügyeletem mellett õk csinálhatják ezt a feladatot. A
táblára írást minden tanuló tudja már és szereti is.
A gyermekeknek szóló kérdések:
1. Segíti-e tanulásodat, ismeretszerzésedet a digitális tábla? Ha
igen, indokold meg légy szíves! Miért, ill. milyen területen?
2. Mi a véleményed a számítástechnika terem felszereltségérõl?
Mennyit, mikor és mire használod a számítógépet, internetet?
1. A kérdésekre válaszoló tanulók 91 %-a igen hasznosnak ítéli a
digitális táblákat. 2 % nem tartja jó dolognak, 7 % pedig azért
nem tudja hasznosnak tartani, mert keveset használják. – Akik
pozitívan nyilatkoztak, az alábbiakkal indokolták meg:
Azért mert sok titok van és sok játék; Jobbak és érdekesebbek lettek az
órák; Szuper!; Átláthatóak a feladatok és élményt nyújtanak; Nem-

csak halljuk, de látjuk is az elõadottakat; Nagyon segíti a tanulást;
Példát lehet találni azonnal az interneten a feladathoz; Jobban oda
tudunk figyelni; Érdekes és jó rajta dolgozni; Az anyag megértésében
sokat segít; Képek segítségével könnyebben elmagyarázza a tanár;
Praktikus, modern; Nagyobb, jobban látható és nem fénylik; A ta-
nárok képekkel és hangeffektekkel tudják prezentálni az anyagot;
Zenehallgatásra és filmnézésre is kiváló; Jók az interaktív feladatok;
Játékosan tanulunk.
2. A számítástechnika terem felszereltségérõl általában az volt a
vélemény, hogy jó, mert az új gépek sokkal gyorsabbak. A Petõfi
úti iskolából érkezett néhány olyan válasz, hogy nincs minden gé-
pen internet elérhetõség, ill. nem jut mindenkinek gép.
A felhasználásra adott válaszok sorrendben:
Közösségi oldalak látogatása, társalgás; Böngészés (ebbe a kate-
góriába a tanulás is belefér); Játék; Filmnézés, zenehallgatás; Ta-
nulás.

A szülõknek szóló kérdések:
Segíti-e gyermeke tanulását, ismeretszerzését a digitális tábla?
Ha igen, indokolja meg, legyen szíves! Miért, illetve milyen terü-
leten?
Tudomása szerint gyermeke mennyit, mikor és mire használja a
számítógépet, internetet?
1. A szülõk 86 %-a találta hasznosnak a digitális táblát, 7 % nem,
mert nem használják eleget, 2 % indoklás nélkül nem, 5 % üresen
hagyta a kérdõívet . A szülõk véleménye nagyjából megegyezik a
tanulókéval, mert rajtuk keresztül értesülnek annak nap mint na-
pos használatáról (vagy nem használatáról), valamint annak ér-
dekességérõl, hasznosságáról. Kivéve természetesen azokat a
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Karácsonyig elkészül
A városi könyvtár számos kötetet ajánl olvasóinak, melyek a karácsonyi ünnepkörhöz kötõd-
nek. Szeretettel ajánlok figyelmükbe karácsonyi hangulatú szépirodalmat pld. Debbie
Macomber: Karácsonyi üdvözlet címû kötetét, vagy Jack Mansfield: Megható karácsonyi
történetek címû gyûjteményét. Házi asszonyoknak Lajos Mari: 66 karácsonyi édesség címû
szakácskönyvét ajánlom, hogy a bevált megszokott ízek mellé esetleg valami újat – különle-
geset is tehessünk az ünnepi asztalra.
Gyerekeknek, ügyes kezû apukáknak, anyukáknak ajánlom kézmûves könyveinket – többek
közt a Színes karácsony tûvel és cérnával címû kiadványt.
A könyvtár honlapján található katalógusunkból – www. simontornyakonyvtar.hu további
köteteket találhatnak.
Ajándék ötletünk: Ajándékozzon szeretteinek 2012-re könyvtári beíratkozást.
Minden olvasónknak kellemes ünnepeket kívánok a Városi Könyvtár nevében.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

szülõket, akik meglátogatták az iskolát a nyílt napokon, és szemé-
lyesen is „találkoztak” a táblával. A szülõk túlnyomó többsége
jónak, érdekesnek, hatékonynak tartja az új eszközt.
Néhány érdekesebb válasz:
Nyílt napokon a szülõk tetszését is elnyerte; Igen. Azóta jobban
megérti az anyagot, és így érdekesebb az óra, mint volt. Pl. föld-
rajz, német, matek stb.; Igen, segít. Nem kell indok. Jó dolog,
ennyi.; Igen, hasznos dolognak tartom, gyermekem sokat mesélt
róla, s úgy gondolom, nagyon tetszik neki.; Úgy veszem észre,
hogy jó dolog, mert valahogy könnyebben tanul és jobb a tanul-
mányi eredménye is.; Az érdeklõdés felkeltésében biztosan, mert
kicsit kitágul a világ. Szemléletesebbé válik a tanítás. Jobban oda-
figyelnek a gyerekek, mert érdekesebb, tartalmasabb lehet ezáltal
a tanulás.

2. A számítógép elõtt töltött idõ tekintetében szinte mindenhol
megegyezik a tanuló és a szülõ válasza. Azt gondoljuk, hogy a ta-
nulók egy része nem volt teljesen õszinte, mivel tudta, hogy a szü-
lõ is látni fogja ezt a kérdõívet.
A 3-4-5. osztályokban napi 0.5-1 óra, vagy heti 3-4 óra volt a vá-
lasz. A nagyobbaknál minimum napi 1 órát, legtöbben napi 2-3
órát, néhányan napi 3-4 órát jelöltek meg. Két szülõ írta le, hogy
„sokat”.
Néhány érdekesebb válasz:
Tudomásom szerint délután kevesebb, mint 5 órát használja.; Tu-
domásom szerint nagy segítség neki a tanulásban, de szeret zenét
hallgatni és „csetelni” is.; Nem tudom, mire használja, de biztos
tanulásra.
Értesüléseim szerint is a tanulók szívesebben dolgoznak így,
könnyebben megszerzik az információkat – különösen a sok min-
den iránt érdeklõdõ gimnazisták. A kollégáktól tudom, hogy a
jobb számítógépes ellátottság, a mindenütt elérhetõ internet és a
digitális táblák a tanulási képességek fejlõdését is szolgálják.
Emellett az iskola közelebb tud kerülni a környezõ valósághoz,
valamint a tanulókat így fel lehet készíteni arra, hogy jövendõ
munkahelyük elvárásainak is meg tudjanak majd felelni.

Tóthné Unghy Ilona igazgató

Az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub
újabb szenior taggal bõvült

A 17 tagot számláló klubban immár 7 fõre emelkedett a szenior
tagok száma. Az alsó korhatárt 75 évben állapította meg a közös-
ség, melyet a közelmúltban ért el Molnár Gyuláné nyugdíjas pe-
dagógus. A jeles napon prózával, verssel köszöntötték és az

aranyminõsítésû citerazenekar is az õ tiszteletére játszott. A sze-
nior tagok között hat 80 év feletti van, akik úgy szellemileg mind
egészségileg fittek és vezéregyéniségei a klubnak.

Va Lá
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Szem nem maradt szárazon, a fényszóró gálán
Csõszné Kacz Edit polgármester vezetésével 50
simontornyai gyerek egy csodálatos napot töltött
Budapesten a nagycirkuszban megtartott Veled és
érted címû gálán. Csepregi Éva énekmûvész a
Fényszóró alapítvány elnöke immár nyolcadik al-
kalommal hívta és várta a nagy karácsonyi gálamû-
sorra a város gyerekeit. Volt olyan gyerek, aki
egész éjjel nem aludt, annyira örült és izgult, várta
az indulást. A kirándulók zöme az SOS Kéz a kéz-
ben klub tagjaiból, a sajátos nevelést igénylõ fogya-
tékosokból, valamint a szerény körülmények kö-
zött élõkbõl és a jó magaviseletû gyerekekbõl állt.

Lehet, hogy van, aki soha nem jutna el ilyen helyre, mondta a pol-
gármester, ezért nagyon boldog, hogy a nehéz körülmények elle-
nére összefogással biztosítani tudják ezeket a maradandó él-
ményt adó eseményeket, mely közben õ is feltöltõdik.
A gyerekeket egy meglepetés is várta a cirkusz elõcsarnokában,
Grünwald Ilona Simontornyáról elszármazott, mindenkinek egy
csomagot készített, melyben saját készítésû sütemény, alma, sza-
loncukor volt. A gálamûsorban fellépett a Neoton família, Csep-
regi Éva és Végvári Ádám, valamint Lakatos Ivett és Vastag Csa-
ba, elõadásukat többször vastapssal jutalmazta a közel 1000 fõs
közönség. A nap legmeghatóbb percei voltak, amikor a simontor-
nyai küldöttség tagja, Rákóczi Szilvia – a Tamásiban lakó vak kis-

lány – egy Csepregi Éva számot, a „Holnap hajnalig”-ot énekelte,
a mûvésznõ bejött, átölelte és közösen énekeltek tovább. Ekkor
szinte mindenki könnyezett.
A gála második részében a kínai cirkuszmûvészek varázslatos
produkciójának lehettek tanúi, mondta – Zsolnai Róbert 3/b osz-
tályos tanuló, akit leginkább a hulla-hopposok körtánca nyûgö-
zött le. Horváth Mária Vastag Csabával való parolázását, testvére
Boglárka pedig a mûvészek hajlékonyságát emelte ki. Fintor La-
cinak az tetszett a legjobban, amikor egy kerékpáron 15 artista vé-
gezte a lélegzetelállító gyakorlatokat. A Gemenc Volán ezúttal is
térítésmentesen vállalta a szállítást. A gyerekeket két támogató-
nak köszönhetõen egy gyorsétteremben megvendégelték, majd
fáradtan, de élményekbe gazdagon tértek haza, biztos sokan ál-
modtak e napról.

Va Lá

Vak Bottyán nap a várban
Mint minden évben, idén is megrendezték november 11-én a Vak
Bottyán napot. A gimnázium 7. és 8. osztálya, valamint a pálfai és
pincehelyi diákok 7-7 fõs csapata érkezett a megmérettetésre. A
feladatok nagy része a vár lovagtermében zajlott, de szabadtéri
ügyességi játékok is voltak. A gyerekek nemcsak elméletben mér-
ték össze tudásukat, hanem adottságaik alapján is versengtek. Így
lényeges volt, hogy kinek hosszabb a haja, kinek nagyobb a lába,
vagy épp, hogy ki milyen színû ruhát, ékszert visel. A gyerekek
harcoltak a labancok ellen, mocsarat jártak, énekeltek, a játékok
végén pedig egy pohár forró teával melegedtek fel a zord hideg
után. A diákok emléklappal, Vak Bottyános kitûzõvel, ajándé-
kokkal és élményekkel gazdagon indulhattak haza. A remek
feladatokat Máté Imréné múzeumpedagógus és Adrián Zsuzsa
leendõ tanítónõ állította össze és vezényelte le.

Kranauer Alexandra

Fergeteges est a gimiért
A szülõi munkaközösség által rendezett bál a gimnáziumért na-
gyon jó hangulatban és nagy sikerrel zajlott. A remek estén a mu-
latozók hajnali fél 4-ig ropták a táncokat, amelyhez a muzsikát
Boros László és zenekara szolgáltatta. A bált Csõszné Kacz Edit
polgármester asszony és Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató nyi-
totta, majd a pincehelyi tánccsoport lépett fel, Szerémi Zoltán ve-
zetésével. A befolyt összegbõl a gyermekek karácsonyi csomagjai
fognak elkészülni, ezzel is boldogabbá téve számukra az ünnepe-
ket.
A bál szervezõi ezúton is szeretnének köszönetet mondani azok-
nak, akik támogatták az est létrejöttét: dr. Mihócs Zsolt, Torma
József, Tulipán Étterem, Technovill, Simotrade, Sándor Istvánné
Tündi, Gárdonyi Attila, Glück Katalin, Reisz Tamás, Kerekes
Csaba, Dielnet Kft., Erlich Dániel, BSZV Nyugdíjasklub, Kántor
Mónika, Gulyásné Ivancsik Katalin, Fung Istvánné, Malom
Market, Zsóka virág ajándék, Csilla virág ajándék, Szabó Attila,
Tok Gábor, Pék Ferenc (Husimix Kft.), Liptai Jánosné, Korall,
Szabó Katalin, Hegedûs Kitti. És mindazoknak, akik egy-egy tá-
mogatójegy megvásárlásával, valamint a bálon való részvétellel
segítették az est sikerességét.

Kranauer Alexandra
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Búcsúzunk
„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár…”

(Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd)

Elköszönünk Bíró Beáta tanárnõtõl, gim-
náziumunk fiatal, mindössze 37 éves né-
met szakos pedagógusától. A feltörni vá-
gyó indulat azt kiáltatná velünk, nem le-
het, hogy egy életút ilyen gyorsan véget ér-
jen. Szinte hihetetlen, hogy Õ, aki néhány
hónapja még köztünk élt, dolgozott, már
nincs többé. Mégis ez történt, mert most
sem szállhattunk szembe azzal az örök tör-
vénnyel, miszerint születünk, élünk és
meghalunk.

A halál – mondják – minden kötelezettség
alól felold bennünket. Ez igaz is, hiszen el-
hunyt kollégánkat immár semmi sem köti
az élethez, a szálak elszakadtak, az elsza-
kadt szálak okozta fájdalmat az élõk érzik,
akik szerették õt, s kiknek szívében pótol-
hatatlan hiányt hagyott.

Drága kolléganõnk nemrégiben még szé-
pen, fiatalon, ereje teljében csillagként
tündökölt: szeretettel és odaadással nevel-
te kisfiát, pontosan, megbízhatóan tanított
a gimnáziumban, lelkiismeretesen készült
a doktori disszertációjára, szívesen és lel-
kesen énekelt a Krammer Ferenc Kórus-

ban, résztvevõje és alakítója volt Simont-
ornya kulturális életének.
Aztán hirtelen – szinte egyik napról a má-
sikra – fénye megtört, majd alig-alig pislá-
kolt, míg végül kihunyt.
Olyan volt õ valóban, mint az égbolt csilla-
ga. Sorsát és hullását csak az láthatta, aki
közvetlenül a közelében élt, aki a vonzás-
körében töltötte életét. A család, a hozzá-
tartozók, a kollégák, a tanítványok, az is-
merõsök és barátok látták életét, ragyogá-
sát. Egész életében igyekezett szeretetet,
meleget sugározni környezetére, ezért is
okoz olyan nagy fájdalmat a távozása.
Legfájdalmasabb az édesanyjának, aki
még hosszú éveken át szeretõ, gondosko-
dó támasza tudott volna lenni leányának,
és legfájdalmasabb a gyermekének, aki im-
már nem bizonyíthatja, hogy még évtize-
deken át szófogadó, szeretõ, majd gondos-
kodó fia tudott volna lenni édesanyjának,
és legfájdalmasabb még a nagyszülõknek
is, akik szeretett unokájukat veszítették el.
Drága Bea!
Nekünk is rettenetesen fájsz. Mindannyi-
an bíztunk a csodában, a felgyógyulásod-
ban. Sajnos a sorsod nem így volt megírva.
Most búcsúznunk kell. Tudod, szerettünk,
és akit szerettünk, azt nem felejtjük el. Ar-
ra pedig szent ígéretet teszünk, hogy amíg
csak tehetjük, vigyázni fogunk a fiadra.
Isten veled!

Tóthné Unghy Ilona igazgató,
a Vak Bottyán ÁMK pedagógusai és tanulói

Vámi István igazgató úr megosztotta a
gyászhírt Werner Laub marpingeni pol-
gármesterrel, aki azonnali válaszában ezt
írta „… ez valóban egy nagyon szomorú
hír. Jól emlékszem Beátára Simontor-
nyáról és Marpingenbõl is. Még nagyon fi-
atal volt, el sem tudom hinni, hogy már
meghalt. Mi itt Marpingenben együtt gyá-
szolunk veletek. Kérlek, add át a családjá-
nak és a barátainak részvétünket. Mi min-
dig megtartjuk õt a jó emlékeink között.”

Bíró Beáta 1974–2011

Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BÍRÓ BEÁTA
temetésén részt vettek,

sírjára virágot,
koszorút helyeztek,

fájdalmunkban
velünk éreztek.

A gyászoló család

Mindenszentek napi megemlékezés
November 1-jét megelõzõ
napokban a lakók Hallo-
weenre készültek. Munká-
juknak köszönhetõen szel-
lemek, denevérek, pókok
és tökfigurák díszítették az
ablakokat. Mindenszentek
napján délután, gyertyát
gyújtottak és hangosan
imádkoztak elhunyt szeret-
teikért.

Baum Márta

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogta-
lan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi cím-
re, vagy hívja az alábbi telefonszámot:

Cím: 1461 telefon: 06 (1) 342-63-55,
e-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk.
Állampolgári Bizottság az Emberi JogokértIn memoriam Drávecz FerencIn memoriam Drávecz Ferenc
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Az apák és a gyerekek
voltak a középpontban

Schweigert Györgyné védõnõ ötlete idõt-
állónak bizonyult, mert immár a 16. alka-
lommal tartották meg az apák napját. Gaz-
dag program várta a sportcsarnokot telje-
sen megtöltõ ünneplõket. Az óvodások és
az alsó tagozatos iskolások mûsora után
bemutatót tartott a DUNAFERR SE
2011. évi kupagyõztes tornászcsapata –
köztük egy volt simontornyai kisiskolás,
Körtés Kora.
A gyerekek rajzokkal is készültek e napra,
melybõl kiderült, hogyan látják õk az apu-
kákat. A nap fénypontja ezúttal is a sorver-
seny volt. Öt 10 fõs csapat vetélkedett, ahol
az apák a gyerekeikkel együtt versenyez-
tek, így egyszerre 100-an voltak a sport-
csarnok küzdõterén. Közösen oldották
meg a tréfás ügyességi feladatokat. Az alsó
tagozatos tanítókból álló zsûrinek nem
volt könnyû dolga, minden csapat gyõzni
szeretett volna.
A történeti hûség kedvéért: I. helyen vég-
zett a KAKASOK 6, II. helyen a MACI 13,

III. helyen a CSIGA 14, IV. a CICA 17, V.
a SÜNI 22 p. Eredményt hirdettek ugyan,
de mindenki gyõztesnek érezhette magát,
ugyanannyi ajándékot kapott a gyõztes,
mint az ötödik helyezett. Ez is bizonyítja a
szervezõk célját, hogy egy vidám, kellemes
napot töltsenek együtt a szülõk a gyereke-
ikkel, ez sikerült.
Ezúttal sem maradt el a cukor és lufiesõ,
ami a sportcsarnokban kifeszített hálóból

hullott alá. A szépszámú támogatónak és
segítõnek köszönhetõen jöhetett létre ez a
nap, és a vendéglátás. A rendezvényt tá-
mogatták: dr. Mihócs Zsolt, Csõszné Kacz
Edit, Simontornyáért Közhasznú Közala-
pítvány, Simontornyai Vöröskereszt, Kör-
tés Gábor, Körtés István és Torma Judit,
Kiss Ferenc, Bischóf Gabrielle, Diel János,
Varga István, Pék Ferenc, Kovács László
és Varga Aranka, Mayer Gyula, Simon-
tornyai Cigány Kisebbség, Korall Üzlet-
lánc, COOP ABC Lack Mária, Baja Sze-
mészet és Optika, családsegítõ munkatár-
sai, Néth Tiborné, Emperger Pál, Bencze
János, Szabó Attila, Baloghné Ági, Simoni
Gábor, Balogh Beáta, Széplaki Zoltán.

Va Lá

Születések
novemberben

Fresli Zalán
Horváth Zsófia

Szûcs Meláni
Molnár Réka

Racsits Kiara-Melissza

Házasságkötés novemberben
nem volt.

A simontornyai jövõkeresõk, ezúttal
a múltat kutatták Kisszékelyen

A kihelyezett találkozó során múltunk egy-egy jellegzetes szakaszát idézték fel, helyi –
ezúttal kisszékelyi – emlékek segítségével, terepbejárással összekötve, a jövõbe mutató
tanulságokat keresve. A középkori Kisszékely felfedezésérõl a falu határában értekez-
tek. Állomások voltak: a Kálvária-hegy, a középkori templom maradványai, és a közép-
kori falu helyszíne. A terepbejárást vezette: dr. K. Németh András, régész, a Simon-
tornyai Vármúzeum igazgatója. A zömében pedagógusok, alkotta közel 20 fõs csoport

ellátogatott az egyko-
ri kisszékelyi iskolá-
ba. A helyreállított
310 éves iskola és a
Helytörténeti Gyûj-
temény segítségével
felidézték az 1900-as
évek elsõ felének is-
kolai és mindennapi
életét. A kiállítást be-
mutatta: Pajor Ág-
nes, a gyûjtemény lét-
rehozója, a Kisszéke-
lyi Kulturális Egyesü-
let elnöke.

Va Lá
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M Ú Z E U M O K Õ S Z I F E S Z T I V Á L J A
A Simontornyai Hagyományõrzõ Egyesü-
let bemutatójával kezdõdött november
12-én délután a Múzeumok Õszi Fesztivál-
jának utolsó napi programja a simontor-
nyai Vármúzeum udvarán. Az egyesület
nagyon sokat készült erre az alkalomra.
Segítségükre volt Kovács Dominik és Ko-
vács Viktor, akik a bemutatóhoz egy rövid,
vicces történetet írtak és a csapatot színját-
szásba is bevonták. Újdonság volt, hogy
már nem csak az urak vívtak egymással és
mutatták meg erejüket, tudásukat, de a
hölgyek is kihívták egymást egy-egy pár-

bajra. Így bizonyították, hogy õk is megáll-
ják helyüket a harcban. Az elõadás után le-
hetõségük volt a nézõknek megnézni, ki-
próbálni a különbözõ harci eszközöket,
majd a szereplõket pedig forró tea és zsíros
kenyér várta, amely ebben a hideg idõben
különösképp jól esett.
Ezt követõen, 16 órától Máté Imréné Klá-
rika vezetésével és a gitáros csapat segítsé-
gével zenével, énekszóval búcsúztunk az
õsztõl. Felelevenítettünk néhány Már-
ton-napi hagyományt az érdeklõdõ gyere-
kekkel és szüleikkel. Majd, hogy a hiede-

lem ránk ne teljesüljön, mi szerint: „ludat
illik enni ezen a napon, mert, aki Már-
ton-napján nem eszik libát, az majd egész
évben éhezik”, lúd alakú süteményt fo-
gyasztottunk. A kézmûves asztalnál elké-
szítettük Márton lúdját. Befejezésül lám-
pás felvonulást tartottunk a várban, és a
vár körül, mely nagy élmény volt a gyere-
kek számára is. Talán, bátran írhatom,
hogy minden korosztály jól érezte magát
ezen a délutánon.

Köszönjük a szervezõknek!

Projektzáró rendezvények a könyvtárban
A városi könyvtár életének egy fontos sza-
kasza zárult le október 30-án. A TÁMOP
3.2.4 elnevezésû pályázat meghatározta az
utóbbi másfél év mindennapjait az intéz-
ményben.

Ennek keretében elkészült az elektronikus
katalógusunk, és elektronikus nyilvántar-
tásunk. Honlapunkon keresztül –
www.simontornyakonyvtar.hu – bárki,
bármikor, nyitvatartási idõtõl függetlenül
tájékozódhat a könyvtár rendezvényeirõl,
illetve beletekinthet saját kölcsönzéseibe,
valamint használhatja online katalógusun-
kat.
Több alkalommal tudtunk felhasználó-
képzõ tanfolyamot tartani, mely alkalmak
során több tucat olvasónk sajátította el a
digitális írástudás alapjait.
Örömünkre szolgált, hogy sok kisgyermek
vett részt meghirdetett vetélkedõinken és

rajzpályázatainkon és sokan látogatták ki-
állításainkat is.
Az elmúlt 18 hónap során számos alkalom-
mal adhattunk otthon helyi elõadók mel-
lett országos hírû, elismert mûvészeknek,

együtteseknek is. A Simon-
tornyai Hírek korábbi szá-
maiban ezekrõl rendszere-
sen beszámoltunk.
Október végén külön prog-
rammal köszöntük meg az
eddigi részvételt a gyere-
keknek és a felnõtteknek.
Október 20-án a Holló
együttes Cifra palota címû
mûsorával a gyerekeknek
szánt programjainkat zár-
tuk. A Simontornyán jól is-
mert szekszárdi csapattal
egy hangulatos órát tölthet-
tek el az 1-6. évfolyamok ta-
nulói.
A felnõttek számára a pá-
lyázat Bakay Kornél „A ma-

gyarság eredete” címû érdekes, tanulságos
történelmi elõadásával zárult.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik programjaink, fejlesztéseink megva-
lósításában közremûködtek és azoknak is,
akik bármely rendezvényünkön résztvevõ-
ként, vagy nézõként megjelentek.

Annak ellenére, hogy egy komoly fejezet
lezárult a könyvtár életében, természete-
sen ezután is színvonalas programokkal,
megújuló könyvállománnyal várjuk ked-
ves látogatóinkat.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Rövid hírek
Több karácsonyi fény világít

a városban

Bajcsi Géza, a város díszpolgára 40 újabb
fényfüzért adományozott Simontornyá-
nak. Ezáltal megnõtt a megvilágított terü-
let nagysága, fényesebbek lettek az ut-
cák-terek. A korábban felajánlott térítés-
mentes üzembe helyezést, munkavédelmi
okok miatt nem lehetett igénybe venni,
csak az E.ON szakemberei végezhették el
a munkát, melynek költségeit az önkor-
mányzat fizette.

A végzõs gimnazistákra
felkerültek a szalagok

Szokatlanul korán, már két héttel koráb-
ban megtartották a szalagavató ünnepsé-
get. Ezután 59 diák viselheti büszkén az is-
kolától való búcsúzás közeledtét, jelzõ sza-
lagot. Az ünnepélyes szalagtûzõ egyben fi-
gyelmezteti is a tanulókat, pár hónap, és
érettségi vizsgát kell tenniük.

Január elsõ hétvégéjén
ismét teremfoci

A Simontornyai TC január 7-én rendezi
meg a szokásos labdarúgó teremtornáját,
melyre várják a csapatok jelentkezését. In-
formáció és jelentkezés Andráskó Péter
ügyvezetõ elnöknél személyesen vagy a
30-288-8859-es telefonszámon.

Va Lá
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

Gyõzelemmel zárták a szezont a fiú kézisek
Simontornyai KK–Martonvásári KSE 24-22 (11-10)

Simontornya 100 nézõ.
Vezették: Gachovetz–Tiringer
SKK: Molnár – Kiss 1, Csendes, Vincellér A. 6, Pásztor 4,
Nagy T. 4, Lampert 2. Csere: Széplaki 6, Vonya 1, Vincel-
lér I., Szabó.
A korrekt játékvezetés mellett lejátszott találkozón jó
mérkõzést láthattak a nézõk. Most elsõsorban az idõseb-
bek vitték a csapatot, de a fiatalok lendülete, Nagy Tamás
gólerõssége és a sérülten is jó teljesítmény nyújtó Molnár
Balázs védései is nagyon kellettek a sikerhez.

Va Lá

Az utolsó mérkõzésen gyõztek a felnõtt focisták
Az Aparhant elleni hazai mérkõzéssel zárult az õszi pontvadá-
szat, melyben nem kényeztették el szurkolóikat labdarúgók. A le-
játszott 12 mérkõzésen mindössze 3-szor hagyták el gyõztesen a
pályát, egy hazai mérkõzésen döntetlennel zárult a találkozó –
ezen gyõzhettek is volna a bajnokságot vezetõ Kisdorog ellen, de
az utolsó percben egy már megadott gólt a játékvezetõ visszavont.
A csapat a bajnoki táblázat utolsó elõtti helyérõl várja a tavaszi
folytatást, mely remélhetõleg szebb, eredményesebb lesz.

Simontornya–Aparhant 4-2 (3-0)

Simontornya: 80 nézõ. Vezette: Balipap Cs.

STC: Szekeres – Jancski (Gergõ), Györe J., Szûcs (Papp Sz.) Szil-
ágyi – Kovács Z., Szabó J. (Moré), Csepregi, Vaczula – Ambrus,
Sandó (Balogh A.). Edzõ: Tóth Attila.

Ambrus mesterhármasával szünetig megnyugtatónak tûnõ elõnyt
szerzett a hazai gárda. A második félidõben több helyzetet elpus-
káztak, a vendégek viszont kettõt értékesítettek, így izgalmas lett
a végjáték.

Góllövõk: Ambrus 3, Papp Sz. Ambrus vezetésével az egész csa-
pat dicsérhetõ. Az ifjúságiak 5-0-ra gyõztek.

Va Lá

Világbajnok vendége volt
a Pillich akadémiának

Kecskeméti László világbajnok négyesfogathajtó látogatott el a
szakképzõ intézménybe. Az iskola udvarán a tanulók megcsodál-
hatták a felkantározott szép lovakat és a hintót. Elsõsorban a lóte-
nyésztõ tanulók kérdeztek sokat a világbajnoktól, aki minden kér-
désre szívesen válaszolt. A híres versenyzõ több diákot sétakocsi-
kázással jutalmazott.
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Köszöntötték a véradókat
A véradók napja alkalmából
kedves kis házi ünnepségen
köszönték meg a rendszeres,
ezúttal jubiláló véradók, a hét-
köznapok csendes hõseinek
önzetlen segítségét. Kelemen
Kata, a simontornyai vöröske-
reszt véradó felelõse ünnepi
beszédében kiemelte a véradás
fontosságát, azt, hogy kérés
nélkül, önként mentek vért ad-
ni, ezáltal embertársain segíte-
ni. Magyarországon szerencsé-
re nem okoz problémát a vér-
ellátás, ez az itt jelen levõknek
és mindazoknak köszönhetõ, akik átérzik a véradás fontosságát.
Minden jubiláló véradó ajándékot kapott, és egy bálabontáson
vehetett részt. 10-szeres véradók: Balogh Ferenc, Erdélyi Mihály,
Györe Nóra, Mátrai József, Sopár Attila, Várszegi Zsolt,
Wéhmann Jánosné, Zsolnai Ildikó. 20-szoros véradók: Hubert
József, Jung Márta, Mikula Katalin, Rostás Sándor. 30-szoros
véradók: Varga István, Bodor Zsolt, Dobos Csaba, Szabó Sándor,
Tücsök Ferenc. 40-szeres véradók: Mezõ Márta, Tóth István.
50-szeres: Molnár József, Nosztics Sándor, Vaczula János. 60-
szoros véradó: Reichardt Lajos. A csúcstartó 70-szeresek: Györe
Nándor, Panácz László, Rabóczki Lajos.
Gratulálunk a véradóknak és a szervezõknek, mert Simontornya
soha nem vallott szégyent, mindig lehetett számítani önzetlensé-
gükre.
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