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48 márciusára emlékeztünk
Ismét a nemzeti ünnepünkhöz méltó módon ünnepeltük az akko-
ri hõsöket. A mûvelõdési házban Csapó Kamilla tanítványai idéz-
ték fel az akkori kor szellemét, hangulatát. A gyerekek vidáman,
nagy kedvvel szerepeltek, egyúttal megmutatták tehetségüket. Az
igazán szép mûsor jól illett az ünnepi eseményhez.

Az ünneplõk fáklyás felvonulása is színfoltja volt a megemléke-
zésnek. A Petõfi-szobornál Szabó Attila képviselõ mondott be-
szédet. Kiemelte, hogy az 1848-as forradalom emlékezete, az el-
múlt 163 év alatt beépült magyarságtudatunkba, szimbólumává
vált a forradalomnak. Megmutatta, melyek azok az akkor kinyil-
vánított értékeink, amelyekhez tûzzel-vassal ragaszkodnunk kell.
Ez segít eligazodni napjaink változásai között, segít megérteni,
értékelni, hogy mit is jelentenek valójában a ma is sokat hangozta-
tott szavak: forradalom, rendszerváltás, reform, nemzeti összefo-
gás. A mai napon lengessük meg Simontornya történelmébõl me-
rített, címeres zászlóját! Szimbolikus ma ez a zászlólengetés, hisz
a márciusi ifjakra emlékezünk, de egyben a mostani fiatal nemze-

dékhez is szólunk, hiszen reményeink szerint, sok év multán, majd
õk is zászlót lengetve ünneplik nemzetünk nagybetûs ünnepét. Az
ünnepség végén az önkormányzatok, az intézmények, a pártok és
az egyházak elhelyezték megemlékezõ koszorúikat az emlékhe-
lyen.

Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
A márciusi ülés ismét rekordot döntött, ilyen rövid ideig már régóta nem üléseztek a kép-
viselõk, pedig több igen fontos témát is tárgyaltak.
A polgármester tájékoztatója az elõzõ ülés óta hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedé-
sekrõl.

A polgármester fontosabb intézkedései
Az elmúlt ülés óta március hónapban fo-
lyamatosan az „Õszikék” vizsgálatát vé-
gezzük a Gyönki Módszertani Központ
igazgatójával. Mikrotérségi társulási ülést
hívtam össze, ahol ismertettem az ellenõr-
zések, vizsgálatok megállapításait.
Március 5-én hatodik alkalommal rendez-
ték meg a lovas bált, ahol Simontornya vá-
ros nevében köszöntöttem a jótékonysági
bál résztvevõit. Köszönetemet fejezem ki
mindenkinek, akik a város bármely terüle-
tén jótékonysági célt tûztek ki.
Március 8-án nõnapot tartottunk, ahol egy
szál virággal köszöntötte Bárdos László
címzetes fõjegyzõ a nõi köztisztviselõket.
Március 10-én rendkívüli testületi ülést
tartottunk, ahol a Vak Bottyán ÁMK ön-
ként vállalt feladatánál a szakmunkás kép-
zésrõl döntöttünk. Döntésünk szerint ki-
menõ rendszerben megszûnik az ÁMK
feladatain belül a szakmunkás képzés.
Ugyanakkor teret adunk annak, hogy gaz-
dasági társaság formájában tovább folyta-
tódjon.
Április 1-jétõl a költségvetési hatékonyság
érdekében csak egyszeri melegétkezést
biztosítunk a diákoknak. Az életbelépõ új
törvény szerint csak ezt kötelezõ biztosíta-
ni azoknak, akik megfelelnek a feltételek-
nek. Eddig reggelit és tízórait is adtunk.
Március 12-én került megrendezésre az
összefogás bál, mely szintén jótékonysági
célt szolgált. A bál célja felnõtt és gyermek
hallókészülék megvásárlása, mely várha-
tóan két-három héten belül a védõnõi szol-
gálatnál a betegek rendelkezésére áll.
Március 15-én városi rendezvény kereté-
ben méltóan megrendezték március 15-e
ünnepségét. Köszönetemet fejezem ki a
felkészítõ pedagógusoknak és a résztvevõ
gyermekeknek. A város nevében ünnepi
beszédet Szabó Attila képviselõtársam
mondott.
Egy héten keresztül Simontornya vendége
volt Marpingen testvérváros tûzoltó pa-
rancsnoka, aki megismerkedett Simon-
tornya Tûzoltó Egyesület munkájával. Kö-
szönetemet fejezem ki a tûzoltóság vezetõ-
inek, hogy mindvégig biztosították a ven-
dégszeretetet.
Március 18-án elsõ ízben volt városi ren-
dezvény a nyugdíjasok találkozója, ahol a
város nevében dr. Mihócs Zsolt alpolgár-
mester úr köszöntötte a nyugdíjasokat, és
ígéretet tett, hogy mindig és minden körül-
mények között a lehetõségeinkhez képest
figyelemmel kísérjük munkásságukat és
életkörülményeiket.

Az elmúlt ülés óta ülésezett a pénzügyi, vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság, az oktatási, kulturális és ügyrendi bi-
zottság, az egészségügyi, szociális és sport-
bizottság, illetve egy ad hoc bizottság is,
mely az „Õszikék” vezetõi pályázatát ké-
szítette elõ a testületi ülésre, mely a testü-
leti ülés napirendi pontjai között szerepel.
A VIS MAIOR pályázat ügyében adatokat
szereztem be, szakvéleményeket és terve-
ket rendeltem meg. A pályázat 2011. már-
cius 25-én beadásra kerül.
Az iskolai taneszköz beszerzése érdeké-
ben irányítottam a közbeszerzési eljárást.
A villamosenergia-vételezés közbeszerzé-
si eljárása ügyében még mindig tart a do-
kumentáció összeállítása.
A fogorvosi rendelõ kivitelezési munkáit a
vállalkozó készre jelentette.
Az ivóvíz- és szennyvíz pályázatunk elbírá-
lása áll, mert a KSZ-t átszervezik, a kap-
csolattartók személyében is változás lesz.
Az óvodák, iskolák infrastrukturális fej-
lesztése I. ütem kivitelezõje a garanciális
munkákra az utolsó nap vonult fel. A jegy-
zõkönyvben felvett munkáknak csak egy
részét végezték el. Erre – utolsó határidõ-
ként – március 31-ig adtam haladékot. A
határidõ elmulasztása esetén a fennmara-
dó munkákat a kivitelezõ bankgaranciájá-
nak terhére fogom elvégeztetni.
Az energia audithoz a szükséges doku-
mentumokat az önkormányzat 2011. ápri-
lis 1-jéig fogja átadni.
Folyamatban van az ügyeleti gépjármû
megkülönböztetõ jelzés használatának en-
gedélyeztetése.
A szemétszállítás tekintetében a közszol-
gáltatási szerzõdés aláírása folyamatban
van.
A III. számú orvosi rendelõ akadálymen-
tesítés II. ütemének kivitelezésére három
ajánlatot kértem be.
Tárgyalták Simontornya Város Önkor-
mányzatának 2011-2014 közötti gazdasági
programját, melyet elfogadtak. Bárdos
László címzetes fõjegyzõ elmondta:
„A gazdasági program az önkormányzat
részére helyi szinten meghatározza mind-
azon célkitûzéseket, feladatokat, amelyek
a költségvetési lehetõségekkel összhang-
ban a helyi társadalmi, környezeti, gazda-
sági adottságok átfogó figyelembevételé-
vel – a kistérségi területfejlesztési koncep-
cióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok)
által nyújtandó kötelezõ és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgál-
ják. A gazdasági program tartalmazza kü-
lönösen: a fejlesztési elképzeléseket, a

munkahelyteremtés feltételeinek elõsegí-
tését, a településfejlesztés politikai, az
adópolitika célkitûzéseit, az egyes közszol-
gáltatások biztosítására, színvonalának ja-
vítására vonatkozó megoldásokat, továb-
bá városok esetében a befektetés támoga-
tási politika, városüzemeltetési politika
célkitûzéseit.”
Egy jó program készítésének legfontosabb
része egy alapos diagnózis, helyzetértéke-
lés és elemzés.
A gazdasági program az alábbi fõbb terü-
leteket tartalmazza:
– Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság
– Helyi gazdaság, befektetés – ösztönzés
– Kommunális feladatok (benne: utak,
közmûvek, közlekedés stb.)
– Lakáshelyzet, bérlakásépítések, panel-
program, lakótelepek környezete
– Szociálpolitika, családok támogatása
– Oktatás – nevelés
– Egészségügy, megváltozott munkaké-
pességûek, fogyatékkal élõk
– Településfejlesztés, városarculat, nagy-
beruházások, EU-projektek
– Villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás
– Közszolgáltatások (szemétszállítás-és
ártalmatlanítás, víz és csatorna, tömegköz-
lekedés stb.)
– Adópolitika, hatósági árak
– Kultúra, mûvészetek, közgyûjtemények
– Sport
– Civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek
– Nemzetközi kapcsolatok, katasztrófavé-
delem, honvédelem, közbiztonság
– Turizmus, idegenforgalom
– Önkormányzat, igazgatás, költségvetés
– Környezetvédelem
A gazdasági programból oka fogyottsága
miatt, törölték a szakképzést, valamint az
idei évre tervezett „Jó bor, jó bõr” feszti-
vált. A fûtéskorszerûsítést a napkollektor-
okkal ugyanakkor fontosnak tartják.

Folytatás a következõ oldalon.
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Simontornya Város Önkormányzatának
fejlesztési elképzelései – 2011-2014

A több mint 40 oldalas, teljes anyag Si-
montornya honlapján elérhetõ!

Szabó Attila és Torma József képviselõk
felvetették a volt bõrgyári ablakok siral-
mas állapotát. Intézkedni kellene minden-
képpen, hogy a tulajdonos határidõre vé-
gezze el a szükséges munkákat, akkor, is,
ha nem nyert a pályázaton.

Zsolnai István és Csõsz László képviselõk
megkérdezték miért változott meg a 3. szá-
mú orvosi rendelõ korábbi kivitelezõje.
Csõszné Kacz Edit polgármester elmond-
ta, hogy a kivitelezés második ütemére há-
rom vállalkozótól kértek ajánlatot, és a
legkedvezõbb ajánlattevõ nyerte el a mun-
kákat, ugyanis 500 e Ft-tal olcsóbban végzi
a munkát a többi vállalkozónál

Zsolnai István és Torma József képviselõk
felvetették, hogy ismét falkákban jelennek
meg a kutyák, és az óvodába is beszöknek,
ami igen veszélyes a gyerekekre nézve.
Szorgalmazták, hogy a csippel ellátott ku-
tyák gazdáit szigorúan meg kell büntetni,
mely példaértékû lehet a többi gazda szá-
mára. Azokat a kutyákat, melyek nincse-
nek csippel ellátva, szigorúan be kell fogat-
ni és a paksi menhelyre szállítatni.

Zsolnai István, az eü., szoc. és sportbizott-
ság elnöke elmondta, hogy sokan megállít-
ják vöröskeresztes segélycsomag ügyében.
A bizottságnak semmi köze a csomag osz-

tásához, az kizárólag a vöröskeresztes
szervezet hatásköre. Az önkormányzathoz
csak a Máltai Szeretetszolgálat által ado-
mányozott segélycsomagok elosztása tar-
tozik.
Az önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatát felülvizsgálták és elfogadták.
A többoldalas anyag lényegében helyi al-
kotmány, mely részletesen szabályozza a
mûködés minden elemét. A legnagyobb vi-
tát a szavazásoknál a tartózkodás lehetõ-
sége váltotta ki. Megállapodtak, hogy mi-
nõsített többséget igénylõ ügy, valamint
név szerinti szavazás esetén nem lehet tar-
tózkodni, igennel, vagy nemmel kell sza-
vazni.
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló
tervezetet megtárgyalták, s azt elfogadták.
2011. január 1-jétõl az állami elõírás köte-
lezõvé teszi a házasságkötésnél az eljárási
illeték fizetését, mely a polgármesteri hi-
vatal munkaideje utáni esetben, a hivatal-
ban 10.000 Ft, külsõ helyszínen pedig
25.000 Ft.
Módosították a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati ren-
deletet. Ez jogszabály-változási harmoni-
záció miatt vált szükségessé. A támogató
szolgálat gépkocsijának igénybevétele a
beteg emberek számára kilométerenként
20 forintba, míg más esetben 370 forintba
kerül.

A város 2011. évi összesített közbeszerzési
tervét elfogadták. A városrehabilitációban
szereplõ összeg változására a kérdezõ kép-
viselõnek a polgármester a törvényes ha-
táridõn belül írásban válaszol.
Ismételten megtárgyalták – ezúttal nyílt
ülésen – a Simontornyai Városüzemelteté-
si Kft. belsõ ellenõrzése során feltárt hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszün-
tetése témáját. Még újabb egyeztetõ meg-
beszélések szükségesek, a határidõt márci-
us 31-ében szabták meg. A Városüzemel-
tetési Kft. zárszámadásakor errõl is be kell
számolni.
Módosították a Simontornya és térsége
személyes gondoskodást nyújtó alapszol-
gáltatási központot fenntartó intézményi
társulás társulási megállapodását. Kérdés-
ként felmerült, hogy a Pincehely esetleges
kilépése, vagy kiléptetése az iskolatársu-
lásból (huzamosabb idejû tartozása miatt)
érinti ezt a társulási megállapodást, nem-
leges válasz hangzott el.
Döntéshozatal a TIOP-projekt közbeszer-
zési eljárás keretében témát megtárgyal-
ták. A digitális táblák beszerzésére kiírt
pályázatot 3 éve megnyerte az iskola. A
közbeszerzési eljárást közbeszerzési szak-
képzettségû jogászok végzik. A három pá-
lyázat közül egy volt érvényes, az elnyert
összeg 21 millió forint.
Döntöttek, hogy a játszótéren ivóvíz kutat
létesítenek. A berendezést, csöveket az
önkormányzat megvásárolja, míg a Város-
üzemeltetési Kft. ingyen elvégzi az árkok
ásását és a szerelést. E téma tárgyalása so-
rán felmerült egy nyilvános illemhely ki-
építése a játszótéren. Errõl most nem dön-
töttek, mert ennek kiépítése a városreha-
bilitációs tervekben szerepel. A gyerekek
addig a buszváró illemhelyét használhat-
ják.
Az „Õszikék Szociális Szolgáltató Köz-
pont” intézményvezetõi beosztására be-
nyújtott pályázatokat elbírálták. Az erede-
tileg tervezett zárt ülés helyett nyílt ülésen
tárgyalták, mert a pályázó ehhez hozzájá-
rult. Az állásra hét pályázat érkezett, me-
lyek között simontornyai nem volt. Min-
den szempontból csupán egy pályázó,
Petrovics Péter Györgyné dunaföldvári
szakember felelt meg a pályázatban kiír-
taknak. A pályázatok elbírálására alakult
ad hoc bizottság szakmai képzettségét,
emberi hozzáállását jónak minõsítette, és
javasolta az állás betöltésére. Az intéz-
ményfenntartó társulásban résztvevõ ön-
kormányzatok fent nevezett személy kine-
vezésével egyetértettek. A Simontornyai
képviselõ-testület 2011. május 1. napjától
Petrovics Péter Györgyné határozatlan
idejû közalkalmazotti kinevezését és 2016.
április 30-ig történõ magasabb intézmény-
vezetõi megbízását elfogadta. A felek 3 hó-
nap próbaidõben állapodtak meg.

Va Lá
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ISMÉT NEMES CÉLÉRT BÁLOZTAK
A mûvelõdési ház zsúfolásig megtelt azon a jótékonysági rendez-
vényen, melyet ismét az összefogás jellemzett. A bál teljes bevé-
telét egy felnõtt és gyerek hallásvizsgáló készülék vásárlására for-
dítják. Az esten felléptek az óvodások, a BSzV nyugdíjasok, akik
shymmit mutattak be. Az Al Capone tánccsoport ötletes, színvo-
nalas mûsora különösen nagy sikert aratott. A gengszterek bálján
– a retró korszakot idézve –, fõleg a 20-as, 30-as évek zenéjére
táncoltak. Az est sztárvendége, sokak kedvence a Bon-bon együt-
tes volt.

Va Lá

„Nem csak a húsz éveseké a világ!”
Töltsünk együtt egy szép napot! – hívták és várták a szórakozni vá-
gyó nyugdíjasokat március 18-án, pénteken, 17 órára a mûvelõdé-
si házba. A Tavaszköszöntõ farsangi rendezvényen változatos
programot kínáltak. Felléptek: az aranyminõsítésû citerások,

nyugdíjas versmondók, egy sárosdi házaspár nótákat adott elõ. A
Shymmi tánccsoport produkciójának fergeteges sikere színesítet-
te az estet.

Va Lá

Nõnap a könyvtárban
2011. március 8-án a könyvtár vendége volt Zsíros Simon
Mária író, költõ, elõadómûvész. A jeles nap alkalmából sa-
ját verseivel, életének történeteivel szórakoztatta a nagy-
kõrösi költõnõ a megjelenteket. A számos díjjal kitüntetett
elõadó versei elõadása mellett bemutatta eddig megjelent
köteteit is. Lendületes elõadásmódja mellett a vele töltött
egy óra szinte elröpült, s remélem, maradandó élményeket
kaptak, akik részvételükkel megtisztelték az elõadást. A
rendezvény Európai Uniós támogatásból, a TÁMOP-pá-
lyázat keretében valósult meg.

Vácziné Horváth Anikó

Mammográfiai
szûrõvizsgálatok

Ismét szûrõvizsgálatokat
szerveznek Szekszárdra.

Az elsõ idõpont
május 13.

Jelentkezés a védõnõknél
reggel 8 és 9 óra között.
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Rajzpályázat – A tisztességes életért
A Criminon Alapítvány mûvészeti pályázatára a Vak
Bottyán Általános Mûvelõdési Központból több mint
negyven tanuló adta be pályázatát.
2011. február 12-én egy mûsorral egybekötött díjátadó
rendezvényen, a Lurdy Házban, a családbarát bevá-
sárlóközpontban került sor a nyertesek díjainak át-
adására. Simontornyán március 2-án kapták meg
ajándékukat a rajzpályázatban résztvevõk: „Az út a
boldogsághoz képekben” plakátot, valamint vitamin-
csomagot, az egészséges életmódot segítendõ. Intéz-
ményünk és a felkészítõ tanárok, Salamonné András-
kó Borbála, Horváth Irén és Gyurkóné Tóth Irén kö-
szönõ emléklapot kaptak az alapítványtól.

Gyurkóné Tóth Irén

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel
A Magyar Autó-, Szabadidõsport és Közlekedésbiztonsági Egyesület (MASzKE) rajzpá-
lyázatot hirdetett az I. Simontornyai „PÁLYA!” Közlekedésbiztonsági Nap keretein be-
lül általános iskolás gyermekek számára, „Településünk közlekedésbiztonsága az én sze-
memmel” témában. A díjak átadása pedig 2011. március 26-án a TEMI Fried Mûvelõdési
Házban volt.

Iskolánkból 38 pályá-
zó közül az elsõ díjat
Erõs Botond 4.a osz-
tályos, a második dí-
jat Szabó Róbert 4.a
és a harmadik díjat
Máté Balázs 4.a osz-
tályos vehette át.
Itt a gyerekek szemé-
lyesen találkozhattak
a kupasorozat né-
hány résztvevõjével.
A nyertes pályázato-
kat (az elsõ 3 helye-
zettet) oklevéllel,
ajándékkal és ver-
seny-autóztatással
jutalmazták.

Gyurkóné Tóth Irén

A MI ISKOLÁNK
Városunkban egy összetett intézmény mû-
ködik: a Vak Bottyán ÁMK, amely rendel-
kezik óvodával, általános iskolával, szakis-
kolával és gimnáziummal. Iskolánkba
összesen 537 diák jár, közülük 237-en az ál-
talános iskolában, 92-en a szakiskolában
és 208-an a gimnáziumban folytatják ta-
nulmányaikat.
A gimnáziumi képzés összesen 7 évig tart,
magába foglalva a nyelvi évfolyamot, ami
igen nagy lehetõség a tanulók számára,
hogy nyelvvizsgát tegyenek, aminek a ké-
sõbbiekben nagy hasznát vehetik. Az isko-
la intenzív gimnáziumot is mûködtet. Ez
lehetõvé teszi, hogy a szakmunkásképzõt

végzett diákok 2, illetve 3 év alatt tegyék le
az érettségit.
Intézményünkben rendszeres délutáni
foglalkozások zajlanak. Különbözõ szak-
körök, sportkörök és fakultációk közül vá-
laszthatunk. Vehetünk zeneleckéket,
megismerkedhetünk a képzõmûvészetek-
kel, a színjátszással, valamint foci-, kézi- és
kosárlabdaedzéseken vehetünk részt.
Sportolóink keményen edzenek, és jól sze-
repelnek a meccseken. A tanulók komoly
helyezéseket értek el rajzpályázatokon, és
számos más versenyen. A tavalyi tanévben
iskolánk részt vett a 2 évente megrende-
zésre kerülõ Helikonon is. A fakultációk
pedig segítik az érettségire való felkészü-

lést. Tanáraink felkészítésével gyakran
szerepelünk városi, iskolai, rendezvénye-
ken.

Úgy gondolom, ez az iskola egy kicsit más,
mint a többi, nagyobb gimnázium. Gond-
jainkkal, bajainkkal bármikor fordulha-
tunk tanárainkhoz, a családias légkör pe-
dig megkönnyíti a hétköznapokat, és szép
emlékeket szerez a középiskolás évekrõl.

Diel Ágnes
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Internet Fiesta 2011
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával – immár 12. alkalommal rende-
zi meg az Internet Fiestát a könyvtárakban 2011. március
21-28. között. Természetesen ebben az évben is csatlakoz-
tunk az országos program sorozathoz.
Ez alkalommal, március 21-én Horváthné Farkas Rita tar-
tott elõadást a fõleg gimnazista közönségnek az Internet
pszichológiája címmel.

A fiatalok tájékozódhattak az internet személyiség formáló hatásáról, az internet sze-
repérõl kapcsolataik alakulásában, az internet közösségépítõ erejérõl csak úgy, mint az
internetes kommunikáció beszédre gyakorolt hatásáról. Nem maradhatott ki az sem,
hogy az internet az egyéb káros szenvedélyhez hasonlóan akár függõséggé is válhat. Az
elõadás során ennek elkerülésére is kaptak tanácsot a résztvevõk.
A program a TÁMOP-pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával valósult
meg.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Lovasbál meglepetésekkel, nosztalgiázással
Hatodik alkalommal került megrendezésre március 5-én a nagy-
sikerû lovasbál, melynek ismét nagy sikere volt a telt házas Fried
Mûvelõdési Házban. Csõszné Kacz Edit polgármester asszony
megnyitója után a vendégeket köszöntötte Nagy István, a lovas
szakosztály nevében, majd Andráskó Péter a STC ’22 újonnan
megválasztott ügyvezetõ elnöke és Szabó Attila önkormányzati
képviselõ. A zenét, mint évrõl évre mindig, a cecei Boros zenekar

szolgáltatta. De az elmúlt éveket is megkoronázta a közel 10 évi
kihagyás után a lovasbál alkalmából összeállt nagysikerû Hangu-
lat zenekar, melynek tagjai: Soós József, Balogh Gyula, id. Boros
László és Zsobrák István. Boros Lacikáék elkezdték játszani az
„Újra itt van a nagy csapat” címû slágert, s a „Balogh zenekar” a
függöny elhúzása közben csatlakozott a nótához. A vendégek fel-
állva, nagy tapssal ünnepelték a régi „öregeket”, akik nagyon sok
ember szemébe könnyeket csalogattak. Majd ezt követõen a
nyolctagú banda szórakoztatta a bálozókat. A tombolasorsolás

kicsit hosszadalmasra sikerült, de a végét nagyon várta mindenki,
ugyanis a fõdíj, aminek a nyertes számát, a piros 74-est Csendesné
Marcsi húzta ki, a családunk által felajánlott póni ló volt. A nyer-
tes Vonya István és családja lett. Nagyon örültek a nyeremény-

nek, de sajnos nem voltak berendezkedve a ló tartására, ezért
Bendzsi egy lószeretõ családhoz került, Dömsödi Györgyékhez.
A reggelig tartó mulatság sok embernek felejthetetlen emlékeket
okozott.
A nagy sikerre való tekintettel sokak kérésére pót lovasbált ren-
dezünk áprilisban. A bál bevételét a búcsúnapi díjugrató lovasver-
seny rendezésére fordítjuk. Köszönöm a támogatásokat, a tom-
bolatárgyakat!

Néthné Anikó
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Köszönjük! Jól sikerült, megismételjük!
Minden résztvevõnek köszönetünket szeretnénk kifejezni, akik
2011. március 14-én részt vettek a város tisztaságáért szervezett
akcióban. Minden résztvevõ társadalmi munkában önként vett
részt a programban, melynek azért láttuk szükségességét, mert a
települési önkormányzat még nem tudott az új pályázati rendszer-
ben közfoglalkoztatottakat alkalmazni, és a közelgõ megemlékezõ
ünnepségre való tekintettel láttuk szükségszerûségét.
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Vámi László közcélú
munkavezetõnek, aki biztosította a hulladék összeszedéséhez a
szükséges eszközöket és gondoskodott az összegyûjtött hulladék
elszállításáról.
Várjuk ismételten azon személyek jelentkezését, akik 2011. április
22-én a „Föld napja” alkalmából egy hasonló akcióban részt ven-
ne.
Jelentkezni lehet: simontornya.cko@freemail.hu
CKÖ Iroda, Simontornya, Homokdomb 1.
CKÖ képviselõknél: Orsós István, 06-30/844-1440, Májer Já-
nosné, 06-30/455-0233, Orsós László

Simontornya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Szalagtûzõ fergeteges hangulatban
2011. február 11-e estéje két hónappal ezelõtt kezdõdött. Milyen
anyagból? Milyen fazont? Milyen zenét? Milyen mûsort, búcsú-
zót és búcsúztatót? Ezek a kérdések foglalkoztattak. Ezután lázas
készülõdéssel teltek a napok. Nõi ruhás lányaink teljes ruhatár
készítésébe fogtak. Az ünnepélyre fekete nadrágot, fehér blúzt
készítettek, a bálra pedig kisestélyi ruhát. Az alsóbb évfolyamo-
sok titkos szervezkedésbe kezdtek. Kinek énekelni, kinek táncol-
ni támadt kedve. Mi szakoktatók segítettünk nekik, hogy a pro-
dukcióik a lehetõ legsikeresebbek legyenek. Õk pedig segítettek

nekünk, hogy a tombolatárgyak közé minél több és szebb saját ké-
szítésû ajándék kerüljön. Aztán egyszer csak azt vettük észre,
hogy nincs különbség végzõsök és itt maradók között. Mindenki
segített. Mi pedig örültünk!
A szalagtûzõ bál estéjére minden elkészült. Este 7 órakor a szakis-
kola zászlaja alatt vonultak be a feldíszített terem közepére vég-
zõseink. Büszkén néztünk végig rajtuk. A szalagok feltûzésére
szakmák szerint került sor, 6 nõi-szabó, 10 kertész, 10 lovász tanu-
lóra került fel a pici szalag, melyeket szokás szerint az osztályfõ-
nököktõl kapták meg. Az ünnepély záró száma a búcsúztató diá-
kok éneke volt, melyet Dolovainé Gyarmati Erzsébet tanárnõ se-
gítségével gyakoroltak. Köszönjük neki és a Lelkes Cserfes
Gitárcsapat tagjainak a közremûködését.
A meglepetéstáncok nagy sikert arattak. A lányok mindent bele-
adtak, a közönség pedig fergeteges tapssal és ovációval fogadta
mindkét produkciót. Így természetesen az ismétlés sem maradha-
tott el. Köszönjük Kovács Zoltánnak a segítséget. A zenérõl a Bo-
ros zenekar gondoskodott. Nagyban hozzájárultak a jó hangulat
megteremtéséhez. Pihenést csak ritkán engedélyeztek a táncos
csapatnak. A tombolahúzás éjfélkor kezdõdött. A fõdíjat, egy 50
ezer Ft értékû, egyedi készítésû ágytakarót és két díszpárnát,
Bényi Bernadett és családja nyerte. Köszönjük mindenkinek, akik
részvételükkel, támogatói jegy vásárlásával, tombolatárggyal
vagy munkájával segítette a bál megrendezését.
Fiúk-lányok! Gyerekek-felnõttek! Ez igazi csapatmunka volt!
Köszönjük!

A Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. szakoktatói

Születések márciusban
Gyõri Máté Hunor, Boldizs Barbara,

Borbély Balázs Gábor,
Kovács Fruzsina Gréta, Sztojka Szimonetta,
Dudás Szabolcs Bertalan, Dudás Réka Flóra

Házasságkötések március
Dr. Santavecz Beatrix– Dr. Simon Károly László

Rostás Karolina–Neubauer Zoltán
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Volt egyszer egy bõrgyár…
4. rész

Elsõ képünk az 1926-1930 közötti években készülhetett, s a bõr-
gyári tímárokat ábrázolja. Cseh Lászlóné Szabó Évától, illetve
Kovács Józsefné Szabó Juliannától kaptam – az õ édesapjuk is ott
ül a képen, fiatalon, mint a többiek. Az õ segítségükkel sok arcot
sikerült felismerni, akikben nem vagyunk biztosak, kérdõjellel
írom, s ha valaki helyesbít, a könyvben már a jó nevet hozzuk.

1. kép: Legelöl ülnek balról: Gereny Sándor, Gáspár József, Tóth
Ferenc?, Harmat János, Szántó Andor?, Zádori Sándor. Második
sor: Baráth János, Jancski Mátyás?, Kovács Lajos?, Szántó József,
Szabó József (Sz. Juliska édesapja), Udvardi Zoltán?, Mózes Ist-
ván. Harmadik sor: Gallai Pál?, Cseh Pál, Sáfrány Sándor, Szabó
József („Golyó” édesapja), Németh János, Budai Mihály?, Mol-
nár Ferenc?, ? Felsõ sor: ?, Ficzura József, Horváth Sándor, Hor-

váth József, Matics Ferenc?,
Nosztrai Elemér?, Liptai
János.

Tímárnak lenni kemény
munkát, de rangot is jelen-
tett mindig. Ha végignézzük
a szinte mai, de csaknem egy
évszázaddal ezelõttrõl ránk
tekintõ arcokat, láthatjuk,
hogy ennek õk is tudatában
voltak.

Egyre több, jobbnál jobb fo-
tó kerül hozzánk, ezek egy
részét a Simontornyai Hí-
rekben is szeretnénk közöl-
ni. A múzeumból elhoztam
Halas Kálmán nyugdíjas fõ-
mérnök fényképeit, melye-
ket munkába állásának 25.
évfordulóján, 1974-ben ké-
szíttetett a mûhelyek dolgo-
zóiról, és sok érdekes fel-
jegyzéssel együtt a múzeum-
nak ajándékozott. Kordoku-
mentum ez a sorozat is, sze-
replõi nagyrészt még közöt-
tünk élnek, így felismerésük

1.

2.
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is könnyebb lehet. Elsõként a boxraktári dolgozók fotóját emel-
tem ki. Kaptam segítséget Lampertné Boldog Teréztõl, de fõleg
Magyar Miklósnétól. Terike régi munkatársait is bevonva,
csaknem mindenkit felismert a képen.
2. kép: Felsõ sorban balról: Soós Józsefné, Szabó Lajosné, Dobrádi
Jánosné, Cseh Imréné, ?, Dvorzsák Lászlóné, Baum Károlyné, ?,
Kiss Béláné, Kiss Béla, Szép Józsefné, Cserna János, Hólik
Lászlóné. Második sor: Mosonyi Józsefné, Csórik Józsefné,
Dvorzsák Ilonka, Takács Jánosné, Szamonek Gyula. Harmadik
sor: Takács Istvánné, Dudarné Katalin, mögötte: Horváth Jó-
zsefné, Kondor Györgyné, Gerebics Mária, Lampert Oszkárné,
Hiriczkóné, Magyar Miklósné, Sebestyén Istváné, Kõberling
Józsefné, Szép Antalné. Elsõ sor: Nádai Ferenc, Szüts Ágnes, Bo-
daki Ági, Kõberling Marika.
Az 1974-es sorozat másik felvételét Kerekes Lajosné Margit segí-
tette azonosítani régi dolgozóiról. Férjével, Lajossal együtt más
képeknél is segítették munkánkat, ezt mindenkinek ezúton is
köszönjük.
3. kép: Elsõ sor balról: Kerekes Lajosné, Hollósi Ferencné, Pusztai
Lajosné, Németh Lászlóné. Második sor: Pápai Lajosné, Sár-
köziné, Szalai Jánosné, Nagy Józsefné, Láhner Pálné, ?, Dékány
Jánosné, Inotai József, Simon Józsefné.
A negyedik képet Dudás Istvánné Kondor Erzsi hajdani munka-
és turistatársunk küldte Siófokról, aki családjával együtt a mai na-
pig hûséges olvasója az újságnak és könyveinknek.
4. kép: A képen elöl férje Dudás István ül, mögötte munkatársai:
Szabó János, Csatári Dezsõ, Kiss Jánosné, ifjabb Vitárius József,
Urbán Gyuláné és Bereczki Sándor.

1980 körül készülhetett a kép egy ünnepi összejövetel kapcsán az
energia mûhelyben.
Végül – de nem utolsó sorban – álljon itt egy munkahelyi fotó (ta-
lán a 60-as évekbõl?), melyet Németh Istvánné Irénke hozott a
gyûjteménybe.
5. kép: Balról: Kovács Károlyné, Takács Jánosné, Németh Ist-
vánné, Gara Józsefné, Dvorzsák Lászlóné, Erlich Dánielné. Elõt-
tük: Harmat János, Klár Sándor, Lengyel Zoltán a boxkiké-
szítõbõl.
Sok kép várakozik már közlésre, de várjuk a továbbiakat is min-
denkitõl.

Kiss Margit

Kérjük, támogassa ön is adója 1 %-val kis hagyományõrzõ csapatunkat!
Ezt megteheti A Simontornyáért Közalapítványon keresztül. Adószám: 18858406-2-17

Kérjük, juttassa el hozzánk adója 1 %-ának pontos összegét,
hogy az alapítvány a nekünk szánt összeget számon tarthassa.

Elõre is köszönjük segítségét!

5.

4.

3.
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Tisztelt Lakosság!
2011. április 1-jétõl új fogszakorvosa
van Simontornyának!

Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos, fogsza-
bályzás és gyermekfogászat az alábbi
idõpontban és címen várja a kezelésre
jelentkezõket:

Simontornya, Templom u. 4.
(II. számú háziorvosi

rendelõ mögött)

06 (30) 3840 864

hétfõ 8.00-13.00

kedd 13.00-18.00

szerda 8.00-13.00

csütörtök 13.00-18.00

péntek 8.00-13.00

Felhívom a tisztelt kutyatartók figyelmét hogy Simontornyán
az összevezetett eboltás helyszínei a következõk:

2011. április 12. (kedd) 14-17 óráig: Költségvetési üzem
2011. április 13. (szerda) 12-13 óráig: Némedi úti buszmegálló
2011. április 13. (szerda) 13-14 óráig: Szent Péteri buszmegálló
2011. április 13. (szerda) 14-17 óráig: Vásártér (Hunyadi u.)
2011. április 14. (csütörtök) 14-17 óráig: Bem u.
Az oltás díja, amely tartalmazza a veszettség elleni védõoltást, az évente kötelezõ fé-
regtelenítést és az áfát: 3000 Ft. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet által elõírt új
eboltási könyv 200 Ft. A Simontornya Önkormányzata által kötelezõvé tett CHIP be-
helyezésének és regisztrációjának díja 3000 Ft.

A háznál történõ eboltás idõpontjai a következõk:

2011. április 16. (szombat) 8-17 óráig: Malom u. (Kossuth tértõl indulunk)

2011. április 18. (hétfõ) 12-17 óráig: Széchenyi u., László K. u., Dr. Kiss I. u.

2011. április 19. (kedd) 12-17 óráig: Mészáros u., Fürdõ u., Sió u., Sziget u., Kórház u.

2011. április 20. (szerda) 12-17 óráig: Beszédes u.

2011. április 21. (csütörtök) 12-17 óráig: Kossuth tér, Gyár u., Sió jobbpart, Sió balpart

2011. április 22 (péntek) 12-17 óráig: Dózsa u., Illyés Gy. u., Ifjúság u., Sándor J. u.

2011. április 26. (kedd) 12-17 óráig: Ady u., József A. u.

2011. április 27. (szerda) 12-17 óráig: Szarvas u., Könyök u., Telek u., Hegyhát u., Új u., Székely u.,
Víghegy, Kálvin u. Iskola u., Óvoda u.

2011. április 29. (péntek) 12-17 óráig: Pásztor u., Temetõ u., Szív u., Tükör u., Pacsirta u. Régi temetõ u.

2011. április 30. (szombat) 8-12 óráig: Várkert u., Szt. István u., Rákóczi u., Arany J. u., Hunyadi u, Petõfi u.

13-19 óráig: Némedi u., Zrínyi u., Igari u.

2011. május 2. (hétfõ) 12-17 óráig: Pósa part, Bem u., Jókai u., Felszabadulás u.

2011. május 3. (kedd) 12-17 óráig: Táncsics u., Bercsényi u., Hársfa u.

2011. május 4.(szerda) 12-17 óráig: Vöröshadsereg. u., Szilfa u.

Háznál az oltás díja kutyánként: 3700 Ft

A fent leirt idõpontoktól nem áll módomban eltérni, aki nem tud az adott idõpontban otthon tartózkodni, kérem telefonon
(06-30-4993806) egyeztessen más idõpontot.

A nehezen kezelhetõ kutyák oltásához segítséget késõbbi idõpontban fogok tudni biztosítani.

Kutyáját kedden és csütörtökön, 17-19 óráig rendelõmben (Szilfa u. 58.) is beoltathatja. Az oltás díja: 3400 Ft.

Dr. Nagy Péter Kristóf

Felhívás

2011. május 19-én, csütörtökön

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a településen.

Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

NEM VESZÉLYES

(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, textíliák, mûanyagok stb.)
hulladékot a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes do-
boz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tete-
mek stb…) nem szállítható el!

Polgármesteri hivatal
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A tavaszköszöntõ, farsangi délutánon
jól szórakoztak a nyugdíjasok

A Tolnanémedin tartott hagyományos szomszédolón, a helyiek
mellett részt vettek a simontornyai bõrgyári, a kisszékelyi és a
belecskai klub tagjai, több mint százan gyûltek össze. Fercsák
Mihályné, a házigazdák klubelnöke megnyitója után elkezdõdött
a vidám, mókás farsangi kavalkád.

Elsõként a hazai nyugdíjasok mutatták meg tehetségüket, felké-
szültségüket. A népdalkör dalcsokra, a versmondók és az alkalmi
színjátszók elõadása nagy sikert aratott. A három pösze lány hu-
moros jelenete után következett a délután egyik fénypontja, a fe-
jõnõk produkciója. Táncos csasztuskáik nagyon jók, aktuálisak
voltak, a legnagyobb ovációt mégis azzal érték el, amikor boros-
üvegeket varázsoltak a fejõ pitlikbe, és azokkal megkínálták a
vendégeket. A kisszékelyiek mutatták be a legsokoldalúbb mû-
sort. Látszott rajtuk hogy nagyon sokat gyakorolhattak, igen nagy
kedvvel és lelkesedéssel szerepeltek. Külön kiemelendõ, hogy
mindhárom korosztály szerepet kapott a mûsorukban, egy Ha-
csek-Sajó jelenetben a polgármester is fellépett. A belecskai
nyugdíjasok már a szombati régiós találkozóra készülnek, ezért
nem léptek fel.
A bõrgyári nyugdíjas klub érdekes megoldást választott, össze-
vonta a jelmezes felvonulást a szerepléssel. Apácának öltözve elõ-
ször egyházi dallamra komponált rigmusokat adtak elõ, majd
Megy a gõzössel vonultak ki. A Miklós Lajos nyugdíjas polgár-
mester vezette zsûri elsõ helyezéssel díjazta ötletüket. A jelmezes
felvonulás során láthattunk még szerelõt, Jancsi és Juliskát, a
szépséget és a szörnyeteget, a nyarat és egy fáraót is. A nyugdíja-
sok fájó ízületeik ellenére táncoltak, énekeltek, a hétköznapok
szomorúságot vidámsággal oldották, jutalmuk egy egész délután,
amikor beszélgethettek, tapasztalatot cserélhettek, nosztalgiáz-
hattak.

Va Lá

Szálkáim
Sajnos ismét sok-sok téma, bosszúság, mérge-
sítõ dolog közül válogathattam. Ezúttal a leg-
nagyobb hatást a játszótér melletti zsákutcát
szabálytalanul elhagyó autós váltotta ki.

A postáról kijövet egy fekete színû, rendszám nélküli, ismeretlen
típusú autó száguldása tûnt fel. A vezetõ igen ügyes volt, mert az
autónál mindössze kb. 10 cm-rel szélesebb oszlop és virágágyás
közötti részen lassítás nélkül áthajtott. Igaz, hogy a ládát már ko-
rábban elfordította valaki, ez segítette a manõverezésében. A sza-
bálytalanság egyrészt azért különösen bosszantó, mert a játszó-
térrõl bármikor kifuthatnak a gyerekek, s ez balesetveszélyes,
másrészt a díszburkolat védelme is megkívánta a zsákutcává mi-
nõsítést. A nyomokból látszik, hogy nem elõször történhetett meg
az eset. Tudom, hogy nehéz mindent lezárni, bebetonozni, min-
denhova rendõrt állítani, de most keresni kellene valami okosabb
megoldást, mely a jelenleginél hatékonyabb, ráadásul esztétiku-
sabb, szebb is.

Va-Lá

Gyorshír
Lapzártakor érkezett a hír a bortermelõk tamási sikereirõl. A
területi borversenyen, ahova 16 simontornyai gazda nevezte
be borát, öt nedû aranyérmet kapott. A Gálaker Kft. (Kovács
László) cserszegi fûszeres és chardonnay bora egyaránt arany-
érmet érdemelt ki. A Holland Ben BL & D KFT. (Pincemester
Cseh Attila) olaszrizlingje is aranyérmet kapott. Schweigert
György két bora is aranyérmes lett (olaszrizling és kékfran-
kos). Vörösborával a 193 borminta közül összesítettben a ne-
gyedik legjobb eredményt érte el.

Gratulálunk a termelõknek.

Va Lá

Fizessen elõ

a SIMONTORNYAI
HÍREKRE!

Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.

Elõfizethetõ:
a polgármesteri hivatalban
Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot, annak azt házhoz viszik.
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Alakulóban a nõi serdülõ kézilabdacsapat. A nõi utánpótlás biz-
tosítása érdekében iskolai szinten elkezdõdött egy csapat kialakí-
tása.

Új vezetõség
a Simontornyai TC

élén
Teljesen kicserélõdött a sportkör vezetése. A közgyûlésen most
olyanok kaptak bizalmat a tagságtól, akik eddig még nem láttak el
hasonló feladatokat. Társadalmi elnöknek Pásztor Krisztiánt,
ügyvezetõ elnöknek Andráskó Pétert választották. A vezetõség
tagjai lettek: Cseh Attila, Móré László és Kapinya Tivadar. Az el-
sõ két személy eddig a felügyelõ bizottságban dolgozott, ezért he-
lyettük új tagokat, Csóka Ferencet és Varga Zoltánt választották.
A közgyûlésen elfogadták a sportkör 2011. évi költségvetését. A
labdarúgó, kézilabda és lovas szakosztályt mûködtetõ egyesületet
– a legnagyobb támogató, az önkormányzat –, három millió fo-
rinttal segíti.

Va Lá

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

SIMONTORNYAI TORNA CLUB ’22 NÕI KÉZILABDA
2010/2011. tavaszi sorsolás

Dátum Nap Idõ Mérkõzés
április 9. szombat 10.30 Gyönk Szárazd–Simontornyai TC ’22
április 17. vasárnap 10.00 Kocsola–Simontornyai TC ’22
április 23. szombat 11.00 Simontornyai TC ’22–Bölcske SE
április 30. szombat 17.00 Tengelic-Simontornyai TC ’22
május 8. vasárnap 11.00 Zomba KSE–Simontornyai TC ’22
május 15. vasárnap 10.30 HSC Hõgyész–Simontornyai TC ’22
május 20. péntek 18.00 Simontornyai TC ’22–Decs
május 29. vasárnap 11.00 Madocsa SE–Simontornyai TC ’22
június 4. szombat 11.00 Simontornyai TC ’22–Nagydorog

Diákolimpiai megyebajnokok
a III. korcsoportos fiú kézilabdázók

Simontornya adott otthont a megyei kézilabda diákolimpia döntõinek. A háromcsapatos döntõben a hazaiak mindkét ellenfelüket
magabiztosan legyõzték. Balassa Zoltán testnevelõ tanítványai Paks ellen 12-7, míg Hõgyész ellen 16-6 arányban diadalmaskodtak. A

csapat tagjai: Rohn Márk (kapus), Török László
9 gól, Torma Máté 6 gól, Bogdán László 4 gól,
Orsós Szabolcs 3, Nyirati Patrik 2, Horváth
Márk 2, Bácskai Kristóf 1, Ardellán Kristóf 1,
Klár Máté, Strumberger Márk, Szemes Gergõ.

Gratulálunk és sikeres szereplést a területi
döntõn!

Va Lá

Lendületben
a focisták

Keveset hallunk mostanában a felnõtt és ifjúsá-
gi labdarúgóinkról, s mintha a nézõk száma is
alaposan megcsappant volna. Kár, mert a csu-
pán helyi játékosokra épülõ csapat egyre szebb
eredményeket ért el. Az átalakított, jelentõsen
megfiatalított gárdák az új edzõkkel, Varga
Zoltánnal és Tóth Attilával minden csapatnak
komoly ellenfelei voltak. A felnõttek a leját-
szott 18 mérkõzésen 8 gyõzelmet értek el, öt-
ször döntetlenül végeztek, és ötször szenvedtek
vereséget. A megszerzett 29 ponttal és az impo-
náló 32-19-es gólkülönbséggel az igen szoros él-
mezõnyhöz tartoznak, jelenleg a hatodik helyen
állnak. Az ifik még jobb eredményekkel büsz-
kélkedhetnek, Õk a dobogóért harcolnak, s
közülük többen már a felnõtt csapat ajtaján ko-
pogtatnak.

Va Lá


