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Rövidesen nagykorú lesz a város és
a színházi nyár és fesztivál
A megszokottnál szerényebben ünnepelte a 16. születésnapját a város és a színházi nyár.
Az idén minden a takarékosság jegyében zajlott. A Temi Fried Mûvelõdési Ház táncosai
azonban nem takarékoskodtak, mindent beleadtak. Sikeres mûsoruk közben többször is
szólt a vastaps. Gárdonyi Fanni a Magyarország címû dalt mély átérzéssel adta elõ, mely
megdobogtatta a szíveket, melegséggel töltötte el a lelkeket.
Az ünnepi testületi ülésen azért folytatták a hagyományt, és díjazták a város érdekében
kiemelkedõ tevékenységet nyújtó személyeket. Simontornyáért díjat kapott Máté Imre és
posztumusz Gácsi Vendel, Gyerekekért díj kitüntetésben részesült dr. Doungshi Tiphavone és Fehérvári Andrásné. Kovács Józsefné érdemelte ki az idén az Év közszolgája
címet. Velük egy hosszabb riport készül lapunk következõ számaiban. A Simontornya
Város Bora címet a Gálaker Kft. érdemelte ki chardonnay, illetve kékfrankos rosé
borával.
A színházi nyár és fesztivál rendezvényeinek száma is csökkent, de egy igazán nagy produkció a Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes mûsora feledhetetlen estét szerzett az
esõben is kitartó közönségnek.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 7 fõ és 15 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

A polgármester fontosabb
intézkedései
Beke Zsolttal, a vízügyi igazgatóság fõmérnökével tárgyalt a belvízprogramról.
Elviekben támogatják a programot, konzorciumot nem kívánnak létrehozni.
Ódor Jánossal, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum újonnan kinevezett igazgatójával
tárgyalt a Simontornyai Vármúzeum és
Simontornya Város Önkormányzata feladatairól.
Simontornya pedagógusait köszöntötte
pedagógusnap alkalmából.
A polgárõrségi jótékonysági bál keretében
köszöntötte a polgárõröket, és megköszönte munkájukat.
A budapesti Õrmester Kft. vezetõjét fogadta, aki tájékoztatta a kft. tevékenységérõl.
A Vak Bottyán ÁMK évzáró ünnepségén
vett részt.
Másfél órás megbeszélést folytatott Hamvas Istvánnal, a Paksi Atomerõmû Zrt.
újonnan kinevezett vezérigazgatójával.
Ezen a megbeszélésen részt vett Kovács
Balázs, a Paksi Atomerõmû Zrt. prominens fõmérnöke. A megbeszélés témája a
Paksi Atomerõmû és Simontornya Város
Önkormányzatának együttmûködése.
A Vak Bottyán ÁMK 8. osztályos diákjainak ballagásán vett részt.
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel részt
vettek a Vak Bottyán ÁMK hatosztályos
gimnáziumának érettségi vizsgáján.
Endreffyné Takács Máriával tárgyalt a július 2-i simontornyai ünnepi képviselõ-testületi ülést követõ mûsorról.
Az ivóvízminõség-javító program 2. fordulójának kedvezményezettje a társulás lesz,
ezért a közbeszerzési tervbõl az összes ez
irányú közbeszerzést törölni kell. A közbeszerzési terv 2. számú módosítása ezt már
így tartalmazza. Az RMT késedelmes elfogadása miatt többször módosítottuk az útvonaltervet és a kifizetési elõrejelzést. A
KSZ közlése szerint július elején – a késedelem idõtartama miatt – a TSZ módosítása is szükségessé vált. Erre július elején kerül sor. A késedelem miatt az összes szerzõdést is módosítani kellett.
A szennyvizes pályázat tekintetében a TSZ
megkötése érdekében elküldték a dokumentumok többségét. A támogatás odaítélése óta – a kerekítés szabályai miatt – a
támogatás összege 15 Ft-tal csökkent!
A várkörnyék rehabilitációja pályázat esetében – a csapadékvíz csatorna vízjogi létesítési engedély kiadásának elhúzódása miatt – 90 napos haladékot kértek. Az engedély megérkezett, de meg kell várni a jogerõs engedélyt, valamint a határozat nem
tartalmazza a létesítménnyel érintett
összes területet, ezért azt ki kell egészíttetni az eljáró hatósággal. A közbeszerzési re-

ferens (tanácsadó) kiválasztására kiírták a
beszerzést.
A taneszköz beszerzése pályázat ügyében
a kivitelezõ (szállító) teljesítette a vállalását. Az elszámolás folyamatban van. A
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról jelentést kellett készíteni, amely megtörtént.
Erre hiánypótlást írtak ki, melyet határidõben teljesítettek.
Mayer Gyulát kiértesítették a kútvásárlás
feltételeirõl. Eddig válasz még nem érkezett.
Németh Gábor az ingatlanvásárlás tekintetében az elõleget befizette, az értékbecslés elkészült. Ezzel külön napirendi pontban foglalkoztak.
Farkas József az eredeti feltételek mellett
megrendelte a közút telekalakítási terveit.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. a
kátyúzásra beadta az árajánlatát, melyet
elfogadott a polgármester. A 2,0 m Ft-ból
235 m2 kátyút lehet helyreállítani.
A Sió jobb parti lakások ivóvízellátás változásáról a jelenlegi és az új üzemeltetõt is
kiértesítették, feladatinak megjelölésével.
A szeméttelepi figyelõ kutak monitoringózását a kivitelezõnek elõírta a hatóság. Errõl értesítették a konzorciumot és a vezetõ
vállalkozást is. Mindkét fél elhárította az
üzemeltetést.
Az ivókút gyári hibás, melynek jótállási kötelezettségét bejelentették a gyártónak. A
hiba – állítólag – könnyen kijavítható.
A szemétszállításra – a képviselõ-testület
felhatalmazása alapján – aláírta a polgármester a szerzõdést.
A Vertikál Zrt. ígéretével ellentétben a
lomtalanítás és az elektronikai hulladékok
elszállítása nem történt meg. Ez irányban a
szerzõdõ féllel felvették a kapcsolatot az új
idõpont kitûzésének kötelezettsége mellett.
A közbeszerzésekrõl az éves statisztikai
összegzést határidõre beadták a Közbeszerzések Tanácsához.
A Lidl Áruházzal kapcsolatos képviselõi
kérdésre a polgármester elmondta, hogy új
helyzet állt elõ. Már nem a közlekedési,
hanem gazdasági problémák miatt halasztódik az építés.
Megtárgyalták az új nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, és az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérés
engedélyezését az iskolánál. Az eddigi 6
óvodai csoport helyett 5 csoport indítható.
A tolnanémedi és nagyszékelyi felsõs tanulók az õsztõl Simontornyára járnak iskolába, ezért eggyel több 6. osztály indul.
Ugyanezen okok miatt a felsõ tagozaton
egy plusz napközis csoport beindulását engedélyezték. Gazdaságossági szempontok
miatt – a törvényességet is figyelembe véve
– engedélyezték, hogy a tanulói számított
létszám négy óvodás csoportnál és négy iskolás osztálynál túlléphetõ.
A polgármester beszámolóját a társulási
tanácsban végzett tevékenységérõl elfo-

gadták, mindenkor Simontornya érdekeit
képviselte.
Három nagy pályázat sikeres lett: az ivóvízminõség-javítási program, a várkörnyék
rehabilitációja és a szennyvíztisztítás és elvezetés.
A 2010 évben benyújtott pályázatok eredményeirõl, az aktuális pályázati lehetõségekrõl szóló polgármesteri beszámolót elfogadták.
A képviselõ-testület második féléves munkatervét egy módosítással elfogadták. A
Városüzemeltetési Kft. elsõ félévi tevékenységérõl be kell számolni a szeptemberi ülésen.
Felülvizsgálták a piac és vásártartás helyi
szabályaira vonatkozó önkormányzati rendeletet. A módosításra azért volt szükség,
mert a piac nem igazán mûködik. A városrendezési tervben az új helyre költözõ piac
indulása esetén módosítani kell a rendeletet.
Módosították az önkormányzati lakások
bérleti díját. A képviselõ-testület három
éven nem emelte az önkormányzati lakások lakbérét. Most rákényszerült és 15
%-kos emelésrõl döntöttek. Ez közel 1 M
Ft bevétel növekedést eredményezhet.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy
minden törvényes eszközzel intézkedjen a
lakbérhátralékok behajtásáról.
Áttekintették az önkormányzat pénzügyi
helyzetét. A pénzügyi egyensúly javítására
tovább kell növelni a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat. Fel kell gyorsítani a
strand értékesítését, meg kell hirdetni a
volt kolostor eladását és a bõrgyár területén eddig mûködõ gimnáziumot is el kell
adni. A mûvelõdési ház és a sport büfé bérleti szerzõdésének megkötése és bérleti díjának megállapítása közvetlenül az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A bérleti
díjat az önkormányzatnak kell fizetni. Az
önkormányzat és intézményeinek fûtésének szabályozását automatizálni kell. A lakosság részére juttatott szennyvíz ártámogatást fokozatosan kivezetve kell csökkenteni. A Simontornyai Hírek ára négy éve
változatlan, szeptember 1-jétõl a bekerülési költségek növekedése miatt a lap árát
200 Ft-ban állapították meg. Tárgyalni kell
a testületi ülések tévés közvetítési díjairól,
azt csökkenteni szükséges. A Gondozási
Központ szerzõdéses viszonyait meg kell
Folytatás a következõ oldalon.
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szüntetni. A városi és az iskolai könyvtár összevonásának lehetõségét ismét meg kell vizsgálni. A testületi ülések költségeit csökkenteni kell. A bizottság döntött, hogy a civil szervezetek támogatására biztosított 840 eFt-nak csak az 50 %-át
420 eFt-ot ítélnek meg és használnak fel. A tervezett 13 fõ iskolai állomány létszámleépítése az idén megtörténik (annak
ellenére, hogy a megnövekedett feladatok miatt négy pedagógust Tolnanémedibõl átvettek), a pedagógusok nyugdíjazásával, és azzal, hogy a pedagógusok és technikai dolgozók
lejárt szerzõdéseit nem újítják meg.
Felülvizsgálták az önkormányzat által kibocsátott kötvények
kondícióit. A bank 0,7 %-ról 4 %-ra szeretné emelni a kamatot, ehhez a testület nem járul hozzá.
A temetkezési szolgáltatásokról és az üzemeltetéssel összefüggõ bevételekrõl-kiadásokról szóló tájékoztatót nem fogadták el, mert Simoni Gábor ügyvezetõ és a képviselõ-testület eltérõen ítéli meg a kialakult helyzetet.
Módosították a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását. Erre egyrészt jogszabályváltozás miatt volt szükség, másrészt rögzíteni kellett
a tolnanémedi felsõ tagozatos tanulók Simontornyára való iskolába járását, valamint a Kisszékely belépését. A szakiskolai
képzést, melyet kimenõ rendszerben a jövõben a Simontornyai Non-profit Kft. végzi, ezt is rögzíteni kellett.
A házi gyermekorvosi ellátás feladatvállalási szerzõdés alapján történõ biztosítását elfogadta a testület, ugyanis a csökkent gyereklétszám miatt a simontornyai gyermekorvos Pincehely gyermekbetegeit is ellátja. A rendelési idõt úgy kell
biztosítani, hogy Simontornyát semmi hátrány nem érheti.
A Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodását módosították, az alapszabály megváltozott.
Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítását elfogadta, erre a három nagy közbeszerzés miatt
volt szükség.
A helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszer fejlesztését
megtárgyalták. Itt lényegében a Széchenyi és a Szent László
király utcai csapadékvíz elvezetésérõl döntöttek. Torkolati
átemelõ elhelyezését kell a Simotrade Kft. mellett létesíteni,
az olcsóbb gravitációs megoldással.
A 090/2 hrsz. alatti önkormányzati közút karbantartását kérte a honvédség. Az út a lõtér irányába vezet, nem közút, a
honvédség használja, így a javítását is õk kell, hogy végezzék.
Németh Gábor ingatlanvásárlási ügye a második szakaszba
lépett. A felértékelés megtörtént, az ingatlan eladható.
Dr. Mihócs Zsolt ingatlanvásárlási ügyét tárgyalták. Az orvosi rendelõ területén három garázs található, melybõl kettõ a
saját telkén van. Ezt a két garázst kívánja megvásárolni. A testület hozzájárult, egy garázs továbbra is önkormányzati tulajdonba marad. Felértékelés után értékesíthetõ.
Augusztus 15. és 26. között az óvoda és a napközi otthonos
ebédlõ zárva tart. Karbantartást, tisztasági meszelést végeznek.
A Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai
Társulása társulási megállapodásának módosítását tárgyalták. A tamási iskola azt kérte, hogy a Simontornyáról odajáró
5-8. osztályos gimnazisták fejkvóta és a tényleges bekerülési
összeg közötti különbséget Simontornya vállalja át. A testület elutasította a kérelmet.
Módosították a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát. Simontornya az alapfokú mûvészeti oktatás miatt érdekelt a társulásba, ezért tárgyalták a témát. Pári kizárását elfogadták.
Zárt ülésen tárgyalták a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft. által 2009-ben kifizetett – a pénzügyi városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság által észrevételezett – 3 db számla kivizsgálását. A zárt ülés a testületi ülés utolsó napirendi
pontja volt, ezért az eredményrõl a kötelezõ nyílt ülésen való
tájékoztatás elmaradt.
Va-Lá
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Pályázati felhívás
A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság útján pályázatot hirdet a
középfokú oktatási intézmények elsõ, második vagy harmadik
évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai
eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya
választásának ösztönzésére Tolna Megyében a 2011/2012 tanévre.
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik
középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ, második
vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért,
év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi
feltételeknek kell eleget tenni:
a) magyar állampolgárság,
b) magyarországi lakóhely,
c) büntetlen elõélet,
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára
való, a középfokú létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követõen a hivatásos
szolgálati viszony vállalása.
A beadás határideje 2011. július 31.
További információt a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lehet megtudni az alábbi címen: Simontornya, Homokdomb 1. (a volt költségvetési üzem területénél), de személyesen is várom az érdeklõdõket: Májer Jánosné Simontornya,
Bercsényi Miklós út 42.

Tovább korszerûsödött,
gyorsult az okmányirodai
ügyintézés

Nem kell ezután az ügyfeleknek csekket kitölteni és az ügyintézés illetékét a postán befizetni. Minden helyben intézhetõ. Az okmányiroda
mindkét helyiségében üzembe helyeztek egy-egy bankkártya leolvasót, melynek segítségével intézhetõ a befizetés, ezáltal kényelmesebbé, gyorsabbá vált az ügyintézés.
Va-Lá

Jót tettek, köszönik
Köszönetet mondunk Mózes Istvánnak és feleségének, Cuni néninek,
amiért közel 200 darab szépirodalmi könyvet ajándékoztak az idõsek
klubjának, s ezzel nagy örömet szereztek kortársaiknak.
Molnár Józsefné, a támogatószolgálat dolgozója
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Viharos égbolt – fergeteges tánc
Simontornya város avatásának évfordulóján ebben az évben sem maradt rangos
színházi esemény nélkül. A nagyszabású
elõadás, a világhírû Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes fergeteges mûsora – az
esõ ellenére – nagy sikert hozott.
Az elõzõ évek törzsközönségét – fõleg a
nyugdíjas csoportokat – hiányoltuk, de így
is közel nyolcszázan vártuk, hogy az esõ
alábbhagyjon a Vár téren.
Külön elismerést érdemel a közönség, õk
az esõ ellenére is kitartottak, és végignézték az elõadást.
16 év. Sok-sok munka, tapasztalat – sok siker és több száz elõadás, több ezer résztvevõ. Sajnos a mecénások, azok a támogatók,
akik az elsõ években mellettünk álltak, ma
már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik,
és szerényebb támogatást tudnak nyújtani.
A pénzhiány idõnként megoldhatatlan feladat elé állította a szervezõket, a várt segítség idõnként elmaradt, a képviselõ-testület ebben az évben sem támogatta az alapítványt.
Külön köszönöm annak a pár embernek,
akik ebben az évben hozzáértõ és önzetlen
mûvészetpártolóként segítették a színházi
rendezvény megvalósítását: Csõszné Kacz
Edit polgármester asszonynak, aki elsõként ajánlotta fel hivatali költségtérítését,
dr. Sándor Pál gyógyszerész úrnak kezdetektõl tartó nagyvonalúságát, aki mint
mindig, most is gáláns támogatónk volt,
Szabó Attila képviselõ úrnak, hogy úgy
érezte, segíteni kell a városavató évfordulójára tervezett rendezvényt, Kerezsi János úrnak, Lack Máriának, a Gálaker Kft.
tulajdonosainak, a Prekárió Kereskedelmi
és Szolgáltatónak és a Kontiki Zrt. vezetõinek.
Köszönöm tevõleges munkáját városunk
közmunkavezetõjének, Vámi Lászlónak
és Körtés János közmunkaszervezõnek,
azoknak a nézõk számára láthatatlan dolgozóknak, akik kétkezi munkájukkal a
színházi estét elõkészítették.
Jólesõ érzés, hogy vannak, akik elkötelezetten és folyamatosan támogatják elképzeléseinket, és minden lehetséges eszközzel segítettek az elõadás létrehozásában.
A kezdetektõl az alapítvány kuratóriumának tagjai – Dancz Tibor, Lacza Attila és
Kovács László –, õk azok, akik mindent
megtesznek, még a lehetetlennek tûnõ terveket is megvalósítják azért, hogy a
Simontornyán élõk minden évben újabb
élményekkel gazdagodjanak.
Fotók: Szepesivideo
Endreffyné Takács Mária elnök
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A polgárõrök báljáról
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Búcsú az óvodától

Június 4-én tartottuk polgárõrbálunkat, mely két lelkes polgárõrünk, Fung Pál és id. Fõfai István szervezésével jöhetett létre. A
bál fõvédnöke Csõszné Kacz Edit polgármester asszony volt.
A bál megnyitója után Tóthné Unghy Ilona és Rózsáné Pannika a
Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ nevében megköszönte polgárõrségünknek egész éves munkáját, melyet a tanulók
biztonságáért végeztünk.

Az idei tanévben a Katica csoportos gyermekekkel együtt ballagott el az óvodából Bajcsi Gézáné, Ági óvó néni, aki 40 évig nevelte a Simontornyán felnövõ gyermekeket. A gyermekeket mindig
szeretetre, tiszteletre, becsületre nevelte, munkájában mindig következetes volt. Kiváló szakmai felkészültséggel, töretlen lelkesedéssel látta el az óvónõk szerteágazó feladatait. Munkáját a kreativitás, igényesség jellemezte. Jó közösségi ember, kiváló kolléga,
pozitív gondolkodása, vidámsága ösztönzõleg hatott valamennyiünkre. Köszönjük a munkádat, kitartásodat!
„Most eredj, és élj, mert a világ a tiéd!” (Hamvas Albert)
A tanulók kis mûsort adtak elõ, melynek igen nagy sikere volt a
bálozók között.
21 órától az országosan ismert és elismert Simontornyai Citerazenekar lépett fel, majd ezt követõen a BSZV Nyugdíjasklub táncos
elõadását tekintettünk meg.

Csóka Anita vezetõ óvónõ

Gyermeknap az óvodában

Szabó Tibor, a Polgárõrség Tolna megyei alelnöke, dr. Mihócs
Zsolt Simontornya alpolgármestere, és két rendõr Németh József
fõtörzszászlós és Kovács László zászlós körzeti megbízott is részt
vett a közgyûlésen. Elõször értékelték a tavalyi évet, kiemelték a
rendõrség és a polgárõrség jó kapcsolatát, majd megbeszélték az
idei év feladatait, teendõit. A gyûlésen Szabó Attila vállalkozó,
aki az egyesület tagja is, egy 50 ezer forintról szóló csekket nyújtott át Szabó Zsolt elnöknek, ezzel is támogatva egyesületet. Dr.
Mihócs Zsolt pedig egy havi tiszteletdíjáról mondott le a polgárõrség javára. A megbeszélés után vacsorával köszönték meg a
polgárõrök egész éves munkáját.

Az idei gyermeknapon nem csak gyerekzsivajtól volt hangos az
óvoda udvara. Az idén is, mint minden évben, megrendeztük a
gyermeknapot az óvodában. Bár nálunk minden nap gyermeknap
van, ez a nap, mégis kicsit hangosabb volt a szokásosnál. A program kezdetét a tûzoltóautó szirénája jelezte a gyerekeknek. Az
autót a gyerekek rögtön birtokba is vették, sisakot tettek a fejükre, és a „kis újoncok” büszkén másztak be az autóba, ahol mindent
kipróbálhattak. Kipróbálták a megkülönböztetõ jelzéseket: szirénát és a kék villogót, de a legnagyobb élmény ezután következett
csak: a LOCSOLÁS! A kis leendõ tûzoltók lelkesen, nem kis erõfeszítéssel tartották a tömlõt, amihez persze tapasztalt segítséget
is kaptak a kivonuló önkéntes tûzoltóktól. Köszönjük Andráskó
Péter parancsnoknak, hogy megszervezte az autó kihozatalát, és
külön köszönet az önkéntes tûzoltóknak: Fung Pálnak, Zólyomi
Sándornak, Lukács Tibornak, Kleiber Györgynek, hogy szabadidejüket feláldozva, felejthetetlen élményeket szereztek a gyerekeknek.
A napnak ekkor még persze nem volt vége. Amíg a gitárosok hangoltak, addig az óvodai SZMK tagjai gofrit sütöttek a gyerekeknek, aminek szintén nagy sikere volt. Aztán kezdetét vette egy nagyon jó hangulatú zenés, táncos, játékos szórakoztató mûsor,
melynek jó hangulatáról Máténé Klári és gitáros csapata gondoskodott. A mûsor közben pedig Fintor Lacika 2.b osztályos tanuló
egy hangulatos mesével szórakoztatta a gyermekeket. A gyerekek
sokat játszottak, nevettek, táncoltak, és kedvenc dalaikra szórakozhattak egész délelõtt. Örömteli, felejthetetlen nap volt, ami ismét összefogással valósulhatott meg. A nap végén minden gyermek ajándékot kapott: Marika néni (Koczkás Lajosné) ötezer forintos adományából a gyermek jégkrémet kaptak, és minden óvodás lufival és buborékfújóval térhetett haza. Köszönjük az óvodai
SZMK-nak, a Simontornyai Önkéntes Tûzoltóknak, Máténé Klárinak és gitárosainak: Bor Klárának, Máté Panninak, Adrián Zsuzsinak, Balogh Lacikának, Molnár Virágnak, Doffkai Emesének,
Horváth Evelinnek, Takács Nikolettnek, Koczkás Lajosné Marika néninek és Lacza Attilának, hogy idejüket, energiájukat nem
sajnálva segítettek felejthetetlen élményekhez juttatni a gyerekeket. Amíg örülni tudunk a gyermekek mosolyának és tudunk
velük együtt örülni és játszani, addig minden nap nekünk is és
nekik is gyermeknap Köszönjük a segítséget!

Va Lá

Csóka Anita vezetõ óvónõ

Polgárõrbálunkat 72-en támogatták, magánszemélyek, illetve
vállalkozók, támogatói jeggyel, valamint tombolatárggyal.
Köszönetet szeretnék mondani Lacza Attilának, aki a termet részünkre díjmentesen biztosította, illetve zenészünknek, Frischl
Lászlónak.
Szabó Zsolt polgárõr elnök

Megtartották éves rendes
közgyûlésüket a polgárõrök
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Ismét lezárult egy tanév
A 2010/2011-es tanévnek immáron vége van – kezdte ünnepi beszédét Tóthné Unghy Ilona a Vak Bottyán ÁMK igazgatója.
Azt hiszem mindannyian jól elfáradtunk, és várjuk már a gondtalan nyári heteket, hónapokat. Örömmel hallottam, hogy az elsõ
osztályosok szinte kivétel nélkül tudnak már számolni, írni, olvasni. Ez utóbbit meg is hallgattam 2-3 héttel ezelõtt, és elmondhatom, hogy néhányuk olvasása egészen kiváló volt, s biztos vagyok
benne, hogy hamarosan találkozhatunk velük a mesemondó versenyeken. A 2010/2011. tanév is bõvelkedett eseményekben, rendezvényekben, versenyekben, ahol igen szép eredményeket értünk el. Idénre beért több sikeres pályázatunk is. Három év elmúltával megérkeztek a digitális táblák, az IPR-pályázat kapcsán
újabb bútorokkal gazdagodunk a nyár folyamán, és egy továbbtanulást támogató pályázat révén négy kollégánk tud újabb diplomát szerezni idén, illetve jövõre. Mindezek összértéke 46 millió
forint, úgyhogy nemigen lehetünk elégedetlenek. Most a tanulmányi eredményekrõl szeretnék beszélni.

Elõször sajnos arról, hogy 29 tanulót javítóvizsgára, 23 tanulót pedig osztályismétlésre kellett utasítanunk. Másodszor hál’ Istennek arról, hogy lényegesen több jó, jeles és kitûnõ tanulóról is
szólhatok. Természetesen a tanulmányi munkában kiemelkedõket szeretném név szerint is megemlíteni és átadni a jutalomkönyveket, okleveleket, valamint a nyári ingyenes mozijegyeket.
Az alsó tagozaton kitûnõ eredményt ért el harmincöt tanuló.
Kérem õket, nevük és osztályuk elhangzása után együtt jöjjenek
az elismerésért, sorakozzanak fel a tanulóifjúság és a szüleik elé,
hogy méltóképpen átadhassuk jutalmukat.
1. a: Megyeri Réka, Németh Gréta, Zsolnai Lea, 1. b: Molnár Anna Zsófia, Balassa Dorka, Kockás Dominik, Molnár Boglárka,
Csibor Laura, Fischl Dorina. 2. a: Bencze János Lehel, Molnár
Szabolcs, Nyirati Virág, Péteri Gréta, Simon Petra, Vincze Gréta,
2. b: Csepregi Száva, Kockás Kíra, Lepsényi Barbara, Sersli Hajnalka, Zsolnai Diána. 3. a: Erdélyi Virág, Molnár Diána, Papp
Viktória, Sajtos Boglárka, 3. b: Géringer Szabolcs, Lepsényi Klaudia, Meilinger Norbert, Oroszi Nikoletta, Sztolyka Dorina,
Váczi Enikõ Virág. 4. a: Májer Hajnalka, Reinhardt Viktória,
Molnár Péter Gergõ, 4. b: Kiss Nóra, Badics Andrea.
A felsõ tagozaton kitûnõ eredményt elérõ tanulók: Beidek Angelika 5. o., Lukács Barbara 5. o., Kõmíves Kinga 6. a, Rudolf Levente 6. b, Kóta Debóra 7. o.
A gimnáziumban hat tanuló ért el kitûnõ, egy pedig jeles eredményt.
Kitûnõk: Máté Anna 8. g, Zlankievicz Adél 8. g, Borbás Bettina
10. g, Kecskés Péter 10.g, Beidek Zsanett 12. g, Bach Krisztina 13.
g, aki a ballagáson vehette át jutalomkönyvét.
A gimnáziumban még egy tanuló ért el kimagasló tanulmányi
eredményt, akiknek szintén most szeretném átadni a jutalomkönyvet. Õ Horváth Evelin 7. g osztályos tanuló. Általános iskolai
jeles tanulóink az okleveleket osztályfõnöküktõl vehetik át, de
nevüket szeretném ismertetni: 1. a osztály: Fodor Dániel, 1. b

osztály: Németh Felicián, Szemes Csenge, Kovács Petra; 2. a
osztály Kõvári Henriett, 3. a osztály :Csontos Petra, Keszi Kitti,
Körtés Rebeka; 4. a osztály: Szabó Róbert, 4. b osztály: Kõvári
Máté.
Felsõ tagozatos jeles tanulók: 1. Menyhárt Ildikó 6. a, 2. Szemes
Gergõ 6. b, 3. Török Regina 7. o.
Az iskolai élet különbözõ területein társaiknál többet nyújtó tanulókat az utolsó tanítási napon közösségük elõtt jutalmaztuk.
Igen sok oklevelet, jutalomkönyvet oszthattunk ki versenyekért,
szereplésekért, a közösségért végzett munkáért. A három táblán
az õ nevük is olvasható. Kérem a vendégeket, hogy az ünnepély
után tanulmányozzák a táblákat, igazán büszkék lehetünk gyermekeinkre. Gratulálunk teljesítményükhöz. Itt szeretném elmondani, hogy ezekben az eredményekben kollégáim egész éven
át tartó lelkiismeretes, kitartó munkája ugyanúgy benne van,
mint a gyermekek tehetsége és a szülõk odafigyelése. E hármas
összefogásból született ez a szép eredmény. A tanulóknak és felkészítõiknek szóló elismerések után szeretnék köszönetet

mondani mindazoknak, akik az elmúlt tanév során segítették
intézményünket.
Köszönetünk jeleként egy-egy elismerõ oklevelet szeretnék átadni: Pék Ferencnek, Mayer Gyulának, Császár Zoltánnak, Horváth Attilának, Nyiratiné Kolonics Brigitta SZMK-tagnak,
Szemesné Mezei Anita SZMK-tagnak, Fung Istvánné
SZMK-tagnak, Strumbergerné Õri Andrea SZMK-tagnak, Szabó Ilona SZMK-tagnak, Bodor Lászlóné SZMK-vezetõnek,
Bajcsi Gézának, Géringer Györgynek, Vámi Istvánnénak, a
Simontornyai Vöröskeresztes Szervezet elnökének, s
Simontornyai Polgárõrségnek.
Máté Imre, a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke ismertette, hogy kik nyerték el a 2010/2011. tanévben az alapítvány támogatását.
Alsós tagozat: Molnár Péter Gergõ 4. a, felsõ tagozat: megosztott
díj, Rudolf Levente 6. b és Kõmíves Kinga 6. a. Különdíjasok –
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megosztott díj: Török Regina jeles tanuló
és Kóta Ráhel Debora kitûnõ tanuló, gimnázium: Sós Ágnes 12. g.
Az igazgató kérte a napközis térítési díj
hátralékkal rendelkezõket, hogy tartozásukat sürgõsen rendezni szíveskedjenek!
Bejelentette, hogy a napközi otthonos
konyha nyáron, augusztus 15-26. között a
tisztasági meszelés miatt nem tud fõzni.
Ugyanekkor tartana az óvoda is szünetet.
Minden tanuló a bizonyítványában megkapta a legfontosabb nyárra vonatkozó
tudnivalókat, idõpontokat. Diákoknak
nyári programokat nem szerveznek, mert
nagy költözködés lesz. Az 5-6. osztály a
Petõfi úti iskolába költözik, a gimnázium a
Hunyadi úti iskolába.
Nyári programok a következõk: hétvégi
filmvetítések Nyári gimis filmklub néven.
A kitûnõk és a jelesek ezekre a filmekre
kaptak ajándékjegyeket. A könyvtár nyári
programként kézmûves foglalkozásokat és
filmvetítéseket kínál. A sóstói tábor ideje:
2011. július 17-24. Az iskola várja a segíteni
akaró tanulókat, fõleg a gimnazistákat a
költözködésnél és az osztályok berendezésénél. Az általános iskolai és gimnáziumi
tanulóknak az elsõ tanítási napon kell behozniuk bizonyítványukat. A szakiskolai
osztályok tanulói a szakiskola átszervezése
miatt most csak a bizonyítvány fénymásolatát kapják meg. A rendes bizonyítványukat csak akkor vehetik át, ha más iskolától
hoznak befogadó nyilatkozatot. Jövõ
héttõl a szokásoknak megfelelõen, szerdai
napokon a Hunyadi utcai épületben 8-12
óra között tartanak ügyeletet.
A nyárra mindenkinek jó, pihenést, kikapcsolódást, szép napokat kívánt az igazgató,
majd a 2010-2011. tanév szorgalmi részét
bezárta.
Va Lá
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Elballagtak a nyolcadikosok is
Kedves Ballagók!
Ez a nyolc év több változást hozott életetekben. Az alsó tagozat viszonylagos nyugodt négy éve során tanítóitok keze alatt
megtanultatok írni, olvasni, számolni.
Majd következett a felsõ tagozat, ahol tovább bõvíthettétek ismereteiteket. Az
összeszokott osztályközösségek a 6. osztály végén felbomlottak, hiszen társaitok
egy része a gimnáziumi tagozatra ment át,
Ti pedig az általános iskolában alig egy
osztálynyian maradtatok. Közületek néhányan nagyon ügyesen, jól tanultatok, mások nemigen törõdtek a tanulnivalóval. Az
elõbbieket bíztatom, a jövõben se változzanak. Maradjanak ugyanolyan kedves,
rendes, udvarias emberek, mint eddig voltak. Az utóbbiakat pedig intem és figyelmeztetem, még nem késõ a változtatásra.
Akarják õk is a jövõben a szebbet, jobbat, a
többet adni magukból! A múlt reális
összegzésében és az eljövendõben való bizakodó készülés során nagyon fontos,
hogy különbséget tudjatok tenni értékes és
értéktelen, az igaz és a hamis, a jó és a rossz
között. Ne feledjétek, ami ma fontos és értékes, holnap könnyen semmivé válhat.
Ami van, az mind elmúlik, újak, mások
jönnek helyette. Folyton változik körülöttünk és velünk együtt a világ. Ti, nyolcévnyi
iskolába járás után feljutottatok a gyakran
emlegetett 11-13-17 emeletes képzeletbeli
iskolaház 8. emeletére. Az emeletek közötti lépcsõfokok egyre növekvõ tudással
egyre feljebb vittek benneteket. A felsõbb
emeletek azonban még messze vannak,
pedig ott találhatók azon szakmák, amiket
megálmodtatok, amit el szeretnétek érni.
Addig még sok lépcsõfokot kell megmásznotok, idõnként sok-sok fáradtsággal.

Hogy ezt valamennyien meg tudjátok-e
tenni, azt most még csak reméljük! Mi, pedagógusok, szülõk, bízunk Bennetek,
hisszük, hogy álmaitokat nemcsak álmodjátok, hanem tesztek is érte valamit. S ki
tudja? Lehet, hogy lesz köztetek, aki meg
sem áll a 11. emeletig. Indulni kell tehát tovább, hogy egyszer az általatok megcélzott
legfelsõ szintre feljussatok. Ezen az úton
eddig sem voltatok egyedül. Szüleitek, tanáraitok hol valósan, hol képletesen fogták a kezeteket és segítettek Benneteket.
Tudom, hogy további utatokon is számíthattok rájuk, ránk. Bárhogyan is alakul,
higgyétek el, bennünket, pedagógusokat
mindig az vezérelt, hogy minél többet kihozzunk belõletek. A nyolc év alatt legtöbbetekrõl kiderült, miben jobb, miben több
a másiknál. Ezt a jobbat, többet kell a jövõben nektek is tudatosan figyelni, és akkor
sikerülhet egy olyan pályára jutnotok, ahol
a munka, a hivatás egyben az öröm és a siker forrása is lesz. Az új közösségek, ahova
szeptembertõl kerültök, még nem tudjuk,
milyen lesz, nem tudjuk, hogyan fogad
Benneteket. Ti azonban bátran támaszkodhattok az itt tanultakra, és biztosan
meg tudjátok állni a helyeteket az új közösségben is. Ehhez kívánok valamennyi
ballagónak, sok-sok szorgalmat.
Arany János szavaival búcsúzva: „Elõtted
a küzdés, elõtted a pálya, Az erõtlen csügged, az erõs megállja És tudod az erõ micsoda? – Akarat, Mely elõbb vagy utóbb,
de borostyánt arat.”
Kollégáim nevében is szívbõl kívánom,
hogy életutatokat sok-sok borostyán kísérje – fejezte be ünnepi beszédjét Tóthné
Unghy Ilona, a Vak Bottyán ÁMK igazgatója.

Tájékoztató konferenciát tartottak a
TÁMOP 3.1.5.-ös pályázatról
2011. június 17-én 15.00 órától tájékoztató konferenciát
tartottak a nevelőtestület és az érdeklődők számára a Vak
Bottyán ÁMK Hunyadi úti épületében a pályázat jelenlegi
helyzetéről.
Először Tóthné Unghy Ilona igazgató asszony mondta el a részt
vevőknek, hogy várhatóan elfogadásra kerül az a szerződésmódosítás, amely alapján Pálné Pőcz Krisztina nem vesz részt a
pályázatban, helyette Kockásné Horváth Dóra egy évvel meghosszabbítja tanulmányait, így szakvizsgával záruló képzésben
vesz részt. Ezután a pályázatban részt vevő kollégák tájékoztatták a jelen lévőket az addig folytatott tanulmányaikról,
valamint a további teendőikről. A 2011/2012-es tanévben Ene- A projekt az Európai Unió támogatásával,
sei József főállású gyermekvédelmi felelős lesz az intézmény- az Európai Szociális Alap
ben. Mátics Beáta tagintézmény-vezetőként kívánja hasznosíta- társfinanszírozásával valósul(t) meg.
ni a tehetséggondozásról tanultakat. Kántor István vállalta, hogy
az ősz folyamán egy tájékoztató/bemutató rendezvényt tart az
érdeklődő kollégák számára a digitális médiakommunikáció
témakörben. Kockásné Horváth Dóra egyelőre óvónői tevéÚMFT ifovonal:
kenységébe építi be az óvodai gyógytestnevelésről tanultakat.
Kovácsné Lengyel Ilona

06 40 638 638
nfu@meh.hu . www.nfu.hu
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Volt egyszer egy bõrgyár…
7. rész
Elsõ képünk a boxkikészítõben készült a bõrök csipeszelése közben az 1970-es években. Szembõl Závodi Mária dolgozik, Himpli
Imréné Hermann Ilonka áll háttal, akitõl a képet kaptam.

Harmadik kép: A következõ kép a 60-as évek végén készült, amikor a boxkikészítõ dolgozói meglátogatták Csapó Jánosné Küzdy
Gabriellát. A fényképet hozó Gulyás István Kovács Pannika emlékezete szerint kisfiának, Robinak születésekor köszöntötték
Gabit, aki ekkor a boxkikészítõ mûhely vezetõje volt. A képen legfelül a lépcsõn Csapó Jánosné, elõtte Mitler Jánosné, Gulyás
Istvánné és Sebestyén Istvánné Csõsz Marika. Mellette tovább
Bányai Andrásné Németh Marika, Balla Lajosné, Kovács
Józsefné, Szili Jánosné, Csömösz Istvánné, Szabó Sándorné,
Kalger Jánosné Ünnep Erzsébet.
A negyedik képpel ismét Halas Kálmán 1974-es gyûjteményébõl
választottam, az energiatelep dolgozóiról. Felismerésükben
Gárdonyiné Irénke segített, akinek férje Karcsi ott áll a kép jobb
oldalán. Mellette a hátsó sorban Széll József, Dudás István, Szabó
János, Horváth László, Bereczki Sándor, Straub György, mellette
az elsõ sorban Gomán György.

Második kép: ezt a képet az anyag- és készárukönyvelés dolgozóiról készítettem 1975 körül. Elöl bal oldalt László Jánosné
Gerebics Etelka a csoport vezetõje kisfiával, Jánossal. Mellette
Jádi Istvánné Rózsika és fia, Zoltán. Mögöttük balról: Kovács
Jutka, Király Ágnes, Mezõné Mészáros Irén és Kovácsné Dudás
Erzsébet. Leghátul Molnár Ferencné Marika és Kovácsné Horváth Anci. Sokan közülük éveken, évtizedeken át munkatársaim
voltak.

Ötödik képünk egy nyugdíjas búcsúztatót ábrázol a vixos mûhelyben, 1991 körül. A nyugdíjba menõ üzemi adminisztrátor, Varga
Lajosné Bódog Mária, Himpli Imréné Ilonka köszönti õt a szép
virággal, a háttérben Ács István, a vixos fõmûvezetõje. A képet
Himpli Imrénétõl kaptam.

A hatodik képen Siket Józsefet láthatjuk,
itt még 1913-as huszárként, Nagykárolyból. Siket bácsi késõbb évtizedekig dolgozott a bõrgyár kovácsmûhelyében. A
muzeális értékû képet
Mikulás Józseftõl és
feleségétõl, Siket Katalintól kaptam.
Folytatjuk.
Kiss Margit
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Kiállítás nyílt az amatõrök alkotásaiból
Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató az alábbi fõbb gondolatokkal nyitotta meg a kiállítást:
Könyvtárosként én inkább az írott kultúrával foglalkozom, míg
Önök a kezük munkájának eredményét emelik kultúrává. Amatõr mûvészeket köszöntünk a 14. alkalommal megnyíló kiállításon. Többen Önök közül valamennyi alkalommal részt vettek és
bizonyosságot adtak tehetségükrõl. Ebben az évben elsõ alkalommal kerülnek kiállításra olyan alkotások is, melyeknek készítõjét

teljesedik ki abban, hogy munkájukat, szívük-lelkük egy-egy darabját elénk tárják. Megnyugtató, hogy felgyorsult világunkban
vannak olyan emberek, mint Önök, akik szabadidejüket nem csak
passzív pihenéssel, például tévénézéssel, vagy aktív kerti munkával töltik el, hanem önmaguk és a mi kedvünkre értéket teremtenek. Értéknek nem csupán a kiállított tárgyakat tekintem, véleményem szerint jelentõs értéket képvisel a közösségteremtés is,
Önök az alkotások szépségén túl összefogásra buzdítanak. Ebben
van ennek a kiállításnak az elõremutató ereje. Függetlenül attól,
hogy Önök kézimunkát, kézmûves vagy gyöngyös munkát, festményt, fotót vagy irodalmi mûvet tárnak ma itt elénk. Minden
mûalkotás üzenet, az Önök üzenete – rajtunk áll, hogy az üzenetet megértsük. Csoportos kiállításra jöttünk, nehéz lenne minden
kiállító munkáját külön-külön említeni. Saját területükön
mindannyian kiemelkedõt alkotnak. Vannak köztük kiforrott
mûvészek, vannak, akik mûvészi útjukat megtalálták, vannak,
akik még keresik azt. Gilbert Keith Chesterton szavaival élve:
„…a világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami
olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
Ezzel a kiállítással mi megkaptuk ezt. A TEMI Fried Mûvelõdési
Házban 31 alkotó közel 200 munkáját állították ki.

ma itt már csak családja képviselheti. Ma már annyira hozzátartozik az életünkhöz, hogy Simontornyán a nyár, a nyári fesztivál az
Önök kiállítása nélkül már elképzelhetetlen. Amatõr mûvésznek
lenni annyit jelent, hogy Önök kedvtelésbõl, nem hivatásszerûen
foglalkoznak a mûvészet különbözõ ágazataival. Ez ugyanakkor
azt is jelenti, hogy az alkotási folyamatot nem befolyásolja sem a
megrendelõ, sem a piac. Így az alkotófolyamat itt és most elõttünk

Suligyümölcs
plakátpályázat
A Fruitmarketing Kft. már második alkalommal plakátpályázatot hirdetett két korcsoportban – a vele iskolagyümölcs programban szerzõdött iskolák – alsó tagozatos
osztályai részére. A simontornyai alsó tagozatos gyerekekkel ismét beneveztünk. Egy
osztály csak egy alkotással vehetett részt a
pályázaton. A plakátot minden tanuló elkészítette, és az itthon maradt legszebb alkotásokból kiállítást rendeztünk iskolánk elõterében.
A
beküldött
plakátok
a
www.fruitmarketing.hu weboldalára is felkerültek. Korcsoportonként öt plakátot díjaztak. Az elsõ 150 beérkezett plakátot pedig 2
db 5 literes 100 %-os almalével jutalmazták.
Ez utóbbiba a mi tanulóink is beletartoztak.
Megérkezett minden alsós osztály részére a
jutalom. A beküldött munkákból kiállítást
rendeztek a Kecelen megrendezésre került
„MEGGYFESZTIVÁL”-on.
Gyurkóné Tóth Irén

A kiállítók: Arros Endréné (kézimunka, gobelin), Bertus Jánosné
(festmény), Bischof Józsefné (gyöngyfûzés), Boros János Tamás
(rajz, vers, könyv), Csóka Anita (kézimunka), Csóka Lászlóné
(kézimunka), Dobos Anita (kézmûves munkák), Enesei Józsefné
(dekoráció), Faragó Antalné (festmény), Geiger Istvánné (kézimunka, gobelin), Gyurkó Gábor (fotó), Gyurkóné Tóth Irén (fotó), id. Lukács László (kerámia), Jobbágy Józsefné (kézimunka),
Kiss György (rajz), Kockásné Horváth Dóra (bõrmunkák), Kovács Sándor (rajz), Köõ Zsuzsa (kézmûves munkák), Körtésné
Torma Judit (üvegfestés, kézmûves munkák), Orosz Eszter (fotó), Papp Józsefné (kézimunka), Princzes Jánosné (kézimunka,
gobelin), Rózsa Zoltán (fotó), Sebestyén Orbánné (kézimunka),
Szili Jánosné (kézimunka, gobelin), Takácsné Gyõri Mariann
(karácsonyi díszek), Torma Józsefné (kézimunka, gobelin), Tóth
Imréné (üvegfestés), Viktorin Béla (festmény), Vincze Dóra
(pasztellkréta)
Szervezõk voltak: Lacza Attila, Gyurkóné Tóth Irén, Gyurkó Gábor.
Va Lá

Születések júniusban:

Elõzõ számunkban akaratlanul is névadók lettünk, ugyanis Ünnep Szintia Diána a helyes név és nem Lintia Diána. Az érintettektõl elnézést kérünk, remélem, nem okoztunk nagy problémát, és humorosnak tekintik az elírást. A Lintia név egyébként
jelenleg nem adható az újszülötteknek, pedig szép és hangzatos.

Házasságkötések júniusban:
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Megkésett gyermeknapot
ünnepeltek Csillebércen
A Grund gyerekszervezet meghívására a fõvárosi csillebérci szabadidõ központba látogatott több mint 60 simontornyai és tolnanémedi tanuló. Az ünnepi mûsorban fellépett és nagy sikert aratott a tolnanémedi ugróköteles cso-

port, akiket Benkõ Ernõné nyugdíjas pedagógus készített fel. A simontornyai természetjáró szakkör a két napos budapesti kirándulás során a csillebérci program
mellett ismerkedett a fõváros nevezetességeivel, meglátogatta az Országházat is. A szép és tartalmas programoknak köszönhetõen a gyerekek nagyon jól érezték
magukat.
Va-Lá

Csillebércen
jártunk

Új helyen, bõvülõ szakmával
indul a szakiskolai képzés

2011. június 11. szombaton a gyerekek
nagy izgalommal vártak a Hunyadi úti iskolánál. Gyermeknapi rendezvényre mentünk a csillebérci szabadidõ központba,
két óvodás, három alsós és tizenhárom felsõs diákkal. Az iskola biztosította számunkra a buszt. Szép idõnk volt, és nagyon
jól éreztük magunkat. A gyerekek boldogan fényképezkedtek a fellépõ sztárokkal.

Jelentõsen átalakult a
szakképzés helyzete Simontornyán. Kiváltak a
Vak Bottyán ÁMK kötelékébõl, és önálló iskolaként, Pillich Feren Szakiskola néven kezdik meg, illetve folytatják a tanulók
oktatását az õsszel.
Kántor Mónika, a szakiskola igazgatója elmondta,
hogy megvásárolták a város fõterén található, korábban ÁFÉSZ irodaként
mûködõ épületet és a hozzátartozó faházat. A tanulók elméleti képzése és a
nõi szabók gyakorlati oktatása folyik a fõ- és a melléképületben, míg a faház
sokoldalú
feladatokat,
összejöveteleket láthat el. Az épületben jelenleg serény munka folyik, belsõ átalakításokat végeznek, ha rendkívüli esemény nem történik, a tanévkezdésre minden elkészül,
erõsítette meg kérdésünkre a választ az igazgatónõ. Egyébként több tanuló is segíti a
munkát: Szijártó Diána, Kecskési János, Jancsovics József és Lestár Richárd szinte mindennap ott van. Két lovászfiú úgy fogalmazott: „Magunknak építjük, hogy az õsszel már
itt tanulhassunk.” A kertészek gyakorlati képzésének helye nem változott, míg a lótartók, lótenyésztõk gyakorlati foglalkozásait továbbra is Cecén tartják. Az új tanévtõl
kezdõdõen egy új szakmát is megszerezhetnek a tanulók, mezõgazdasági gépszerelõ szak
indul 15 tanulóval.
Összesen kilencven tanulónak biztosítanak képzést. A cecei Diós impozáns lovas tanyán
nyáron is élénk élet zajlik, minden lehetõséget kihasználnak a lovas sport népszerûsítésére. Lovas táborokat, versenyeket szerveznek, melyekben az iskola két tanulója Vörös
Klára és Kromberger Kitti sokat segít. Legközelebb július 23-án távhajtó és távlovagló
versenyt, július 30-án pedig az egészen fiataloknak, kicsiknek Unikornis-kupát rendeznek. Érdeklõdés, információ: Kántor Mónika – 06 (30) 6560 543-as telefonszámon.

Szálka Lajosné

Köszönet
Nagyon köszönöm Cseh Attilának, hogy
az elvesztett mobiltelefonomat megtalálta
és részemre visszajuttatta. A telefonban
nagyon sok, szinte pótolhatatlan telefonszám és egyéb adat volt tárolva, ezért különösen örülök, hogy Simontornyán ilyen
becsületes emberek vannak.
Vámi István nyugdíjas iskolaigazgató

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.

Va Lá
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Családi napot tartottak a Kaktusz extrém parkban
Immár nyolcadik alkalommal hívta és várta
a szórakozni vágyókat a Kaktusz tulajdonosa, Szántó László. Az idén a kellemes idõben közel kétszázan vettek részt a különbözõ programokon. A gyerekek ingyen használhatták az ugróvárat, a rodeó bikát, a falmászót, a csúszdát, a krosszpályát. Ebben
az évben is nagy sikert aratott a toronyépítõ
verseny, melyen ismét lány gyõztest avattak. Hasznosak, érdekesek voltak az ismeretterjesztõ programok, a mentõautós, az
újraélesztési bemutató és gyakorlatok, valamint a motorosok felvonulása. Amíg a
gyerekek önfeledten játszottak, a szülõk és
a család többi tagja, a hûvösben beszélgetett, oltotta szomját, csillapította éhségét.

Tenke Dorina
megismételte
tavalyi gyõzelmét

Va Lá

Nyári szabadidõs programok

Ezúttal is jól sikerült
a véradás, most több férfi
adott vért, mint nõ

A város Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben is
megszervezte nyári szabadidõs programjait. A programok 2011.
június 27-30-ig tartottak, melyen naponta 12-15 gyermek vett
részt. Elsõ nap ügyességi versenyek, vetélkedõk várták a résztvevõ gyermekeket. Második nap kerékpárral látogattunk el
Ozorára, ahol megtekintettük a várat és a játszóteret. Harmadik
nap helyi nevezetességeket kerestünk fel gyalogtúra keretében.
Fekete Tímea, aki szolgálatunknál gyakorlati idejét töltötte, röviden ismertette a Vár, a Szentháromság szobor, a római katolikus
templom, a városháza, a bõrgyár, a református templom, a kápolna történelmi múltját. Negyedik napra strandolást szerveztünk
Kisszékelybe, de ez az idõjárás miatt meghiúsult. Ez lett a
szabadidõs programok záró napja, ahol a gyerekeket Tímea házi
készítésû süteménnyel lepte meg.
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

A képen Horváth Zoltán többszörös véradó és Koczkás László,
aki másodszor adott vért

Szálkáim

Megoldódott a vízprobléma
Örömmel jelentem, hogy a honvédség végre megnyitotta a
simontornyai Derék- és Kajtár-hegyen a vizet a hegyközség egyéves utánajárása és kitartó munkája eredményeként. A hegyközség köszöni azok segítségét, akik segítették a munkát, együttmûködtek velünk. A gazdáknak pedig köszönöm a türelmet, és bízom a további eredményes együttmûködésben. A víz megnyitása
már régóta nem a hegyközség miatt csúszott, minden szerzõdés
rendben volt csak a Honvédelmi Minisztérium átszervezése miatt
sokáig nem volt illetékes, aki megnyittathatta volna.
Herzeg Gyöngyi hegybíró

A katolikus szentmisén
neves kórus mûködött közre
A Pécsi Madrigálkórus húsz éve minden júniusban hálaadó zenés
áhítattal zárja az évadot. Az idén Simontornyán vendégszerepelt
a 12 tagú énekegyüttes. Húsz esztendeje, 1991. június 19-én hagyta el hazánkat az utolsó orosz katona. Erre az eseményre is emlékeztek a szentmise végén felhangzó Te Deummal. A mise állandó
része Gounod: Missa brevis címû kompozíciója volt, melyet
Kalász Gyula karnagy vezetésével adtak elõ.

A mellékelt fotó talán nem is érzékelteti teljesen és igazán azt a
barbárságot, melyet az áramszolgáltató végzett az Arany János
utcában a piac bejárata mellett. Rossz nézni, ahogy a fákat megcsonkították, egyiken csak egy ágat hagytak. Talán jobb lett volna,
ha tõbõl kivágják az egész fát, ekkor talán kevésbé fájna a szívünk.
Sajnos, nem az egyetlen hely, ahol hasonló „munkát” végeztek,
ezzel igencsak elcsúfítják a városképet. Vajon mit lehet tenni?
Van-e más megoldás?

Va Lá

Va Lá
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Önmagukat ünnepelték és a jövõrõl beszélgettek
Ismét beigazolódott, hogy a kézilabdázók az egyesület mostohagyerekei. Saját maguknak kellett az évértékelõ összejövetelt megszervezni és gondoskodni némi vendéglátásról. Az STC vezetése
nem tekinti szívügyének a kézilabdázást. Az újonnan megválasztott ügyvezetõ elnök el sem jött, a társadalmi elnök is inkább mint
a lányok edzõje volt jelen. Valamit sürgõsen tenni kell, mert rövidesen kezdõdik az új bajnokság, és sok döntést igénylõ kérdés,
merül fel. Sajnos a régi vezetés már kevésbé, az új pedig szinte alig
tevékenykedik.

Öröm viszont, hogy különösen az OSB-ben szereplõ fiúkat a szülõkön és Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgatón kívül is sokan támogatják. Büszkeség tölthet el mindenkit, hogy mennyire szeretik a
csapatot, sok nagyváros megirigyelte már a nézõszámot, mely
nagy erõt ad a fiuknak. A csapat köszöni a szurkolók támogatását.

Sokan szeretnék, hogy ez a sokra hivatott gárda valahol tovább
versenyezzen, és megalapozza Simontornya késõbbi felnõtt kézilabda csapatát. Széplaki Zoltán testnevelõ edzõ és állandó segítõje Lampert Csaba – a korábbi kitûnõ játékos – a két legerõsebb
láncszem ebben a munkában. Mellettük Bór István fontos szerepe és támogatása is vitathatatlan és nélkülözhetetlen.
Feltérképezték a lehetõségeket, melyeket a szép számban megjelent szülõkkel megbeszéltek, kikérték a véleményüket, tapasztalataikat. Több lehetõség közül az tûnik a legjobbnak, hogy Sárbogárddal közösen indítanának csapatot, így az NB II ifi bajnokságában játszhatnának a simontornyai fiatalok. Ez még nem dõlt el,
mert még nem biztos, hogy elfogadják a Sárbogárd NB II-es nevezését. A másik lehetõség önálló felnõtt csapat indítása Fejér megyében, ugyanis Tolnában nem rendeznek bajnokságot. Ezzel az
a gond, mint Széplaki Zoltán elmondta, hogy nem a saját korosztályukkal versenyeznének, s félõ a nagy korkülönbség és az ezzel
járó fizikai fölény nem kedvezõ.
Ennyit a jövõrõl. Az elmúlt szezont az edzõ jónak értékelte és a
legjobbakat oklevéllel és egy kézilabdával jutalmazta. A legértékesebb játékos díját Molnár Balázs, a gólkirályi címet Bór Dávid
érdemelte ki. Jutalmat kapott a legszorgalmasabb edzésre járó
Kecskés Péter, aki mindössze egyszer hiányzott.
Nem az udvariatlanság miatt hagytam a végére a nõi kézilabdázókat, de sajnos a megbeszélésre is igen kevesen jöttek el. Különbözõ okok miatt a bajnokság végére elfogyott a játékos állomány, így
az õ sorsuk a folytatásról igencsak megkérdõjelezõdik. Valami
csoda kellene, hogy újra feléledjen az egykor szép napokat megélt
nõi kézilabda. Aki tud, segítsen!
Va-Lá

A labdarúgók túlteljesítették az elvárást
Új szelek fújdogálnak a focisták háza táján. A két új edzõ, Varga
Zoltán és Tóth Attila vezetésével nemcsak a játékosállományban,
hanem magában a játékban is óriási változások vannak. A csak
simontornyai játékosokból álló felnõtt csapat az eredeti célkitûzést messze felülmúlta, és az ötödik helyen végzett. A 23 éves átlagéletkorú csapattól ez igen dicséretes teljesítmény, újra érdemes kijárni a mérkõzésekre. A bajnokságban a stabilitást a védelem és a két kapus biztosította. A mezõnyben a második legkevesebb gólt kapták. Juhász Gábor és Kleiber György felváltva õrizték a kaput, míg a védelem a legtöbbször Gergõ János, Kovács
László, Balogh Botond, Csepregi György összeállításban lépett
pályára. A középpályás sor zömében Barna Csabával, Vaczula
Attilával, Czégenyi Tamással és Papp Szilárddal állt fel. A csatársorban Papp Tamás és Szõke Szabolcs mellett Horváth Tamás
szerepelt még. Az ifjúsági korú Bór Dávid a tavaszi szezonban
kezdõ játékossá nõtte ki magát. Móré László, Szûcs Gábor,
Herczeg Szilárd és Rostás István mellett több ifjúsági korú
játékos, Balogh Balázs, Balog Attila, Kovács Tamás, Sziládi
Albert, Lepsényi Zsolt és Varga Richárd szerepelt a csapatba.

Az ifjúsági csapat is közel volt a dobogós helyezéshez, végül azonban ötödik lett. Fõ feladatukat, hogy a felnõtt csapatot segítsék,
jól teljesítették, többször adtak játékost a felnõtt csapatnak. Igaz,
ezáltal gyengültek, és lehet, hogy emiatt nem lettek dobogósok.
Tóth Attila edzõ természetesnek ítéli meg a segítséget, mert mint
mondta, a felnõtt csapat szereplése, határozza meg, hogy melyik
osztályban játszanak. A jövõben is a megyei másodosztályban indulnak, és szeretnének feljebb lépni. A játékosállomány változásról annyit tudni, hogy az õszi szezonban Tolnanémedi megszûnt
csapatától négy felnõtt és négy ifista játékost igazolnak. Az ifi csapatból kiöregedett játékosok szereplése is elõtérbe kerül. Szõke
Szabolcs, a jövõben csak ritkán lép pályára, ugyanis Balatonfüredre költözött. A csapat vezetése abban bízik, hogy a sportkörnél
rendezõdnek az anyagiak, és az önkormányzat teljesíteni tudja a
költségvetésben megszavazott sporttámogatást. A két edzõ a
csapat nevében megköszöni a szülõk és a szponzorok támogatását
és szeretnék, ha a következõ szezonban is a csapat mellé állnának.
Va-Lá

Játszóteret alakítottak ki a lakótelepen
Újra gyermekzsivajtól hangos a lakótelep. Különösen a nagy nyári melegben kedvelik a lurkók a Vak Bottyán-lakótelep hûs fái közötti kis játszóteret. A szülõk, nagyszülõk, leendõ nagyszülõk összefogásával készített, bekerített, zöld növényekkel övezett területen biztonságban futkározhatnak,
játszhatnak és homokozhatnak a csemeték. Közben a felnõttek sem unatkoznak, megbeszélhetik egymással nevelési tapasztalataikat.
Va-Lá
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