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Közel ötvenen
intettek búcsút
a diákéveknek
B

allag már a vén diák… Ez és hasonló tartalmú dalok csendültek fel Simontornya utcáin az immár öt éve városi ünneppé
nyilvánított ballagási ünnepségre vonuló gimnazisták és szakiskolások ajkáról. Az idén 19 gimnazista és 26 szakiskolás (6 nõi szabó,
10 zöldségtermesztõ és 10 lótartó-lóápoló) mondott búcsút az al-

ték kitartó és céltudatos munkájukat, majd emlékszalagot kötöttek az iskolazászlóra, melyet átadtak a leendõ végzõsöknek. A hagyományoknak megfelelõen egy szép Kodály Zoltán idézettel
„életed útját magad választod, válassz hát úgy, ha egyszer elindulsz, nincs visszaút” adtak hasznos tanácsot a búcsúzó gimnazisták, melyet Balogh László mély átérzéssel tolmácsolt. Hosszú évszázadok óta minden diák magán viseli az ifjúság hármas nagy
ajándékát: az értelmet, a szépséget és a szeretet tükrözõ mosolyt.
Ezekre egész életünkben nagy szükségünk van, de ezekkel az
adottságokkal jól kell gazdálkodnunk. Remélhetõleg a búcsúzó
diákok megtanulták ennek a módját, magukkal viszik az itt tanultakat – emelte ki búcsúbeszédében Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató.
Ezután a tanulásban és a közösségi munkában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó végzõsöknek: Bach Krisztina, Bor Klára, Takács
Nikoletta, Balogh László gimnazistáknak, Horváth Melinda, Fehér Sándor, Lestár Richárd, Sztojka Dávid szakiskolai tanulóknak jutalomkönyveket adott át. A kitûnõ tanuló Bach Krisztina a
polgármester 10 ezer forintos utalványát kapta. A város büszke
eredményeitekre, sikereitekre, hiszen nem csak önmagatok tudását gyarapítottátok, hanem öregbítették a város hírnevét ismondta köszöntõ beszédében Csõszné Kacz Edit polgármester.
Útravalónak tarisznyátokba városunk szellemiségét teszem.
Bármerre is visz utatok, legyetek büszkék, hogy itt voltatok diákok, Simontornya mindig haza vár.
Va Lá

ma maternek. Ezen a napon minden róluk szól, ünneplõbe öltöztek a lelkek is. A virágok, az ajándékok nem is tudják jól és teljesen kifejezni a feléjük áradó szeretetet. Õk elértek egy út végéhez,
mely szomorú lehet számukra, de vigasztaló lehet az a tudat, hogy
ez egyben valaminek a kezdete is, ez a világ rendje. A színpompás
ballagási ünnepség hangulatát fokozta Beidek Zsanett, Szabó
Mónika és Soós Ágnes egy-egy szép szavalata. A búcsúzók nevében Takács Nikoletta és Horváth Melinda mondott köszönetet
mindenkinek, akik segítettek, hogy eljussanak életük e fontos pillanatához. A tanároknak a diákok egy szál virággal is megköszön-
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az áprilisi ülésen 7 fõ és 10 egyéb napirendet tárgyaltak. A képviselõk egyperces néma fõhajtással adóztak a közelmúltban elhunyt
egykori képviselõre, Kovács Pálra, a Simontornyáért díj kitüntetettjére.
A polgármester tájékoztatója az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
– Március 31-én az „Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata éves települési tanácskozásán vettünk részt, ahol a jelzõrendszer éves mûködését értékeltük, és áttekintettük a gyermekjóléti alapellátások valamennyi
formáját.
– Április 1-jén Pillich Ferenc emléktábla koszorúzásán vettem
részt, ahol az önkormányzat nevében helyeztem el koszorút. Köszönetem fejezem ki az iskola gyermekeinek és felkészítõ tanáraiknak a színvonalas mûsorért.
– Április 4-én ügyrendi bizottsági ülésen vettem részt, ahol a 2011.
májusi rendezvény lebonyolítását tárgyaltuk meg.
– Április 5-én Nagy Ferenccel, a munkaügyi központ munkatársával közfoglalkoztatás témájában tárgyaltam.
– Április 11-én Hõnyi Pál úrral tárgyaltam a megnyert városrehabilitációval kapcsolatosan.
– Ugyanezen napon részt vettem a költészet napja rendezvénysorozaton a mûvelõdési házban. Köszönetemet fejezem ki az iskola
és tagintézmény diákjai, felkészítõ tanárai munkájáért.
– Április 12-én Budapestre utaztam a testületi határozat értelmében elektronikus aláírás elkészítése végett.
– Április 18-án Dég polgármesterasszonyával, jegyzõjével, orvosával és dr. Mihócs Zsolt alpolgármesterrel tárgyaltunk a központi orvosi ügyelet Simontornyához való csatlakozásainak feltételeirõl.
– Április 20-án cigány kisebbségi ülésen vettem részt.
– Ugyanezen napon tárgyalásokat folytattam Csóka Anita óvodaigazgatóval.
– Április 21-én a Kapos-Víz Társulás Simontornyán tartotta közgyûlését.
– Bejelentem, hogy a fogorvosi rendelõ elkészült, 9,8 millió forintot a Paksi Atomerõmû átutalt részünkre.
– Tájékoztatásul közlöm, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. és a Nitrokémia Zrt. a Bõrgyár kármentesítésére aláírta a
szerzõdést. Részleteket a májusi képviselõ-testületi ülésen ismertetjük, ugyanis a Nitrokémia Zrt. igazgatója jövõ héten tájékoztat
az elvégzendõ feladatokról.
– A Vak B. ÁMK taneszköz beszerzése ügyében az összegzést elkészítettük, errõl a feleket kiértesítettük. A közbeszerzési értesítõben a nyertes adatait megjelentettük. A KSZ-nek a szükséges
dokumentumokat megküldtük, a honlapra az adatokat feltettük.
A nyertes pályázóval a szállítói szerzõdést megkötöttük. Határidõ: 2011. június 20.
– A fogorvosi rendelõ részben elkészült, az emelõgépet megrendeltük, ehhez a szerzõdést aláírtam. A kivitelezésnél pótmunkák
merültek fel, melyet a kivitelezõ elvégzett. Az ereszcsatorna javítása elengedhetetlen, valamint az épület pincéjébe folyamatosan
szivárog a csapadékvíz. Ennek megakadályozására helyszíni bejárás keretében megoldást kerestünk. A kivitelezéssel megbíztam a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-ét, mivel a költség nem éri
el a 100.000 Ft-ot. Az egyes tevékenységekhez az alábbi költségek
tartoznak:
* belsõ felújítás
2.800.000 Ft
* külsõ akadálymentesítés
3.100.000 Ft
* emelõgép telepítése
3.100.000 Ft
* pótmunkák
150.000 Ft
* emelõgéphez kiegészítõ munkák
100.000 Ft
* emelõgéphez villanyszerelési munkák
100.000 Ft
* ereszcsatorna javítása
100.000 Ft
* vízelvezetés
100.000 Ft
* összesen:
9.550.000 Ft

Ez az összeg nem tartalmazza a fogorvosi szék és a röntgengép
költségét.
– A III. számú orvosi rendelõ pályáztatását több testületi tag is ellenõrizte. A teljes költség a legolcsóbb és a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ajánlata között 220.000 Ft volt, ezért az olcsóbb
ajánlatot választottam. A szerzõdést aláírtam.
– Az elmúlt testületi ülésen a közbeszerzési terv tárgyalásánál is
felmerült néhány probléma. Mind az ivóvízminõség-javítási,
mind a szennyvízelvezetési pályázatunk esetében több tevékenységre kell kezdeményezni közbeszerzési eljárást. Ha valaki összeadja a közbeszerzési tervben lévõ – egy projekthez tartozó – költségeket, nem egyeznek a pályázati fõösszeggel. Ennek nem is kell
megegyezni, mert nem minden tevékenységre kell közbeszerzést
kiírni.
– Mindenki hallhatta, hogy megnyertük a városközpont rehabilitációjára beadott pályázatunkat. Errõl külön tájékoztatást fogok
tartani ezen a képviselõ-testületi ülésen. Viszont az elõzõ ülésen
az alpolgármester úr kérdést tett fel a városközpont rehabilitációs
pályázat tervezési költségeivel kapcsolatban. Akkor azt ígértem,
hogy erre írásban válaszolok. Ez megtörtént.
– A Simontornya, Vár tér 3-4. sz. alatti központ süllyedésére beadott vis maior pályázatunkat elutasították. Az eddig felmerült
nettó költség 110.000 Ft.
– Az óvoda garanciális munkáit a kivitelezõ nem végezte el, így azt
másik vállalkozóval kell elkészíttetnem a kivitelezõ banki garanciavállalása terhére.
– Az ivóvízminõség javító programunk kétfordulós. Ebben az
esetben az RMT elfogadására a KSZ-nek 45 napja van. Az
RMT-t 2010. szeptember 19-én adtuk be. 2011. január 21-én volt
konzultáció. Döntést április harmadik hetére ígértek.
– A szennyvízcsatorna pályázatunk ügyében a döntés 2011. április
7-én volt. Ez eredményrõl eddig információval nem rendelkezünk.
– Januárban döntött a képviselõ-testület Farkas József területvásárlási ügyében. Errõl az ügyfél értesítést kapott. Azóta egy alkalommal felkeresett, de a terület nagyságától el kíván térni, amelyhez nem járultam hozzá. Azóta áll az ügy.
– A lomtalanítást követõen május 25-én zöldhulladék és elektronikai hulladékgyûjtést szervez a szolgáltató.
– A központi orvosi ügyeleti gépjármû megkülönböztetõ jelzésének használatára az engedélyt megkértem.
– A 61-es országos közút mentén a járda (8x2) méteres területen
megsüllyedt, vélhetõen a csapadékvíz vezeték meghibásodása miatt. Az ügyben megkerestem az út kezelõjét.
– Az energiaracionalizálásra megnyílt egy pályázat. Errõl értesítettem azokat a feleket, akikkel szerzõdési jogviszonyunk van
Folytatás a következõ oldalon.
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e-tárgyban. A képviselõ-testület felhatalmazása alapján kezdeményeztem a háromoldalú megállapodás felül vizsgálatát –
mondta a polgármester.
– Ismét felmerült, hogy a III. számú orvosi rendelõnél a második
szakaszt, miért nem ugyanaz a kivitelezõ végzi, mint az elsõt. Erre
az önkormányzat saját cége, drágább ajánlatot nyújtott be, mint a
munkát elnyerõ, ezért õk végzik a munkát. Ebbõl egy probléma
adódhat, a garancia kérdése, mert a munkát így két cég végzi.
– Csõsz László képviselõ a temetõi parkolóban megnõtt, autó feltöréses lopások miatt térfigyelõ kamera felállítására tett javaslatot.
– Zsolnai István képviselõ ismét felvetette és sürgette a Székelyi
úti világítás kialakítását.
– A városközpont rehabilitációs pályázatot megnyerte Simontornya. Errõl és az elvégzendõ feladatokról tájékoztatta a testületet Hõgyi Pál úr, a végleges tervrõl május 30-ig kell határozni.
– A SIÓVÍZ KFT. mérlegérõl, eredményeirõl, az önkormányzati
vagyon, törzstõke, részesedés alakulásáról a tájékoztatót elfogadták. Háttér információk vannak, hogy az egész rendszer megváltozik.
– A 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetet, az éves pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget, a pénzmaradvány és az
eredmény kimutatását a testület elfogadta. Fontos és nagyon kell
vigyázni, hogy az egyes döntéseknek, milyen pénzügyi vonzata
van. Csak olyan önként vállalt feladatokat szabad a költségvetésbe beépíteni, melyre a fedezet biztosítható.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2010. évi mérlegét és
gazdálkodási eredményeit elfogadták. Problémát okoz, hogy sok
a kintlévõség, átlagban 6 millió forint, sokat behajtanak, de más
cégek újból tartoznak.
– Az Állami Számvevõszék 2008. évi átfogó ellenõrzésérõl készült
intézkedési terv végrehajtásáról elõterjesztett beszámolót elfogadták. Ajánlatot kell kérni a számítógéprendszer átalakításáról,
melyet csak akkor kell aktivizálni, ha szükséges, és forrás áll az
önkormányzat rendelkezésére.
– Az önkormányzat a Simontornyai Szakképzési Non-profit
Kft.-nél meglevõ üzletrész tulajdonjogának átruházásához hozzájárult, melybõl 200 ezer forint bevétele származik.
– Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási igénylésére benyújtják a pályázatot, döntöttek a
képviselõk.
– A Tamási Közoktatási Társulási Tanács Pári község társulásból
történõ kizárására vonatkozó kérelmet, a jegyzõi jelzéseket megtárgyalták. Ezzel kapcsolatban sok, sokszor egymásnak ellentmondó leveleket kapott az önkormányzat, nehéz az eligazodás,
Pári 13 millió forinttal tartozik a társulásnak. Simontornya az
alapfokú mûvészeti oktatás miatt tagja a társulásnak, így a tartozás városunkat is érinti. A testület hozzájárult Pári kizárásához.
– A megyei kitüntetõ címek adományozására a javaslatot zárt ülésen tárgyalták.
– A helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése,
DDOP pályázat benyújtásáról elviekben döntöttek. Ez egy 95
%-os támogatottságú pályázat, de konzorcium esetén 100 %-os.
– A hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi tervet el kell készíttetni, mert az eddigi program már korszerûtlen. Az elkészíttetés az idei költségvetésbe nem fér bele, csak ha pályázathoz kell,
akkor készüljön el.
– Az Õszikék Szolgáltatási Központ vezetõi megbízását a nyertes
pályázó nem tudja május l-jétõl ellátni, mert a régi munkáltatója
nem járult hozzá az áthelyezéshez, le kell dolgoznia felmondási
idõt. A képviselõk a június 1-jei munkába állását elfogadták.
– Az óvodánál már a költségvetés során felmerült, hogy a csökkenõ gyereklétszám miatt csak öt csoport indítható. Egy csoport
összevonása szükséges, a feladatot az ÁMK-nak kell megoldani.
Kiszivárogtatott hírek szerint ez érinti a keresztyén szellemben
nevelkedõ csoportot. Az ilyen irányú óvodai csoport gyerekeinek
vallásos nevelését délután biztosíthatják.
Va Lá
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Elkészült a rendelõ,
már praktizál a fogorvos

A fogorvosi cikkhez dr. Dénes Zsolt egy fogtömést készít elõ
Andráskóné Pécsi Zsuzsának
Határidõre átadták a Templom utcai fogorvosi rendelõt, mely a
Paksi Atomerõmû Zrt. közel 10 millió forintos segítségével valósult meg. Az akadálymentesítés napokon belül megoldódik, egy
felvonó segíti majd a mozgásban korlátozottak épületbe jutását.
A közelmúltban dr. Dénes Zsolt egyetemi adjunktus, fogszakorvos, gyermekfogász, aki fogszabályozási szakvizsgával is rendelkezik, megkezdte a rendeléseket. Hétfõn, szerdán és pénteken 8
és 13 óra, kedden és csütörtökön 13 és 18 óra között fogadja a kezelésre jelentkezõket. A fogorvos munkába állásával 3 település –
Simontornya, Tolnanémedi és Kisszékely – közel hatezer emberének fogászati kezelése oldódik meg.
Va Lá

Értesítés
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Simontornya városban TÜDÕSZÛRÉSRE KERÜL SOR a Szent István király u. 2. (ÁFÉSZ
iroda) szám alatt, melynek idõpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
Dátum
Délelõtti idõpont
Délutáni idõpont
2011. május 25.
—
12.30-16.00
2011. május 26.
10.00-12.00
12.30-14.30
2011. május 27.
10.00-13.00
—
2011. május 30.
10.00-12.00
12.30-14.30
2011. május 31.
10.00-12.00
12.30-14.30
2011. június 1.
11.00-12.30
12.30-16.00
2011. június 2.
10.00-12.00
12.30-14.30
2011. június 3.
10.00-13.00
—
2011. június 6.
10.00-12.00
12.30-14.30
2011. június 7.
10.00-13.00
—

Betegkártyát mindenki hozzon magával!
A tüdõszûrést évente egy alkalommal ingyenesen és beutaló nélkül az veheti igénybe, aki betöltötte a 40. életévét, és lakcímkártya
bemutatásával igazolja, hogy állandó lakcíme Tolna megyében
van.
40 éves kor alatt csak érvényes orvosi beutalóval vagy foglalkozás
eü. vizsgálat részeként végezhetõ el, mely térítésköteles. A szûrésért fizetendõ összeg 860 Ft, melyet készpénzzel a helyszínen kell
megfizetni.
18 éves kor alatt a szûrés csak szülõ beleegyezésével végezhetõ el.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Volt egyszer egy bõrgyár…
5. rész
Ismét elõbukkant egy kép a távoli múltból,
80 évvel ez elõttrõl, Nemesiné Csõsz Magditól kaptam. Gondoljuk el, majdnem egy
évszázad távolában ülnek itt fiatal és idõs
emberek, akiknek már gyermekeik közül se
mindenki él – s mégis, mintha most történne, hogy valaki odaveszi a kiskutyát az ölébe, s a többiek is mind olyan „maiak” – fõleg
a fiatalok.
Egy sorozat második darabja lehet ez a kép,
mely 1930-ban a gyár 150. évfordulójára készülhetett. S ha így van, akkor még legalább
2-3 hasonló fotó lapulhat szekrényekben,
padlásokon vagy ki tudja hol – a boxcseres
kikészítõ dolgozóié és a karbantartóké. De
lehet több is, hiszen 1955-ben, a 175. évfordulón 15 kép készült a kisebb-nagyobb
részlegekrõl (ez a múzeumi anyag).
Így most már csoportképek után is kutatok,
s nagyon szeretném, ha csatlakoznának
hozzám mindazok, akiknek régi képekrõl,
esetleg történetekrõl tudomásuk van. Sokan tették ezt már
eddig is munkatársaik felismerésénél, amikor kérdeztem
õket, õk tovább kérdeztek másokat, volt, akit csak úgy tudtak
körülírni, de rájöttünk a nevére, s a kislányáéra, akivel teljes
lett egy 1974-es csoportkép névsora.
A korábbiaknál ez még nehezebb, hiszen az arcok sokat változnak, és mi is egyre fogyunk, akik felismerhetjük õket. Mégis
kérem, megköszönve az eddigi segítséget, hogy folytassuk ezt
tovább, hadd lehessen a visszaemlékezõ könyv minél teljesebb
és gazdagabb. Ne mondjunk le senkirõl, akinek dolgos életét a
ma, és a jövõ embere elé példaképül állíthatnánk.
És most nézzük a képet, melyet az alábbi nevekkel kaptam
meg.
1. kép: A legfelsõ sorban balról az ötödik Németh Lajos (A
balszélen Hoffmann Istvánt vélem felismerni.) A 2. sorban a
jobbszélen Patkó Gyula áll. (Talán balról a második Gallai
Pál?) Fentrõl a 3. sorban balról a második Szalai János, a negyedik Szepesi János, a hatodik Balogh János, a hetedik id.
Rózsás Lajos, kilencedik id. Andráskó Pál. A negyedik sorban
1. Papp Sándor, 2. Suplicz István, 3. Budai József, 4. Neuser
Lajos, 6. Csõsz Sándor, közöttük Rónaki László? Az ötödik
sorban 2. Vinczellér János, 3. Udvardi Zoltán. A legalsó sorban
ülnek: 1. Kovács Ferenc, 2. Botos Ferenc, 3. Gárdos?, 4. Szíjjártó
Ferenc, 5. Király Lajos – õ tartja a kiskutyát, 6. Cseh Lajos – mel-

3.

1.

2.

lette valószínûleg Herczegh József és talán Jancski Mátyás? Balszélen a Kovács Ferenc fölötti fiatalember Molnár Lajos lehet, de
ez nem biztos. Várjuk a további neveket vagy helyesbítéseket.
A második kép a közelmúltból való: Diel Jánosné Perger
Ági hozta édesanyja emlékképei közül. Õ ül balszélen
Perger Imréné Cselényi Marika, mellette Vinczellér Józsefné Dorn Éva, Horváth Tímea és Baján Zoltánné Szepesi Margit. A kép a hetvenes években készülhetett, egy hangulatos pihenõnapon.
Harmadik képünket régvolt osztálytársam, Kleiber Kató
(Teierling Mátyásné) küldte Tamásiból. 1940. „Pünkösd”
áll a hátoldalán, leghátul édesapja, id. Kleiber György, aki
kõmûvesmesterként dolgozott a gyárban. Mellette ifj.
Kleiber György, õ futballozott is az STC csapatában, késõbb futballbíró lett. Elõttük Csík József az energiateleprõl, mellette Kleiber Györgyné Csík Terézia, õmellette
Csík Józsefné. A balszélen Kleiber Teréz, elõttük jobbról
Kató a fényképküldõ, mellette nõvére Anci Horváth
Józsefné, aki szintén a bõrgyárban dolgozott, ahogy a család több tagja is. A kisfiú elõttük ifj. Gergely Józsi. A fénykép még Malom utcai otthonukban készülhetett.
Kiss Margit
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Veszélyben a színházi nyár és fesztivál
összeggel még tartoznak a kölcsönadónak. Az idei tervük, hogy
folytatva a hagyományokat, ismét egy új operettet mutatnak be,
vagy Molnár Ferenc egy kétfelvonásos vígjátékát szeretnék
Simontornyára hozni. A jelenlegi pénzhiány nemcsak a színházi
produkciókat, hanem a kísérõ rendezvények megtartását is akadályozza. Legalább egy millió forintos önkormányzati támogatásra lenne szükség, de erre kevés a remény, mert az nem szerepel a
város költségvetésében. Támogatás nélkül, önerõbõl nem tudják
megrendezni az eseménysorozatot, s félõ hogy a csúcson kell
abbahagyni, amit nem szeretnének – mondta a kuratórium elnöke.

A városi ünnepségsorozat tervezetében ugyan ott szerepel, hogy
június 25-tõl július 3-ig rendezik meg a nyár egyik legfontosabb,
legnagyobb szabású kulturális eseményét, de ezzel kapcsolatban
feltûnõen nagy a csend. A korábbi évektõl eltérõen, az idén eddig
még kevés mozgolódást látni, rossz hírek terjednek a városban.
Endreffyné Takács Mária, a Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának elnöke
elmondta hogy valóban komoly a gond. Tavaly rendezték a jubileumi, tizenötödik színházi nyarat, amikor a vártéren bemutatták a
Zrínyi 1566 c. rockmusicalt, mely hatalmas sikert aratott. A megnyert pályázati pénz 10 millió forint volt, ez azonban még a mai
napig nem érkezett meg. A kuratórium elnöke nagyon szomorú
és elkeseredett, mert a pályázat utófinanszírozású, így ezzel az

Va Lá

Mellébeszélés helyett
A Tolnai Népújság április 20-ai számában
Wessely Gábor tollából olvastam a „Nem
megy, vagy nem engedik be?” címû írást.
A történet a 250 éves római katolikus
templom mai anomáliáiról szól. Az írásban Enesei Józsefné a templomot mûködtetõ alapítvány elnöke és Bodor Kornél, a
templom plébánosa szólal meg. Egyikük
hiányolja az együttmûködésbõl adódó
gondoskodást a templom érdekében, míg
másikuk alaptalan vádaskodásról és sértõdöttségrõl, nem létezõ problémákról beszél.
Nem kívánok igazságosztó lenni, ám tizennégy évig a város lakói bizalmából önkormányzati képviselõ, a kulturális bizottság
tagja és elnöke voltam, így van véleményem. Lokálpatrióta lévén pedig féltõ figyelmem e jelenség kapcsán.
Megnéztem a római katolikus plébánia
weblapját. Hála Istennek, van ilyen. A lapon elsõ helyen, a bemutatkozásban szerepel a templom gazdag történelmi múltja.
Második pontban a Farkas Ferenc Emlékére a Római Katolikus Templomért Alapítvány munkájáról, céljairól és a megvalósított karbantartásokról, felújításokat segítõ pályázatokról, valamint az idegenforgalmat is segítõ tájékoztatásokról van szó.
Nos, ennek az alapítványnak az elnöke
Enesei Józsefné. Simontornya városában
mindenki ismeri „Zsókát”, a virágbolt tulajdonosát.
Nincs színvonalas rendezvény az õ segítsége nélkül. Legyen az kiállítás, megnyitó
vagy városi ünnepi rendezvény, Zsóka virágokkal és dekorálással biztosan ott van a
háttérben, keze munkája pedig az ünnepélyesség rangját emeli. Enesei Józsefné és
családja jelentõs anyagi támogatással és
önkéntes munkával segíti és, remélem, a
jövõben is segíti a települést.
A város példamutatásáért elismerte munkáját a Simontornyáért kitüntetõ címmel,
valamint a Simontornya Mecénása címmel
A nagy múltú és nagy értékû római katolikus templomunk az elmúlt évtizedekben a
hagyományos liturgia, a szentmisék mellett, kiemelt idegenforgalmi vonzerõvel is
bír (t). Nemcsak a rendkívül gazdag mûemléki értékek miatt, de az ott jelentõs

mûvészeti értékeket produkáló fellépõk
miatt is. Az egyház és a város mindenkori
polgármesterei és képviselõi, a vár vezetõsége, jelentõs lépéseket tettek annak érdekében, hogy lehetõségeik szerint Simontornya kiemelten látogatható közösségi tere is legyen. Simontornyán 2000-ben, a város millenniumi ünnepségei során, itt lépett fel a – londoni megnyitó koncert –
után a világhírû Tomkins énekegyüttes
Dobra János Liszt-díjas karnagy vezetésével, Horváth Mária operaénekes és Fellegi
Balázs operaénekes. A templom adott helyet a magyarországi millennium kiemelt a
Magyar Nemzeti Színház elõadásában a
„Fohász Magyarországért” c. elõadásának. Sorolhatnám a sok fantasztikus produkciót az említetteken kívül a csodálatos
orgona- és kórushangversenyekig.
Megdöbbentõ számomra, hogy egy alapítvány vezetõje, aki egy intézmény mûködtetését hivatott segíteni, nem kap kulcsot, és
nem mehet be az általa vállalt munkák végrehajtására, valamennyiünk érdekében.
Van más, aki elvégzi az elvárt színvonalon
az alapítvány munkáját? Mert nincs. Folyamatos lepusztulás, elerodálás figyelhe-

tõ meg itt is. Méltatlan. Sokan adakoztunk
és támogattuk az alapítvány munkáját. A
probléma mindannyiunk problémája.
Nem megoldás, hogy az érdekeltek elbeszélnek egymás mellett, és békés megbeszélés együttmûködés hiányában, nekünk,
a városlakóknak megint egy értékkel és
értékes emberekkel legyen kevesebb.
Illusztrálja a helyzetet a plébános úr mondata: „Az egyházközségi képviselõk egyetértettek abban, hogy templomkulcsot ne
kaphasson, akinek nincs ott dolga. Egyébként a miseruhákat kikezdték a poloskák,
ezért visszapakolták õket a szekrénybe.”
Nos, poloskák nem szokták kikezdeni a ruhákat, esetleg a molyok. Akkor viszont
megkérdezem, kinek járna a templomkulcs!? Nem kellene a bezárkózás helyett
alaposan kiszellõztetni!?
Nem vagyunk annyira gazdagok, hogy
megengedhessük magunknak a közösségért tenni akaró és tudó, hasznos emberek
elvesztését. Kívánom mindannyiunk érdekében, hogy az elmérgedt sebre az érdekeltek találjanak gyógyírt. Ha a cél Simontornyáért az értékmentés és értékteremtés, én hiszem, hogy nyitással, párbeszéddel, szeretettel és együttmûködéssel
többre mennek-megyünk, mint a lelkeket
megszomorító önzéssel.
Könyv István János

Pályázati felhívás
Simontornya Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a 2011. évi költségvetési rendeletben

„Civil szervezetek
támogatása”
elõirányzat terhére,
Simontornya városában tevékenykedõ
civil szervezetek részére.
Pályázati feltételek:
– a pályázó telephelye Simontornya városában van, és tevékenységét itt végzi;
– a támogatás a szervezet mûködésének
segítségét szolgálja, amelybõl személyi
jellegû kiadás nem finanszírozható.

Pályázathoz csatolni kell:
– az igényelt támogatás felhasználására
vonatkozó tervét.
A pályázat beérkezésének határideje:
2011. május 31., 12:00 óra.
A határidõ után benyújtott pályázatok
érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra.
A pályázatot zárt borítékban Simontornya város polgármesteréhez kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil
szervezetek támogatása”.
A benyújtott pályázatokról Simontornya
Város Önkormányzatának képviselõtestületének Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága a soron következõ ülésén dönt.
A döntésrõl a pályázókat írásban értesíti.
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Kettõs születésnapot
ünnepeltek
az ÁFÉSZ nyugdíjasok

Ritka ünnepi esemény helyszíne volt a mûvelõdési ház kisterme.
Az ÁFÉSZ nyugdíjasklub itt köszöntötte két alapító tagját, a 80
éves Beidek Lászlót és feleségét, Pál Editet, aki most töltötte be a
75 évet. Beidek László amúgy ezer szállal kötõdik a klubhoz,
ÁFÉSZ elnökként ment nyugdíjba. Az 54 éve boldog házasságban élõ pár meghatottan hallgatta meg a felköszöntõ szavakat.
Va Lá

Matematika verseny
az alsó tagozatban

Március 17-én volt a Kenguru matematika verseny helyi fordulója. 15 alsós kisdiák vett ezen részt. A feladatok megoldásához inkább a logikai képességükre volt szükségük.
A lebonyolításban Weiszné Nemesi Magdolna volt a segítségemre. Minden résztvevõ kapott oklevelet és apró ajándékokat.
Az eredményeket a szervezõk internetes honlapján fogjuk megtalálni.
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Kiválóan szerepeltek a nyugdíjasok
a megyei szavalóversenyén
Szekszárdon rendezte az Életet az éveknek Nyugdíjas Szövetség a
megyei szavalóverseny döntõjét. A versenyen 32 szép korú mutatta meg versmondási tudását. A BSZV két döntõbe jutott versenyzõje, Géringer Györgyné és Vigh Józsefné jól helytállt: kiváló, illetve sikeres minõsítést értek el.
Va Lá

2011. május

Rekord született
a húsvéti játszóházban

Csaknem szûknek bizonyult a városi könyvtár szervezésében lebonyolított játszóház terme, közel ötven gyerek vett részt a foglalkozáson. A gyerekek a könyvtárosok, a foglalkozást vezetõ szakember, Köõ Zsuzsa és a szülõk segítségével megismerkedtek a tojásfestéssel, és húsvéti ablakdíszeket is készítettek. Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató ezenkívül több olyan programmal is
várta a sok résztvevõt, mely közelebb hozza és megkedvelteti a
könyvtár látogatását.
Va Lá

Köszönet a
március 15-ei mûsorért

Az idei évben a városi ünnepségre a 4. b osztály készült. Osztályfõnökük, Csapó Kamilla állította össze és rendezte a mûsort. Ennek
a rövidített változatát láthattuk 11-én a tornatermünkben. A kisgyermekek néma csendben nézték, hallgatták az elõadást. Az ünnepélyes hangulat megérintette mindannyiunk lelkét. Köszönjük
Csapó Kamillának és a 4. b osztálynak.
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

2011. május
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Gálamûsor a költészet napján
Második alkalommal ünnepelte Simontornyán a város és a tanuló
ifjúság gálamûsor keretében a költészet napját.
A Vak Bottyán ÁMK tagintézményeinek tanulói a tanév során kiemelkedõ kulturális tevékenységüket mutatták be társaiknak, tanáraiknak és az érdeklõdõ közönségnek.

Lóczy István köszöntõje után a fellépõk verssel, jelenettel, dallal
és tánccal álltak színpadra. (A részletes program az iskola honlapján megtekinthetõ.)
A kicsi gyerektõl a szinte felnõtt gimnazistáig mindenki tudása
legjavát tette a közönség elé, amit ezúton is köszönünk az õket felkészítõ pedagógusoknak is.
A rendezvény természetesen egy József Attila verssel indult, amit
Pápai Anna tolmácsolásában hallgathattunk meg. Természetesen, hiszen a költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján ünnepeljük.
Ebben az évben megemlékeztünk Nemes Nagy Ágnes költészetérõl is egy rajzpályázat keretében, melyet a városi könyvtár írt ki. A
pályázat eredményhirdetésének a gálamûsor méltó keretet adott.
Szabó Imre irodalmár szerint: „Aki egyszer megízleli a magyar
költészet szépségét, az minden bizonnyal azon keresztül látja a világot. A következõ lépés, hogy nem csak látja, hanem másokkal is
láttatja.”
Reméljük, hogy a mûsor résztvevõi megtették ezt a lépést.
Kovácsné Lengyel Ilona, Vácziné Horváth Anikó

Nemes Nagy Ágnes olvasó- és rajzpályázat
Ebben az évben a költészet napján több könyvtár megemlékezett
a Kossuth-díjas Nemes Nagy Ágnesrõl is. Könyvtárunk a tamási
városi könyvtárral közösen szervezett programokat ebbõl az alkalomból.
A Könnyû László Városi Könyvtár által kiírt olvasópályázaton 21
simontornyai kisdiák szerepelt eredményesen, õk jutalomként
Tamásiban megtekinthették a Bors néni születésnapja címû
elõadást.

A simontornyai gyerekek pályázhattak versillusztrációkkal a helyi könyvtár rajzpályázatán.
Örömünkre szolgált, hogy 56
kisgyerek 65 db rajzzal vett
részt a pályázaton. A szebbnél
szebb rajzok között nehéz volt
választani, így az 1-2. osztályosok, és a 3-4. osztályos gyerekek rajzait külön értékeltük.
1-2. osztályosok között:
I. helyezést ért el: Molnár Anna Zsófia
II. helyezést ért el: Glück Enikõ
III. helyezést ért el: Horváth Boglárka
3-4. osztályosok között:
I. helyezést ért el: Laube Zsófia
II. helyezést ért el: Oroszi Nikoletta
III. helyezést ért el: Havel Beáta Julianna
A rajzpályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között a
költészet napi gálamûsoron került sor.
Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

Befejezõdtek a simontornyai Fried Kastély Szálloda**** és Étterem korszerûsítési és bõvítési munkálatai. Vendégeiket a jövõben még nagyobb kényelemben tudják részesíteni az új szolgáltatásoknak köszönhetõen. A hivatalos átadást május 22én, vasárnap délután tartják.
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Megalitok a Tászok-tetõn
2011. április 7-én A TÁMOP
3.2.4. számú pályázat keretében a városi könyvtár vendége
volt Szakács Gábor rovásírás
kutató.
A kutató elõadása során elmondta, hogy az eddig megtalált leletek azt bizonyítják,
hogy a magyar rovásírás a Kárpát-medencében alakult ki.
A Tászok-tetõ Erdélyben található. A fennsíkon meglelt írásos
megalitok és a több száz kõdarab egy része megtekinthetõ Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban.
Az elõadáson megtekintettük a kutatóutakon készült fotókat, valamint a kutató segített eligazodni a különféle eredetû rovásírások között is.
Érdekes lehet megemlíteni azt is, hogy a Tászok-tetõ megalitjai és
a híres Stonehenge között funkcióját tekintve hasonlóság lehetett. A Tászok-tetõ a maga idejében éppoly kultikus hely lehetett,
amilyennek Stonhenge-t is tartják.
Az érdeklõdõk családias hangulatban töltöttek el egy kellemes
órát, rendezvényeinkre továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Vácziné Horváth Anikó igazgató

Célba értek az
édességcsomagok

A Föld napján takarítottak a diákok

Vácziné Horváth Anikó, a helyi vöröskereszt elnöke, Vámi
Istvánné a németektõl kapott édességcsomagot átadta az iskolának, amit a vezetõség szétosztott a tagozatok között. Minden kisgyerek két darab csokoládét kapott, aminek nagyon örültek. A
képen Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító és Csóka Lászlóné pedagógiai asszisztens a 3.a és a 3.b osztályosokkal az édesség kiosztása után.

Áprilisi születések
A tamási környéki elsõsegélynyújtó versenyen elsõ, a szekszárdi,
megyei döntõn második lett a Beidek Zsanett, Fülöp Dorina, Szél
Diána Vivien, Torma Erik, Kiss Zsolt összeállítású gimnazista
csapat. Az elsõ helyezésrõl mindössze két pont döntött, a versenyt
a profikból álló Szekszárdi Egészségügyi Szakiskola csapata
nyerte.

Csonka László
Nagy Boglárka
Végh János
Házasságkötés nem volt.
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Kossuth címert
készítettünk
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A SIMONTORNYAI VÁR NAPJA
2011. május 21.
Simontornya, Vár tér 10.

Szekszárdra utaztunk az osztályommal – 3.b –, ahol a megyei múzeumban elõadáson és kézmûves foglalkozáson vettünk részt.
Elõször Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus beszélgetett a márciusi forradalomról a gyerekekkel. Érdekes dolgokat
mesélt, közben korabeli dokumentumokat, fegyvereket, eszközöket láthattak és vehettek a kezükbe a tanulóink. A korhû ruhákat
fel is próbálhatták. Eközben a folyosón lévõ asztalokra Gulyás
Éva kézmûves már kikészítette a kellékeket a kézmûves foglalkozáshoz. Az õ irányításával festették ki a gyerekek a Kossuth címert, amit ott a helyszínen ki is égetett a foglalkozás vezetõje.
Végül egy filcanyagra ráragasztották, és mindannyian egy kitûzõvel távoztak, amit büszkén viseltek a ruhájukon.
Rózsáné Kovács Anna osztályfõnök

Megemlékeztek a
világhírû lepkekutatóról

Pillich Ferenc, Simontornya egykori gyógyszerészének emléktáblája elõtt, születésének 135. évfordulója alkalmából ünnepséget
és koszorúzást tartottak. A 3.a osztály tanulói Vinczéné Farkas
Györgyi osztályfõnök vezetésével versekkel, jelenetekkel idézték
fel a híres lepkekutató munkásságát, aki 782 lepkefajt azonosított. Pillich Ferenc korábban már megkapta a város díszpolgári
címét.
Va Lá

A Simontornyai Vármúzeum szeretettel meghívja Önt és kedves családját, valamint barátait és ismerõseit az elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ Simontornyai Vár Napja címû
rendezvényre.
10:00 óra
Foglalkozás gyerekeknek
Fegyver- és ékszerkészítés, ügyességi játékok, lovagi próba
13:00 óra
Harci bemutató a várudvaron
A Simontornyai Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója
15:00 óra
Idõszaki kiállítás megnyitója
Müllner János „Bús düledékeiden...” címû, a Magyar Királyság várairól készült fotográfiáit bemutató kiállításának megnyitója a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem anyagából.
A kiállítást megnyitja dr. habil. DLA Kõnig Frigyes, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem rektora.
16:00 óra
A simontornyai vár 3D rekonstrukciójának bemutatója
Balogh András informatikus, ügyvezetõ (Pazirik Kft.): A 3D
rekonstrukciós munkák általános kérdései
Szõke Balázs történész, mûvészettörténész: A simontornyai
vár építéstörténete, különös tekintettel a várkápolnára
Beszélgetés
17:00 óra
„Építsd meg Simontornya várát!”
A korábban meghirdetett építõpályázat eredményhirdetése,
az elkészült alkotások kiállítása
18:00 óra
„Néktök emléközöm, ha meghallgatjátok”
Buda Ádám énekmondó mûsora
(belépõdíj: 250 Ft)
***
Délelõtt Kohári Gabriella régész, mûvelõdésszervezõ (Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda) reneszánsz étkeket készít a várudvaron.
10:00 és 17:00 óra között hõspróba várja a vállalkozó kedvûeket (ajánlott a 6-14 éves korosztálynak): lovagi eskü, lovagi öltözetkészítés, ügyességi- és bátorságpróba, harci készségek
gyakorlása, tudáspróba (animátor segítségével, díja: 1500 Ft).
10:00 és 17:00 óra között a kõtárban megtekinthetõ a 3D rekonstrukcióról készített plakátkiállítás a Pazirik Kft. jóvoltából.
A programok a külön jelzettek kivételével ingyenesek.
Simontornyai Vármúzeum, telefon: 74/486-354
varmuzeum@wmmm.hu, www.wmmm.hu,
www.varak-kastelyok.hu
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Az esõisten siratta a majálist
Sötét felhõk gyülekeztek az égen május l-jére virradóan. A mezõgazdaság bizonyára örült az esõnek, kevésbé a majálisozók. Szerencsére az esõt nem népszavazás dönti el. A szemerkélõ esõ miatt a délelõtti és néhány délutáni programot is a sportcsarnokban
rendeztek meg. Milyen jó, hogy van egy ilyen nagy csarnokunk. A
májusfát állítók után valószínû a BSZV nyugdíjasai keltek a legkorábban. Õk vállalták, immár évek óta, hogy fõznek a város lakó-

ben a helyi karate klub színpompás bemutatójának tapsolhatott a
közönség. Ebéd után elõször az aranyminõsítésû citerazenekar
szórakoztatta a jóllakott ünneplõket. A mûvelõdési ház Krammer

inak. Ezúttal két kondér gulyáslevest készítettek. Az, hogy beszorultak a fedett helyre, egyáltalán nem szegte kedvüket, sõt talán
kissé jobb is volt a hangulatuk. Ebben segíthetett az összetartozás
mellett az a jóízû boros palacsinta is, melyet fõzés közben elfogyasztottak. Késõbb kiderült, nagyon finomat fõztek, bizonyítja
az is, hogy délután kettõre üres lett mindkét kondér. Becslések
szerint közel 200 adag étel fogyott. A kispályás focisták is beszorultak a sportcsarnokba, ezt õk sem bánták. A benevezett 3 csapat
élvezetes, jó mérkõzéseket vívott, számolták a gólokat ugyan, de
most nem az eredmény számított, mindenki gyõztesnek érezhette
magát. Közben a csarnok szertárát kézmûves mûhellyé alakították, itt az alsó tagozatos tanítók segítségével a gyerekek anyák napi díszeket, ajándékokat készítettek. A focimérkõzések szüneté-

Ferenc kórusa ifjú gitárosokkal kiegészítve, most is nagyszerû mûsort mutatott be. Egy
szám erejéig Lacza Attila igazgatót, a nap fõszervezõjét is a
mikrofonhoz csalták. Nagyon
jó ötlet volt, hogy a közönség is

bekapcsolódhatott az éneklésbe, õk is dalszöveget kaptak. Az
idõnkénti esõmentes idõben a gyerekek megtekintették a
rendõrségi autót, az önkéntes tûzoltók pedig rövid bemutatót
tartottak az új tûzoltóautó segítségével. 2011-ben, a munka
ünnepén Simontornyán ezek történtek.
Va Lá

2011. május

KÖZÖSSÉG

Szálkáim

Van, aki szépíti, van,
aki csúfítja városunkat

Lakóhelyének környezete az emberek zömének igen fontos. Ez
meghatározza jó kedvét, vidámságát, vagy ellenkezõleg, idegesíti,
mérgesíti, bosszúságot okoz. Szerencsére Simontornyán a szépítõk vannak többen, õk azok, akik virágokat ültetnek, gondozzák,
nyírják a füvet portájuk elõtt, noha jogilag nem az õ területük, de
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A diákok elûzték a telet,
köszöntötték a tavaszt

Dolovainé Gyarmati Erzsébet tanárnõ vezetésével folytatták a
hagyományokat az iskola diákjai. A Sióparton a híd közelében fehér ruhába öltözött táncosok versekkel, mondókákkal ûzték el a
telet, s üdvözölték a tavaszt. A kiszebábot a Sióba dobták, így
üzentek búcsút a télnek.

Tisztelt Borosgazda!
Ezúton tisztelettel meghívjuk
az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett

III. Regionális Borversenyre
A rendezvényt
2011. május 14-én (szombaton)
tartjuk Simontornyán
a Kalános Pincénél. (Könyök u.)
10 órától nyilvános borbírálat folyik.

szeretik a szépet, a rendet, a virágokat, a fákat. Mindez nagyon
megbecsülendõ, példás, s mint a fotó is bizonyítja, az ötletek is kifogyhatatlanok. Képünkön Halas Kálmán, a bõrgyár nyugdíjas
fõmérnöke, ötletes, egyszerû szerkezettel gyûjti a háza elõtt a mások által eldobált szemetet. Van azonban egy réteg, akik közömbösek, sõt olyanok is akadnak, akik tönkreteszik mások munkáját,
kitépik az elültetett, virágokat, rongálnak, szemetelnek. A jóérzésû ember haragszik rájuk, nem érti mi örömük van a terek, az utcák elcsúfításában. Ezek a gondolatok akkor erõsödtek fel bennem, amikor az Igari úton lakó Kovács István (Peta), telefonált s
elmondta, mit tettek a vandálok a háza elé kiültetett tulipánokkal: kitépték, eldobálták azokat. A tettre és a
hasonló esetekre nincs magyarázat, a bosszú, a
méreg azt is megkérdõjelezi, emberek-e egyáltalán az ilyenek.
Va Lá

SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben, kicsi présházzal, pincével,
teljes felszereléssel, JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877

A minták leadását a Hegyközségi irodában várom (Simontornya, Szent I. u. 1.) május 12-én (csütörtökön) 15-19 óráig, 2
db 0,75 dl-es üvegben.
Nevezési díj: 600 Ft/fajta. A mintákra kérem ráírni a fajtát, évjáratot és egy jeligét.
A borverseny után ebédet tartunk, melynek összege 600 Ft/fõ.
Ebéd után egy kirándulásra várjuk a tisztelt közönséget, mely a
simontornyai vidéket és gazdákat mutatja be.
Minden versenyzõt és érdeklõdõt sok szeretettel várunk! A bírálat alatt programokkal szórakoztatjuk a tisztelt közönséget.
Eredményhirdetés kb. 15 órakor lesz.
Érdeklõdni lehet:
Herczeg Gyöngyi, hegybírónál: 06-20-384-4262 (14 óra
után), Szántó László rendezõnél: 06-20-482-3794.
„A szõlõ halála csak átváltozás… A szõlõbõl must lesz, a mustból
bor. A szõlõ ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az
idõtlenséget. Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy
isteneket õrzöl hordóidba zárva? Minden borospince a halhatatlanság szigete.” (Pilinszky János)
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Bronzérem az országos elõdöntõrõl
A Százhalombattán megrendezett V. korcsoportos diákolimpia
országos elõdöntõjében jól szerepelt fiú kézilabdacsapatunk.
Széplaki Zoltán testnevelõ tanítványai ragyogóan helytálltak, és
végül bronzéremmel térhettek haza. Az elsõ mérkõzésen a kézilabda egyik vidéki fellegvárának csapata, a Gyõr ellen ragyogóan

helytálltak. Az elsõ félidõt döntetlenre hozták, de szünet után a
hosszabb minõségi cseresorral rendelkezõ Rába-partiak legyûrték fiainkat.
Gyõr–Simontornya 33-27 (16-16)
Simontornya: Molnár Balázs (kapus), Molnár Bence 2, Nagy Tamás 3, Kiss György 4, Molnár Dávid 3, Bor Dávid 9, Csendes Flórián 2. Cs.: Farkas Roland 1, Nagy Gábor 1, Nagy Dániel 1, Kecskés Péter 1, Váczi Ádám.
A harmadik helyért a házigazda Százhalombatta ellen léptek pályára ifjú tehetségeink, s a rendes játékidõben döntetlen eredmény született.
Simontornya–Százhalombatta 26-26 (10-13)
Góllövõk: Bor D, Nagy T. 6-6, Csendes, Kiss 4-4, Nagy G., Molnár
D. 2-2, Farkas, Molnár B. 1-1. A harmadik helyrõl 3-3 büntetõdobás döntött, Nagy Tamás, Bor Dávid és Csendes Flórián értékesítették a 7 méterest. Az egész nap kiválóan védõ Molnár Balázs
egy büntetõt hárított, így a Simontornya szerezte meg a bronzérmet. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk.
Va Lá

Lovasverseny
Pálfán
Hagyományteremtõ szándékkal rendezte
meg a pálfai Korona Ménes díjugrató versenyét április 23-án. A Simontornyai ÁMK
Szakiskolájának lótartó-lovász tanulói segítettek a verseny rendezõinek a pályaszolgálat ellátásában. A díjugrató versenyzõk
mellett helyet kaptak a pálfai réten a lovaglás ifjú szerelmesei is, az idei év elsõ

unikornis versenyét sikerült itt megrendezni, amelyen a cecei KABAKÁN lovas
tanyán lovaglást tanuló simontornyai ifjoncok is indultak, név szerint: Csepregi
Száva, Horváth Molli, Glück Enikõ, Sándor Eszter, Géringer Szabolcs és a sárbogárdi Téwald Zsófia, felkészítõjük Kapoli
István és Badics János. Szüleik és oktatóik
nagy örömére nagyon ügyesen és jól teljesítettek a gyerekek, a kezdõ futószáras kategóriában, Horváth Molli elsõ helyezést,
Sándor Eszter harmadik helyezést ért el, a
többiek oklevelet kaptak kimagasló teljesítményükért. Nem feledkezhetünk meg a
nagyon ügyesen a gyermekek alá dolgozó
lóról sem, név szerint Almiráról, akit a Korona Ménes biztosított számunkra, amit
nagyon szépen köszönünk! A díjugrató

versenyen kezdõ lovas kategóriában Pintér Gergõ szakiskolás is részt vett élete elsõ
versenyén. A KABAKÁN lovas tanya lovával Leilával az elõkelõ 6. helyet szerezte
meg. Gratulálunk az elszánt lovasoknak,
illetve a verseny rendezõségének, akik nagyon színvonalas lebonyolítást és jó hangulatú versenyt hoztak össze, és a szülõknek a
kitartásukért, és szeretnénk megköszönni,
hogy bizalmukat belénk fektetve, ránk bízták gyermekeik oktatását.
Szeretnék gratulálni a Simontornyai TC
versenyzõjének, Néth Tibornak is, aki nagyon szép és eredményes lovaglást mutatott be. A továbbiakban is szeretettel várunk mindenkit, akit érdekelnek a lovak és
a lovas sport.
Badics János

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

