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Ismét becsengettek
Tanévnyitó a Vak Bottyán ÁMK
simontornyai iskolájában
A Himnusz hangjai után a narrátor, Molnár Virág
köszöntötte elsõként az ünnepség résztvevõit, külön
az újonnan érkezõ tolnanémedi és kisszékelyi tanulókat. Ezután a szokásokhoz híven a leendõ elsõ osztályosok mûsorából tudhattuk meg, õk mit várnak az
iskolától, majd az immár másodikosok mondták el,
mit tanultak az egy év alatt. Tóthné Unghy Ilona
igazgató lépett a mikrofonhoz, akinek beszédébõl
idézünk:
„Sok szeretettel köszöntöm tanévnyitó ünnepélyünk
résztvevõit, Csõszné Kacz Edit polgármester asszonyt, dr. Mihócs
Zsolt alpolgármester urat, Móricz Jánosnét, Tolnanémedi polgármesterét és Keresztes Lászlót, Kisszékely polgármesterét,
meghívott vendégeinket, valamint a szülõket, a tanulókat és természetesen kedves kollégáimat.

Kedves szülõk,
tanulók és kollégák!
Ez a nap, a 2011/2012. év tanévnyitó napja. Ünnepnap számunkra, hiszen az új tanév most kezdõdik meg. Ebbõl az alkalomból kívánom mindnyájunknak – diákoknak és kollégáknak egyaránt –,
hogy keressük és leljük meg örömünket a tanulásban és a munkában.
A nyár gazdagabb volt eseményekben, mint ahogyan azt júniusban elterveztük. A gimnázium felköltözése hatalmas munka volt.

Itt szeretném nagyon-nagyon megköszönni azt a hihetetlenül sok
erõt, lelkesedést, kitartást és azt a rengeteg munkát, amit az iskolára áldoztak a szülõk, a pedagógusok, a technikai dolgozóink, a
közmunkások és még a tanulók közül is jó néhányan.
Az alsós szülõk és tanítók összefogtak, és kimeszelték osztályaikat, ajtókat festettek, asztalos munkát végeztek, takarítottak. Aki
még ezen felül is (legkevesebb 6 munkanapot) dolgozott a közért,
a hiányzó kerámialapokat pótolta a tantermekben, folyosókon –
Kovács Imre apuka volt. Nagyon köszönjük.
A felsõs és gimnáziumi tanárok felváltva, de egész nyáron dolgoztak: fúrtak-faragtak, linóleumot raktak le, szekrényeket állítottak
össze, bútort hordtak, ki-be dobozoltak, egyszóval fantasztikusan
sokat dolgoztak. Nagyon köszönöm a munkájukat. Hogy volt mit
összeszerelni és hordozni, azt két szervezetnek köszönjük. Egyik
a Simontornyai Vöröskereszt, a másik a FÖMO Hús Kft. által
ideirányított németországi Baptista Szeretetszolgálat. Így nagyon
sok jó minõségû bútort és iskolabútort kaptunk.
A technikai dolgozóinkra is soha nem látott mennyiségû munka
zúdult az idei nyáron, sokszor munkaidõn túl is dolgoztak azért,
hogy ma viszonylagos rend legyen az épületekben. Igazán elégedettek lehetünk a munkájukkal.
Tanítványaink közül is többen beálltak segíteni: Horváth Evelin,
Fésüs Kevin, Kovács Péter 8.g, Molnár Péter Gergõ 5.a, Kossa
Gábor, Dolvig Bálint, Németh Gábor, Kecskés Péter, Váczi
Ádám 11.g, és Sós Ágnes 13.g osztályos tanuló. Köszönjük, és természetesen mindannyian igazgatói dicséretben részesülnek.
Ugyancsak nagy köszönettel tartozunk Simontornya Város Önkormányzatának, mert közmunkásait az intézmény rendelkezésére bocsátotta, és ez nagy segítséget jelentett számunkra.
Kedves szülõk, tanulók, kollégák! Ami az idén elmaradt, a jövõ
nyáron kerül sorra, s akkor is fogjuk kérni mindenkinek a segítségét.
Folytatás a 3. oldalon.
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Kitüntetettjeink
Simontornya város 2011 év Közszolgálatáért címet Kovács Józsefné érdemelte ki.
A város elismeri és honorálja mindazon
személyek munkáját, akik a helyi közügyek
bármely területén kimagasló teljesítményt
nyújtanak. Ilyen személy Kovács Józsefné
Marika, aki 34 éve közszolgálatot lát el, jelenleg az „Õszikék Szolgáltató Szolgálat”
bentlakásos részlegének osztályvezetõje.
Korábban több mint 20 évig az intézmény
elsõ számú vezetõje volt, de 2005-ben lemondott. Úgy érezte, hogy az egyre több
adminisztratív feladat ellátása sok idõt
vesz el attól a munkától, melyet igazán szeret. Mint mondta, hobbija a munkája, e tevékenységébõl is egyértelmûen kitûnik,
szereti az idõs embereket, azok gondjait,
problémát megoldani, orvosolni. Az
egészségügyi szakközépiskola elvégzése
után is állandóan képezte magát, haladt a
kor új kihívásaival. Mindezt fõnökei is elis-

merték, több szakmai kitüntetés mellett,
most méltán kapta meg a „Közszolgálatért” díjat, mely váratlanul érte, büszke rá.
Szerteágazó munkája révén nemcsak az
otthon lakóinak, hanem a város összes idõs
rászorulóinak is segít, elsõsorban a német
vöröskereszttõl érkezett gyógyászati segédeszközök kölcsönadásának koordinálásával.
Kevés szabadidejében a háztartási munka
mellett kertészkedik, hogy kiváló eredménnyel azt bizonyítja a takaros háza mellett található rózsalugas és virágözön. A
mindig vidám, mosolygós Marikát látni és
vele beszélgetni már maga is gyógymód,
sokszor többet ér a gyógyszernél. Kiegyensúlyozott családi életének is köszönhetõ
fenti tulajdonsága. Két fia Angliában él,
ezt sajnálja, de örömmel tölti el az a tudat,
hogy megtalálták számításaikat. Beszélgetésünk során többször megjegyezte, ne fe-

lejtsem el megírni, hogy megköszöni az önkormányzatnak a kitüntetést, õ nem ezért
dolgozik, de nagyon jól esett neki, hogy elismerik a munkáját.
Gratulálunk és kívánjuk, hogy még sokáig
segítse az idõs, beteg embereket.
Va Lá

Mindkét kategóriában a Gálaker Kft.
érdemelte ki a város bora kitüntetést

Kovács László méltán lehet büszke a tavalyi boraira, hiszen bármily meglepõ, elsõ
alkalommal nyerte el e nemes kitüntetõ címet. Ez azért is érdekes, mert a beszélgetés színhelyéül szolgáló impozáns terem
falain ott sorakoznak az arany- és a nagydíjakat tanúsító oklevelek, melyeket az országos és nemzetközi borversenyen kapott. A borászkodást eleinte hobbinak tekintette, ma már nagyon sok tanfolyam elvégzése és a saját tapasztalat után mesteri

szinten végzi. A város bora címet a chardonnay fehérrel és a kékfrankos roséval
érte el. Mindkét fajtát a 20 éve telepített
tõkékrõl szüretelték. Látszólag egyszerû jó
bort készíteni, de ehhez sok mindennek
össze kell jönnie. A szõlõ zöldmunkáitól
kezdve a szüretelésen át a borkezelésig.
Sok éves tapasztalatait az alábbi lényeges
szempontok jellemzik. Nem szabad a tõkéket túlterhelni, bármilyen fájó is (ezért sokan nem teszik meg) csak annyi fürtöt szabad a tõkén hagyni, amennyi a minõségi
bor készítéséhez kell. A növényvédelmet
mindig idõben és alaposan kell végezni.
Szüretkor csak a teljesen egészséges fürtöket szabad leszedni. A szõlõfeldolgozás és
a borkészítés alkalmával ügyeljünk a tisztaságra. Kovács László természetesen sok
egyéb fontos dolgot tudna még elmondani,
de mint mondta, az egyéni íz és zamat a
borkedvelõ gazdától függ. A tavalyi évben
az idõjárás nem kedvezett a vörösboroknak, ezért feleségével, Varga Arankával,
közösen úgy döntöttek, hogy ezt a bort

Kis búcsú, kevés érdeklõdõ

nem nevezik. Jól döntöttek, a város bora
címet mindkét boruk kiérdemelte. Végezetül arra kértük, jellemezze a kékfrankos
rosét: kizárólag kékfrankos szõlõbõl készül, kedveltségét halvány rózsaszín megjelenésének, könnyed, mérsékelt fanyarságának és friss finom gyümölcsös ízének köszönheti. Fogyasztható aperitifként, de kifejezetten ajánlható szárnyas ételekhez is.
Vacsora után, nyári estéken, 8-10 fokra
hûtve, kellemesen emelheti a baráti beszélgetések meghitt hangulatát. A chardonnay különleges minõségû, feltûnõen
elegáns bor. Tüzes, testes, jellegzetesen finom illatú és zamatú. Illata a zöld almára
és finomfüstre emlékeztet, ízeiben fellelhetõ a méz és a sárgadinnye. 10-12 fokra
hûtve, méltóképpen koronázza meg például egy libasült élvezetét. Ajánlható még
roston sütött, nem túl fûszeres halhoz is.
Gratulálunk a város bora címhez, és köszönjük a tanácsokat.
Va Lá
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Ismét becsengettek
Évrõl évre elmondjuk, hogy jövõre majd
könnyebb lesz, de már igazán beláthatjuk,
hogy nem ilyen az élet. Egyre nagyobb kihívásoknak kell megfelelnünk, egyre többet és jobban kell ahhoz teljesítenünk,
hogy elégedettek legyenek velünk és elégedettek legyünk magunkkal.
Természetesen ezzel nem a most iskolába
lépõ 1. osztályosokat akarom megijeszteni,
hiszen õk várják legjobban az iskolakezdést. Szeretettel köszöntöm õket, és õszintén bízom abban, hogy lelkesedésük, kíváncsiságuk megmarad, és jól fogják érezni magukat iskolánkban.
Külön köszöntöm a Tolnanémedibõl és
Nagyszékelybõl érkezõ új tanulóinkat.
Természetesen most még a régi iskolátok
jár a fejetekben, mert szerettetek odajárni.
Minden közel volt, minden ismerõs volt.
Tudjuk, hogy az elsõ napokban a beilleszkedés sok türelmet és odafigyelést igényel
tõletek, de bízzatok bennünk, segíteni fogunk. A régi iskolátokat tiszteljétek, szeressétek, hiszen minden eddigi tudást, örömöt, közösségi élményt az adott nektek.
Ezt az iskolát – az újat – pedig próbáljátok
elfogadni, keressétek meg benne a számotokra kedvezõt, az új barátokat, az új elfoglaltságokat.
Külön köszöntöm a 7. osztályos kisgimnazistákat. Ilyenkor szoktuk nyakukba kötni
az egyen sálat, egyen nyakkendõt, mely jelzi, hogy a gimnázium teljes jogú tagjaivá
váltak. Sajnos a sálak-nyakkendõk még
nem készültek el, azt majd a Csuriavatón
kapjátok meg.
Ugyancsak köszöntöm a hatosztályos gimnáziumba illetve az intenzív gimnáziumba
érkezõ új tanítványainkat, de természetesen minden régi diákunkat is, akik túlnyomó többsége mosolygó arccal érkezett az
ünnepségre, és meséli osztálytársainak a
nyári élményeket. Az õ kedves, ismerõs arcuk másfajta örömet szerez nekünk, az állandóság nyugalmát sugározzák nekünk.
Az újonnan érkezõ diákok mellett jött tantestületünkbe új pedagógus is.
– Misór Eszter német szakos középiskolai
tanár, aki fõként a gimnáziumban, de az általános iskolában is kapott órákat.
– Tolnanémedi tantestületébõl átvett kollégák: Balassa Zoltán testnevelés-gyógytestnevelés szakos, Gölöncsér Lászlóné és
Nagyné Reisz Éva napközis nevelõk és Pál
Kálmán történelem szakos tanár.
A nyáron ünnepélyes, szép óráknak is tanúi lehettünk. Kisszékelyben a falunapon
a kisszékelyi tanulók szépen szerepeltek,
megjelenítették az elmúlt korok iskoláit.
Simontornyán pedig az augusztus 20-i ünnepélyen és a városrészek versenyén jeleskedett több diákunk. Nagyon köszönöm az
aktivitásukat. Õk is mindannyian egy-egy
igazgatói dicsérettel kezdik a tanévet.
S most ünnepélyes keretek között, a szülõk
és a tanulók körében szeretnénk elbúcsúztatni kedves kolléganõnket, Dolovainé

Gyarmati Erzsébet tanárnõt, aki egész életén át ebben az intézményben dolgozott, s
most nyugdíjba vonul. Szeretném átadni
neki a Magyar Köztársaság Nemzeti Erõforrás Minisztere, dr. Réthelyi Miklós kitüntetését, a Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet.
S most tájékoztatom a jelenlévõket az
egyes osztályok osztályfõnökeirõl:

Általános iskolában:
1.a iskolaotthonos osztály Beidekné Bölcsföldi Mária, vele dolgozik Õsiné Szabó
Éva.
1.b hazamenõs osztályosztályfõnöke Emperger Ágnes; 2.a iskolaotthonos osztály
Schiszler Lajosné, párja Gyurkóné Tóth
Irén; 2.b hazamenõs osztályé Varga Szilvia; 3.a iskolaotthonos osztály Salamonné
Andráskó Borbála és Kossa Istvánné; 3.b
hazamenõs osztályé Horváth Istvánné; 4.a
Vinczéné Farkas Gyöngyi; 4.b Rózsáné
Kovács Anna; 5.a Pordány Ilona; 5.b Csapó Kamilla; 6.a Szabadi István; 6.b Pál Kálmán; 7. o. Andráskóné Pécsi Zsuzsanna; 8.
o. Szabadiné Lukács Mária.

Gimnáziumban:
7.g Pál Attila, 8.g Papp István Gergely, 9.g
Menyhártné Szücs Ildikó, 10.g Máté Imre,
11.g Patakyné Hegyi Erzsébet, 12.g
Molnárné Bereczki Annamária, 13.g
Doffkayné Kalász Andrea, 12.i/2. Csehóné
Kiss Dalma, 12.i/3 Lóczy István.
A napközis csoportokat alsóban Kovács
Tünde és Nagyné Reisz Éva Éva vezeti.
A felsõ tagozaton a napközis csoportok vezetõi: Géringerné Horváth Hajnalka 6.ab,
Gölöncsér Lászlóné 5.ab és Csóka Ferencné 7-8. osztályban.
Az alsó tagozat, valamint az 5-6. osztályok
a Petõfi úti iskolában kaptak helyet, 7. osztálytól a 13. osztályig pedig itt a Hunyadi
úti iskolában.
S most néhány egyéb, de fontos dologról
szeretném tájékoztatni a jelenlévõket:
1. Hitoktatásra a szokásos módon lehet jelentkezni.
2. Kisszékely az idei tanévtõl újra tagja a
társulásnak.
3. Az általános iskolai bejáró tanulók részére, mint ahogyan az elmúlt években is
volt, kötelezõ a napközi.
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4. Az osztályfõnökök az ünnepély végén
osztják ki a napközivel és az étkezés igénybevételével kapcsolatos levelünket. Nyilatkozatukat – nemleges válasz esetén is –
holnap, az elsõ tanítási napon szíveskedjenek visszaküldeni. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy az ingyeneseknek csak az
ebéd ingyenes (ezt írja elõ a törvény), a tízóraiért és uzsonnáért napi 75 Ft-ot kell fizetni, vagy nem kérik, és a szülõ pakol be
gyermekének szendvicset.
5. S most egy kellemetlenebb bejelentés
következik: bár lényegesen kevesebb az étkezési hátralékos, mint tavaly ilyenkor, de
néhányan az idén sem rendezték étkezési
térítési díj-tartozásukat. Õk a tartozás rendezéséig nem étkezhetnek a napköziben.
A már régebben bevezetett étkezõi felügyeletet fenntartjuk az ebédeltetés idejére, mert bevált.
6. A hiányzó tankönyvek ügyében alsó tagozaton Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanítót, a felsõben Kovácsné Lengyel Ilona
pedagógiai igazgatóhelyettest, a gimnáziumban Horváthné Farkas Rita általános
igazgató helyettest kell keresni.
7. Az ingyenes tankönyvek megóvása érdekében továbbra is érvényesek a szabályzók. Minden tanulónak kötelezõ bekötni a
tankönyvet, s kötelezõ tintával beleírni a
nevét is. Így év végén nem fordulhat elõ,
hogy mocskos, büdös, szakadt, összefirkált
könyvek érkeznek be. Az a tanuló, aki
megrongálja ingyenes tankönyvét, felelõsséggel tartozik, ki kell fizetnie az árát. Kérem a szülõket, figyeljenek a tankönyvre,
mert az ingyenesség nem a tulajdonjogra
vonatkozik, hanem csak a használatára.
8. Szeptember 1-jén 16 órakor az alsó tagozaton lesz szülõi értekezlet, elõször 10-15
perces összevont, majd osztályonkénti,
szeptember 5-én 17 órától a felsõ tagozaton és a gimnáziumban lesz szülõi értekezlet az osztály saját tantermében.
A zeneiskoláról és az alapfokú mûvészetoktatásról Doffkay Frigyes tanár úr néhány tudnivalót elmondott.
A holnapi napon, szeptember 1-jén 8 órakor megkezdõdik a tanítás, 12 óráig tart.
Végig az osztályfõnökökkel és segítõikkel
lesznek, amikor is minden szervezési feladatot lebonyolítanak: napközi, menzajelentkezés, tankönyvek kiosztása – a hiányzók feljegyzése, órarend lediktálása, bizonyítványok összeszedése, szakköri és fakultációs jelentkezések stb. A tudnivalók
feljegyzésére írószerszámot és füzetet hozzatok magatokkal, és még egyszer mondom, hogy a bizonyítványt is ezen a napon
adjátok le. Azok a tanulók, akik most kapják meg a tankönyveket, táskát is hozzanak
magukkal.
Tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként kívánom, hogy a szülõk, diákok és tanárok között teljes legyen az együttmûködés, hiszen
ugyanaz mindannyiunk célja: a gyermekek
eredményes tanulmányi munkája. Ennek
reményében a 2011/2012-es tanévet megnyitom.” – fejezte be beszédét az igazgatónõ.
Va Lá
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Méltó módon emlékeztek augusztus 20-ára
Kitûnõ idõ, remek hangulat, jó szórakozás, tartalmas
versenyek, jókedv, vidámság jellemezte az ünnepet.
A piros-fehér-zöld trikósok
mellett sokan ünneplõbe
öltöztek, és közösen emlékeztek meg államalapító királyunkról, Istvánról. Kovácsné Lengyel Ilona két,
versmondásban és énekben
is kitûnõ fiaival, Dominikkal és Viktorral, színvonalas mûsorral tették emlékezetessé az ünnepet. A ko-

dig, aktívan támogatták a csapatomat a nyugdíjasklub tagjai Koczkásné Marika néni vezetésével, Csóka Anita és az
óvoda dolgozói, ismerõsök, jó
barátok. A délután az ünnephez méltó, színvonalas mûsorral és koszorúzással kezdõdött, majd ezt követte a vetélkedõ. Köszönöm a csapatom
tagjainak, hogy a játék feladatait egymás között megosztva,
aktívan és sportszerûen játszottak a meleg ellenére is.
Köszönöm nekik a részvételt
és a kellemes, jó hangulatú
délutánt. Bár a csapatunk a
harmadik helyen végzett, azt
gondolom, amit a bemutatkozóban is mondtunk, aki ott volt mindenki nyertes! Nyert egy jó hangulatú délutánt, kellemes, jó társaságban, egy tányér finom gulyást vacsorára, lángost, és kürtöskalácsot. A piros csapat fõszakácsa dr. Mihócs Zsolt volt, aki kuktáival: Haig Judittal, és Fungné Zsuzsa nénivel már kora délután nekilátott a gulyás megfõzésének. Köszönöm nekik az ízletes, finom
vacsorát! Köszönöm a csapatom nevében a szervezõknek, hogy az
idei évben is nem kevés erõfeszítéssel, munkával megszervezték a
városnak a vetélkedõt, és egy tartalmas délutánnal gazdagítottak
bennünket. Aki pedig nem volt ott bánhatja, de jövõre ki ne
hagyja! Hajrá Pirosak!

Máté Imréné, a fehérek csapatkapitánya

szorúzás után a Helytörténeti Házban zajlott a városrészek vetélkedõje. Máté Imre tanár változatos, gyakorlati és elméleti feladataival jól birkóztak meg a csapatok. A szoros versenyben a végén
húzott el a fehérek csapata, és 79 ponttal gyõzött, a
második helyen a zöldek
végeztek 73 ponttal, míg a
pirosak 71 pontot szorgoskodtak össze. A fõzõversenyt is a fehérek csapata
nyerte el, a fõszakács Cseh
László (alias Gujdár) vehette át Csõszné Kacz Edit
polgármestertõl az erdélyi
fakanalat. A süteménysütõ
versenyt Csóka Anita barackos sütije nyerte, míg a második helyezett Adrián Józsefné pogácsája lett. A tortasütésben a gyõzelmet König Nándorné a simontornyai
várat ábrázoló pörkölttortájával érdemelte ki. A délután
és a kora este kellemes színfoltja volt a Tamási-Simontornya Kistérségi Önkéntes
Mentõegyesület bemutatkozása, õk lángost és kürtöskalácsot sütöttek, ezzel vendégelték meg az ünneplõket.
Hogy látták a csapatkapitányok?

Szabó Attila, a pirosak csapatkapitánya
Az idei évben elõször Tóthné Unghy Ilona fõszervezõ kérésére a
piros csapat kapitányaként vettem részt az augusztus 20-ai ünnepségen és a hagyományosan megrendezett vetélkedõn. A 20 fõs
csapat megszervezése nem kis feladat volt, de most is, mint min-

Az augusztus 20-án már hagyományosan megrendezett városi vetélkedõ szervezéséhez én is kaptam meghívást. Eldöntöttük, a
szokásos három csapatot egy-egy képviselõ fogja összefogni. Me-

A gyõztes fehér csapat csasztuskával erõsítette meg helyezését
net közben derült ki, hogy a fehér csapat vezetõje nem tudja ezt
vállalni. Hosszú tanakodás után végül rám bízták a gazdátlan csapat megszervezését. Kicsit féltem a feladattól, hiszen eddig mindig a zöld színekben és „csak” játékosként vettem részt a vetélkedõben. Nagy elõnyöm azonban, hogy egybõl tudtam mozgósítani
a Krammer Ferenc kórus tagjait, akik további embereket hoztak
magukkal. Így hamarosan összeállt a versenyzésre kész csapat.
Szemmel látható többségben jelentek meg a fehér pólósok. A vetélkedõ folyamán éles küzdelmet folytattunk, szinte végig a második helyen álltunk. Az utolsó pontszámok viszont megváltoztatták a végeredményt, így a csapatunk az elsõ helyre került. Örömünket tovább fokozta, hogy a fõzõversenyben is a fehérek nyertek. Köszönöm az énekkar minden tagjának, hogy ismét bebizonyíthattuk, milyen nagyszerû közösség vagyunk, köszönöm minden versenyzõnek, hogy vállalta a megmérettetést, segített a csapatunknak a pontszerzésben, és megköszönöm mindenkinek, aki
Folytatás a következõ oldalon.

2011. szeptember
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SZINTI OVI SIMONTORNYÁN
HANGSZERES OKTATÁS
óvodás korú gyermekeknek

fehér pólóban jelent meg, hogy támogatott minket, bízott bennünk, és részvételével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A piros és a zöld csapatnak gratulálunk a jó versenyzéshez. A végeredmény szerint mindenki nyert egy kellemes, vidáman eltöltött napot. Mindenki érezhette, hogy amint a piros-fehér-zöld színek
együtt jelentik számunkra a nemzet zászlaját, úgy Simontornyát is
a piros-fehér-zöld csapatok együttese alkotja. Bármelyik az elsõ,
Simontornya gyõzött vele. Egész évben erre kell gondolnunk,
amikor egy-egy eredményrõl hallunk a városban. Nem egymás ellen vetélkedünk, hanem egymásért, minden apró eredmény, személyes siker egyben a mi sikerünk is.

Zsolnai István a zöld csapat kapitánya
Örömmel töltött el, hogy rohanó érzéketlen világunkban lehetett
szórakozni, kikapcsolódni. Sikerült összehozni a szervezõknek,
hogy 3-4 órán át felszabadultan és önfeledten vetélkedhettünk, a
három csapat és nézõk egyaránt. Nekem személy szerint az tet-

Tanuljunk együtt könnyedén, vidáman!
Hangszeres zenei képzés indul óvodásoknak
4 éves kortól
2011. szeptember 7-étõl, minden szerdán 8 órától a Fried Mûvelõdési Házban.
A foglalkozásokon a kisgyermekek speciális módszerrel, játékosan ismerkednek a zenével.
Fedezd fel a zenélés örömét, tanulj szintetizátoron!
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban, vagy az alábbi telefonszámon.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén elsõs csoportot is indítunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Foglalkozásvezetõk: Antal József és Antalné Gombai Éva zongoratanárok

2011-ben is

BIGA CSIGAZENEBÖLCSI
pár hónapos kortól 3 éves korig
Kedves Anyuka!
Vegyél részt gyermekeddel a család legfiatalabb tagjainak szóló zenei foglalkozásaimon!
Ha szeretnél Biga Csiga zene bölcsis lenni, akkor gyere hozzám

2011. szeptember 14-étõl,
szerdánként délelõtt 10 órakor Simontornyán,
a Fried Mûvelõdési Házba.

szett legjobban, hogy a csapatok egymás sikerének is tudtak örülni és megtapsolták egymást. A zöld csapat nevében elmondhatom: ragyogóan éreztük magunkat! Köszönjük a szervezõknek és
a támogatóknak, hogy segítségükkel létrejöhetett e rendezvény.
Mi – a zöld csapat – már most megkezdjük a felkészülést a 2012-es
versenyre!

Már pár hónapos korában elhozhatod gyermekedet, mert az itt
hallott dalokat és mondókákat nagyon változatosan lehet játszani. Miért hagynánk ki a legkisebbeket a jóból, hiszen születésük óta dédelgetjük, ringatjuk, ölelgetjük õket?!
Felejtsd el azokat a mondatokat, hogy: Én nem is tudok énekelni! Mit fognak szólni a hangomhoz a többek? Te is tudod,
nem ez a lényeg. Az számít csak, hogy együtt vagy a kicsiddel, és
neki szenteled teljes figyelmedet. Különben is, egy kisgyermek
számára az anya hangjánál nincsen szebb a világon!
Szeretettel várok a zenebölcsibe minden olyan anyukát, apukát, nagyszülõt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben.
A foglalkozásokat Antalné Gombai Éva zenetanár vezeti.

Va Lá

Tájékoztató az önkormányzati beruházásokról
Simontornyán is gondot okoz a belvíz. Ezt tetézi a Balaton eresztése alkalmával lezárt zsilip, amiért a belvíz, illetve csapadékvíz
feltorlódik a Kultúrházi körárokban. A körárokhoz közel lakók
érzik ezt a legjobban (László k. és Széchenyi utcai lakók). Ez teszi
indokolttá a belvízhelyzet megoldását.
A fentiek miatt döntött úgy az önkormányzat, hogy támogatási
igényt ad be a DDOP-5.1.5 kódszámú pályázatra. Ez a pályázat 95
%-ban támogatott. A pályázatból az alábbi feladatok megoldására kerül sor – nyertes pályázat esetén: torkolati átemelõ, Beszédes
utcai átemelõ, László k. és Széchenyi utcák árokburkolása, kultúrházi körárok belterületi szakaszának burkolása.
A projekt becsült költsége 140 millió forint (önkormányzati önerõ 7 millió forint). A projekt elõkészítõ szakaszban van, melynek
elsõ beadási határideje 2011. november eleje.

Az önkormányzatok anyagi helyzete jelenleg nem rózsás. A magas rezsiköltségek teszik ki a költségek nagyobbik részét a – bért
figyelembe nem véve. Éppen ezért elengedhetetlen az önkormányzati tulajdonú épületek energia racionalizálása. Ennek keretében korszerûsítésre kerülne az épületek fûtési rendszere, hõszigetelést kapna, a régi ablakokat korszerûre cserélnénk. A megújuló energia felhasználása is elõtérbe kerül, hiszen a pályázatban
15 %-os felhasználási arányt kell elérni. Itt a támogatás mértéke
85 %.
Ez a projekt is elõkészítõ szakaszban van, az RMT és a pályázat
készítése folyamatban van. Amint újra megnyitják (a hírek szerint
erre szeptemberben kerül sor), beadhatjuk a támogatási igényünket.
N. K.

6

EMLÉKEZÉS

2011. szeptember

Volt egyszer egy bõrgyár…
9. rész
Szeptemberi elsõ képünk a Bõrvegyipari Technikumot végzõ fiatalok egyik laboratóriumi gyakorlatán készült. A képen balról:
Luka Istvánné Zsiga Ilonka, mellette ül, Hassák József, a labor
vezetõje, majd Márkus Péter, Õri István, Micskó Irén és Tóth József. Mögöttük: Horváth Lajos (Laló) áll, akitõl a képet kaptam –
1962-ben készült.

A negyedik képen Kalános
József (Öcsi)
látható, õ a legelsõk
között
volt,
akiktõl
fényképet kaptam. Az övé a
gyári
igazolvánnyal együtt
jött, s ez is kordokumentum.
1952-ben, 16
éves korában
vették fel a meszes „placc”-ra, ami kemény munkát jelentett mindenkinek. Fényképét az igazolvánnyal együtt adjuk közre.

A második kép szintén Horváth Lajoséktól származik, s a meszes
mûhely dolgozóit ábrázolja 1950-bõl. Felsõ sor balról: Tóth Lajos, Luka István, Varga Lajos, Tóth Sándor, Pénzes Béla, Horváth
Lajos, Küzdy Kálmán, Balla Sándor, Kovács László, Deli György.
Elõttük: Sallai László, Balázsik István, Németh János, Csõsz
István.

Az ötödik képen boxraktári dolgozók állnak ünnepi alkalomból.
Dielné Perger Ágitól kaptam, aki édesanyja emlékképei közül
többet is elhozott a könyvemhez. Elöl állnak balról: Molnárné
Sipos Ilonka, Pergerné Cselényi Marika, Baum Ferencné
Pipellán Erzsébet és Kiss Béláné Szabó Erzsébet. Mögöttük: Hólik Lajosné Ica, Szabó Gyuláné Rozika néni, Kondor Györgyné
Palásti Ica és Domján Gyuláné az õ névnapján, 1964. február
16-án.

A harmadik képen tûzoltók sorakoznak talán az 1950-es évekbõl?
Balról: Piros József, Vámi István, Gallai Pál, Györke Gyula,
Gerebics Sándor. A képet Vámi Istvánéktól kaptam, akik sok segítséget nyújtottak már korábbi írásainkhoz is.

A hatodik képet Szapár Tibor küldte – édesapja képeibõl többet is
–, pedagógusok és bõrgyári dolgozók egyik kirándulásán készültek a szõlõhegyen. Balról: Jónás Dániel, az elõtte guggoló személyt nem ismertük fel, majd Lõczi Ferenc a szalonnasütõ. A padon ülnek: dr. Ágoston József, Mohos János, Dömötör Ferenc.
Mögöttük Szapár Imre áll, Tibi édesapja. A kép 1960 körül
készülhetett. Egyelõre még fogadunk el képeket.
Kiss Margit

2011. szeptember
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Tájékoztató a
szennyvízberuházásról
Valószínûleg mindenkihez eljutott már a hír, miszerint az önkormányzat megnyerte a szennyvízberuházási projekt megvalósítására beadott pályázatot. Az egyfordulós projekt teljes költsége
meghaladja a nettó 1,6 milliárd forintot. A projekt megvalósításához a lakkosság is hozzájárul. Ez lehet készpénz, vagy hitel (LTP).
A lakossági hozzájárulás miatt társulatot kellett létrehozni, amelyet még a támogatás megnyerése elõtt létre kellett hozni. A
társulat intézõbizottságának az elnöke Kossa István lett.
A projekt pénzügyi adatai:
– A projekt teljes nettó költsége
1.610.901.847 Ft
– A támogatás összege
1.249.324.779 Ft
– Önerõ (önkormányzati és lakossági)
361.577.053 Ft
– Ebbõl lakossági (Társulati hitel)
248.081.677 Ft
– Önkormányzati önerõ
113.495.376 Ft
– Ebbõl EU Önerõ Alap
56.747.688 Ft
A projekt költségeinek megoszlása:
– Általános menedzsment
11.000.000 Ft
– Mûszaki szakértõ
4.500.000 Ft
– Könyvvizsgálat
1.500.000 Ft
– Jogi szakértõ
3.500.000 Ft
– Pénzügyi szakértõ
4.000.000 Ft
– Mérnök felügyelet
35.000.000 Ft
– Tájékoztatás
7.800.000 Ft
– Tisztító telep létesítési terve
1.700.000 Ft
– Tisztító telep kiviteli terve
7.350.000 Ft
– Tisztítótelep kivitelezése
240.906.200 Ft
– Csatornahálózat kivitelezése
1.131.817.165 Ft
– Próbaüzem
3.168.000 Ft
– Megelõzõ feltárás
18.000.000 Ft
– Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog
2.000.000 Ft
A projekt mûszaki indikátorai:
– Bekötések száma
1.267 db
– Bekötõ vezetékek hossza
12.145 fm
– Átemelõ (házi)
28 db
– Gravitációs gerinc vezeték
21.290 fm
– Nyomóvezeték
4519 fm
– Átemelõ (hálózati)
6 db
– Hálózati rekonstrukció
1.064 fm
– Szennyvíztelep kapacitása
375 m3/d
– Szennyvíztisztító telep kapacitása
4.480 LE
Egyébként ezek az adatok az önkormányzat honlapján megtalálhatók.
A támogatási szerzõdést 2011. július 12-én írtuk alá. Jelenleg a
közbeszerzési eljárások kiírása folyik.
Jelenleg a társulat aktív tagja kb. 910 db ingatlan tulajdonosa. Az
1267 tag eléréséhez a Társulat Küldöttgyûlése a 2011. augusztus
18-ai ülésén úgy döntött, hogy ismételten megnyitja az LTP szerzõdések megkötésének lehetõségét. Aki ezzel nem él, annak a
251.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást egy összegben kell befizetnie, vagy 2 éves részletfizetéssel törlesztheti.
N. K.
Születés augusztus hónapban nem volt. Házasságkötések augusztusban:
Lõrincz Mária–Kovács Zoltán
Nagy Anita–Szabó Zoltán
Andráskó Mariann–Suszter Tamás
Szabó Brigitta–Ihász Csaba
Csõsz Anikó–Vereckei Zoltán
Ujvári Erika Anna–Jobbágy József
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Simontornya Város
Önkormányzata
képviselõ-testületének
2011. II. félévi munkaterve
IX. 12.
– Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– A 2011. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Az esélyegyenlõségi program elfogadása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Polgármesteri tájékoztató a közfoglalkoztatási programok 2011. évi tapasztalatairól, a lakóhely környezeti állapotáról.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. mérleg és eredmény kimutatásáról
beszámoló.
Elõadó: Pásztor Krisztián ügyvezetõ.

X. 17.
– Tájékoztató a Simontornyai Polgárõr Egyesület 2011. évi tevékenységérõl,
az együttmûködési megállapodás végrehajtásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Elõadó: Szabó Zsolt polgárõr parancsnok.
– Tájékoztató a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl,
terveirõl, az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Elõadó: Tóth Bálint tûzoltó egyesület elnöke.
– Tájékoztató Simontornya katasztrófa veszélyeztetettségérõl, polgári védelmi
helyzetérõl, a védelem érdekében szükséges feladatokról.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester, Torma József pv. alezredes.

XI. 14.
– Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. számú módosítása.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– A 2012. évi belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
– Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérõl tájékoztató.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– A helyi adó rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesítése.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.

XII. 19.
– A 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályai.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl beszámoló.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Az önkormányzati társulásokról beszámoló.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– A teljesítménykövetelmény alapját képezõ célok meghatározása. Tájékoztató a jegyzõ.
– Teljesítményértékelésérõl
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester
– Az „ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója.
Elõadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ.
– A kisebbségi önkormányzat és helyi önkormányzat közötti megállapodás áttekintése.
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester.
– Javaslat a képviselõ-testület 2012. évi I. féléves munkatervére.
Elõadó: Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
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Egy kitüntetés margójára
Már harmadik éve, hogy kijárok Varga István barátommal (ismertebb nevén: Pék Pisti) Szerbiába kutyakiállításokra. Mostanában már csak a sarplaninac fajtával. Errõl a fajtáról tudni kell,
hogy jelenleg a szerbek egyetlen nemzeti kutyafajtája. Nekünk
magyaroknak ennél sokkal több van: puli, komondor, kuvasz,
vizsla stb. Éppen ezért a szerbek nagyon megbecsülik, aki ezt a
kutyafajtát tenyészti.

Idén július közepén, két kiállításon voltunk egymást követõ napon: Sremski Karlovicéban és Irigben. Az elsõ helyszínen több díjat is nyertünk, mint általában. Viszont itt Varga István olyan kitüntetést (elismerést) kapott, mint eddig még senki: a Szerb Kutyatenyésztõk Egyesülete ismerte el eddigi tenyésztõi tevékenységét. Ilyen kitüntetést eddig még senki nem kapott…
Délután átmentünk Irigbe, a másik helyszínre. Amíg az irigi kutyatenyésztõ klub elnöke megmutatta a szálláshelyünket, addig
én a lányokkal a kiállítás helyszínén maradtam. Az ismerõseim
tudják, hogy szeretem a délszláv népzenét. A sörsátorban ülve
hallgattam a népzenét, amikor egy „mozdonyszõke” hölgyemény
felkért kólózni. Természetesen nem fogadtam el a felkérést. Már,
csak azért sem, mert nem tudok kólózni. Ez a felkérés az est folyamán többször megismétlõdött. Persze a többiek egész este ezzel
ugrattak.
Másnap – meglepetésünkre – Varga István barátom ismét kitüntetést kapott – egy kupa és oklevél erejéig – az irigi kutyatenyésztõ
klub elnökétõl. Azt is tudni kell, hogy az irigi klub vezetõje szintén
sarplaninac tenyésztõ.
Az irigi kiállítás elsõ három helyezett tenyésztõje 1-1 robogót is
átvehetett. Nem a miénk lett a robogó, de ezért a barátom egyáltalán nem búsult.
E sorokon keresztül ismételten gratulálok Varga Istvánnak a szép
elismeréshez.
N. K.

Szálkáim

A mesterséges kátyúkra is figyelmeztetni
kell a lakosságot

Lassan jubilálnak az
utazókat félrevezetõ
tájékoztató táblák

A város több utcájában javították az úthibákat. Sajnos egyes kivágott mesterséges kátyúk
több napig is balesetveszélyesek voltak. Pásztor Krisztián, a városgazdálkodási cég ügyvezetõje elmondta, ez azért volt így, mert az aszfaltot gépkocsival hozatták, ez a mennyiség adott, a különbözõ mélységû kátyúk pontos anyagszükséglete viszont kiszámíthatatlan Az ilyen helyeket táblákkal jelezték, de sajnos azokat a nemtörõdöm emberek többször ledöntötték, eltávolították. Egy humorosnak tûnõ, de jó példa volt látható a Széchenyi utcában, ahol a kátyúra valaki gumiabroncsokat tett, s ezeket színes ruhával letakarva
hívta fel a figyelmet a veszélyre.
Va Lá

Biobrikett gyár épül a város határában
Egy egyéni vállalkozó biobrikett gyár építését kezdte meg a 61-es fõút Simontornya elõtti
bekötõ (ún. Tejfölös) úton. A termék elõnye, hogy megújuló energiaforrásra épül. Faipari és mezõgazdasági (szalma, forgács stb.) hulladékból állítják elõ. Megkezdték a kéthektáros terület bekerítését és az alapanyagul szolgáló szalmabálák szállítását,
raktározását. A projekt összköltsége
több mint 90 M Ft, ebbõl egy 600 m2-es
fémszerkezetes csarnokot építenek, és
kiépítik a szükséges infrastruktúrát. A
költségek 20 %-át gépberuházásra fordítják. Az új beruházás hozzájárul a térség fejlõdéséhez, négy új munkahelyet
teremt, emellett a város részére befizetendõ iparûzési adó is jelentõs.

A 64. számú úton Enying felõl érkezve, a
város határában, két tábla közel egy évtizede hamisan hirdeti, hogy a városban strand
és kemping található. A fürödni, sátorozni
akarók sokszor keresik a táblán megjelölt
helyet, és csalódottan veszik tudomásul,
hogy az nem üzemel. A helyieknek is kínos
a magyarázkodás, ezért jó lenne, ha az illetékesek eltávolítanák azokat, csak akkor
helyeznék vissza, amikor ismét igaz lesz a
tájékoztatás. Erre, manapság kevés esély
mutatkozik, pedig a létesítmény közben
többször cserélt gazdát, de egy sem üzemeltette. Jelenleg Simontornya önkormányzata a tulajdonos, de õk is meghirdették eladásra.

Va Lá

Va Lá
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Horgászversennyel emlékeztek
korábbi elnökükre
Szántó József András több mint 30 évig volt a Simontornyai Horgászegyesület elnöke, a közelmúltban 90 éves korában elhunyt. A horgászversenyt az õ emlékére rendezték. A versenyen 54-en indultak, melyen az elsõ helyet ifj. Havel József szerezte meg 3.6 kg-al. A második helyezett, Kovács Lajos szákjában, 3,03 kg hal fickándozott, míg a III. helyen Koczkás
László (2.3 kg) végzett. Bandi bácsit nemcsak a helyi horgásztársadalom, hanem a közélet is
gyászolja. Többmint 40 évig példamutatóan dolgozott a közszférában. Simontornyán tanácstitkárként és anyakönyvezetõként szerzett elévülhetetlen érdemeket. Búcsúzzunk
Tõle e kedves képpel.
Va Lá

Köszönjük, SIÓ!
A Vak Bottyán ÁMK a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program
pályázatán immáron harmadik éve vesz részt. A 2011-12-es tanévben 6 kisdiáknak nyert iskolatáskát, melyet a tanévnyitón vehettek át. Név szerint: Baranyai Marianna 3.a, Fung Dominika 4.b,
Papp Viktória 4.a, Sajtos Boglárka 4.a, Sztojka Tamás 3.a és
Sztojka Edina 4.b osztályos tanulók. A táskákban található volt: 2
db Prémium 100 %-os Narancs- és Õszibaracklé, 4 db SIÓ Vita
Tigris Gyümölcspüré, 1 db füzettartó, 1 db mágneses notesz, füzetcímkék és egy órarend nyomtatvány. A pályázat a rajzversenyében 82 alsó tagozatos és 4 felsõ tagozatos tanuló támogató-

ként vett részt, melynek eredményeként vehették át a tanszereket
az említett tanulók. (Akik rajzot küldtek be, nem nyerhetnek iskolatáskát.) 2011. július 1-jétõl indult az online szavazás a
http://www.koszonjuksio.hu/galeria2011.php linken, ahol a 2011.
évi pályázati munkákra szeptember végéig lehet még szavazni. A
rajzversenyen egyéni közönségdíjakat (1-3. helyezett), a SIÓ
egyéni díjat, valamint a SIÓ iskoláknak járó díját, a SIÓBULI-t
nyerhetik meg a gyerekek. Aki csak teheti, regisztráljon, és szavazzon a tehetséges gyerekek alkotásaira! Várjuk a simontornyai
közönség lelkes támogatását! Eredményhirdetés október 5-én
várható.
Gyurkóné Tóth Irén

Önkormányzati lakás eladó
A képviselõ-testület árverés útján
ELADÁSRA MEGHIRDETTE
5,3 millió forintos áron,
a Vak Bottyán-lakótelep 14., II/5. szám
alatti INGATLANÁT.
Érdeklõdni az önkormányzatnál.

Már nem a képeslap a slágerszuvenír a várban.
Pénzverdében készülnek az emlékérmek.
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„Fülesmackó mond most nektek
szép meséket gyerekek!”
Könyvtárunk ebben az évben a Könyvtárak összefogása a társadalomért címû rendezvény sorozat keretében mackó kiállítást szervez október elsõ hetében.
Kérjük kedves látogatóinkat, hogy erre az alkalomra különleges, vagy különösen kedves játék- vagy plüssmackóikat a kiállítás idejére adják kölcsön.
A macikat szeptember utolsó hetében fogadjuk a könyvtár
nyitvatartási idejében.

2011. szeptember

„Balatoni Nyár”
Legnagyobb örömünkre az idei tanévben is volt alkalmunk júliusban a Balaton mellett táborozni. A tavalyi évhez képest az idõjárás is kegyes volt hozzánk, így a strandon a fürdõzés mellett sokat
labdáztunk, röplabdáztunk és fejeltünk. Ha nem sütött a nap, ak-

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Sikeres, eredményes volt –
megismétlik a Turi-murit
Fung Istvánné, a BSZV Nyugdíjasklub tagjának ötlete nyomán
ruha- és cipõvásárt tartottak a mûvelõdési ház elõcsarnokában.
Két segítõjével, Haig
Judittal és Csóka Anitával közösen bonyolították le a Turi-murinak elnevezett, egy hétig tartó vásárt, mely jól
sikerült, közel 50 ezer
forint bevételt eredményezett. Nagyon sok
használt, de jó állapotú
és néhány teljesen új
ruházati cikk talált új
gazdára, melyet egységesen 200 forintért adtak. A bevétel az õsszel
rendezendõ nyugdíjastalálkozó meglepetésvendégének fellépését biztosítja. Szeptemberben a tervek szerint
még egy hasonló vásárt terveznek, melynek bevételét a gyerekek
kapják.
Va Lá

SZÜRETI NAP

kor ügyességi játékokkal, sminkversennyel mulattuk az idõt, illetve a szomszéd táborral az örökrangadónkat fociban lejátszottuk.
Nagyon sokat asztaliteniszeztünk és forgóztunk. A pecás fiúk
megritkították a Sóstó
halállományát, melyet
az utolsó esti tábortûznél, nyárson ropogósra
sütve elfogyasztottak.
Esténként
sétáltunk,
fagyiztunk és zenét hallgattunk. Pénteken ragyogó napsütésben sétahajóztunk Siófokon,
utána megcsodáltuk a
szépülõ balatoni fõvárost. A huszonegy gyermek és a két kísérõ tanár, vidáman, napbarnítottan és egészségesen érkezett haza, tele élményekkel. Úgy váltunk el, hogy jövõre
ismét együtt töltünk egy kellemes hetet ugyanitt.
Kísérõ tanárok: Weiszné Nemesi Magdolna és Enesei József

Népszámlálás
a könyvtárban is
2011. október 1.
Az idei évben is megszervezzük a szüreti mulatságot.
A felvonulás 13 órakor az orvosi ügyelettõl indul. Ruhák kölcsönözhetõk a mûvelõdési házban. Szeretettel várjuk azokat,
akik szeretnének velünk felvonulni, illetve azokat a közösségeket, akik eddig még nem vettek részt a felvonulók vendéglátásában. Kérjük azokat, akik szívesen vendégül látnák a felvonulókat, hogy ezen szándékukat szeptember 15-ig jelezzék a mûvelõdési házban, és az útvonaltervbe õket is bevesszük. A felvonulás útvonalát plakátjainkon, honlapunkon és a Diel Tv
képújságában, Facebookon (www.friedmh.fw.hu) tesszük közzé.
Kérjük a segítségüket a közös ünneplésre.
A szüreti nap rendezõi

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos szintû megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal a 2011. évi, 2011.
október 1-je és 15-e között zajló népszámlálás eredményes és sikeres lebonyolításában való részvételre.
E megállapodás értelmében könyvtárunk nyitvatartási idõben
biztosítja, hogy azok az állampolgárok, akik a kor színvonalának
megfelelõen, elektronikus úton kívánják kötelezõ adatszolgáltatásukat megtenni – de erre otthonukban vagy munkahelyükön
nincs lehetõségük, ily módon tudjanak részt venni a népszámlálásban.
A népszámlálással kapcsolatban további információ olvasható az
alábbi weblapon:
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20110518/nepszamlalas-az-interneten-is
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Vácziné Horvát Anikó igazgató
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N É M E T TE S T V É R V Á R O S I K É Z I L A B D Á Z Ó K
EDZÕTÁBOROZTAK A VÁROSBAN
Marpingen testvérváros Alsweileri településrészében igen népszerû a kézilabda. A felnõtt csapatuk 14 játékosa 4 napig Simontornyán tartózkodott, Csõszné Kacz Edit polgármesternek köszönhetõe a vendégházban laktak. A Vak Bottyán ÁMK térítésmentesen biztosította számukra a sportcsarnokot és az étkezdét.
Több egyéni támogató is segítette, hogy emlékezetes maradjon
számukra az itt eltöltött hosszú hétvége. Varga István pékmester
egy süteményezéssel egybekötött kávézásra hívta meg õket, míg
Schweigert György egy korábbi évjáratú, saját termésû „Város
bora” címet kiérdemelt palackos borral ajándékozta meg a játékosokat. A napi többszöri edzés mellett, pénteken megmérkõztek
a Siófoki NB I-es ifjúsági nõi csapattal, szombaton pedig egy háromcsapatos férfitornán vettek részt.

Nemzetközi kézilabda kupa
Simontornyán
A német testvérváros Marpingen-Alsweiler férfi kézilabda csapata nemzetközivé avatta a tornát. Augusztus 6-án, szombaton, körmérkõzések döntöttek a kupa megnyerésérõl. A német vendégcsapat és a hazai alakulat mellett a tavalyi felnõtt megyebajnok
Sárbogárd indult még a kupában. A közel egyenlõ játékerejû csapatok körbeverték egymást, végül jobb gólkülönbséggel a hazaiaké lett a legnagyobb kupa.
Eredmények:
Black Bulls Alsweiler–Simontornya 21-22
Legjobb góllövõk: Lampert 7, Széplaki 4, Vinczellér A. 3.
Sárbogárd–Alsweiler 17-16
Simontornya–Sárbogárd 22-20
Legjobb góllövõk: Tenke 8, Széplaki 4.
A gólkirályi címet 13 találattal Sebastian Franz (Alsweiler) érdemelte ki. A mérkõzések után a simontornyai „majdnem” öregfiúk
csapata, közös vacsorán látta vendégül a német kézilabdázókat.
Kevés szabadidejükben megismerkedtek a város és a környék nevezetes helyeivel, mûemlékeivel és természeti szépségeivel is.
Va Lá

Kirándulni voltunk
Az SOS Kéz a Kézben Klub a nyáron Budapestre utazott. Néhány kellemes
órát töltöttünk az állatkertben. Újdonság volt a lepkeház és az India ház. Három órára átsétáltunk a cirkuszba, ahol az orosz vízi cirkusz Káprázat és csoda címû elõadását láttuk. A mûsorban légtornászok, bohócok, mágikus illúziók, állatidomárok változatos produkcióit láthattuk. Fiataljainkat elbûvölték
a mûsorszámok és az egzotikus állatok. Szeretnénk megköszönni támogatóinknak ezt a szép napot. Az iskola igazgatójának, Tóthné Unghy Ilonának,
hogy megkaptuk az iskolabuszt, a gépkocsivezetõnek, Kovács Istvánnak a
biztonságos utazást és a türelmét. A polgármesteri hivatalnak és a mûvelõdési ház igazgatójának Lacza Attilának az üzemanyagot. Simoni Gábornak és
családjának, akik pénzbeni támogatást nyújtottak és Néthné Anikónak, aki
édességcsomaggal kedveskedett fiataljaiknak.
Köszönjük mindannyiuknak!
A Kéz a Kézben klub tagjai és szüleik

Megyei II. osztályú futballmérkõzések
2011. 08. 21.

vasárnap

17.00

Kéty–STC

2011. 08. 27.

szombat

16.30

STC–Döbrököz

2011. 09. 04.

vasárnap

16.00

N. mányok–STC

2011. 09. 10.

szombat

15.30

STC–Ozora

2011. 09. 18

vasárnap

15.30

Hõgyész–STC

2011. 09. 24

szombat

15.00

STC–B.börzsöny

2011. 10. 08.

szombat

14.30

STC–K.dorog

2011. 10. 15.

szombat

14.00

Gyönk–STC

2011. 10. 23.

vasárnap

14.00

K.szekcsõ–STC

2011. 10. 29.

szombat

13.30

STC–Szakály

2011. 11. 06.

vasárnap

13.30

M.keszi–STC

2011. 11. 12.

szombat

13.30

STC–Aparhant

Az ifjúsági mérkõzések két órával korábban kezdõdnek.

Közgyûlést tartott
a Simontornyai TC
A bajnokság indulása elõtti, szokásos közgyûlésen a
vártnál is kevesebben jelentek meg, csak a második
körben lett határozatképes az összejövetel. Elõször az
újonnan megválasztott elnökség számolt be munkájáról. Pásztor Krisztián társadalmi és Andráskó Péter
ügyvezetõ elnök elsõsorban a nehézségeket, a megoldandó feladatokat vázolta. A beszámoló kevés konkrétumot tartalmazott. A labdarúgó szakosztály eddigi
tevékenységérõl és a jövõbeli feladatokról Tóth Attila
korrekt beszámolót tartott, nyíltan, õszintén beszélt a
problémákról. Egy szerethetõ csapatot kívánnak mûködtetni és visszacsalogatni a nézõket a pályára. A keret a tolnanémedi játékosok érkezésével erõsödött, jó
szellemû sportemberek erõsítik ezután a csapatot. Az
összeszokásra még hosszú idõ szükséges, ezért a célkitûzést is óvatosan fogalmazták meg, az új szezonban is
az élmezõnyben kell végezni, jó esetben a dobogó is
elérhetõ.
Döntöttek a lány kézilabdázók további mûködésérõl,
itt a kevés játékos a fõ probléma. A fiú kézilabdások új
sportkört alakítottak, az átigazoláshoz a közgyûlés
hozzájárult. A mérkõzések jegyeinek árát 300 Ft-ról
400 Ft-ra emelték, a tagdíj összege ebben az évben
változatlan marad, jövõre döntenek az esetleges emelésérõl. Csõszné Kacz Edit polgármester vázolta a város nehéz anyagi helyzetét, elmondta, hogy nem tudják ütemesen utalni a képviselõ-testület által megszavazott összeget, de az év végére rendezik.
A gyûlés végén váratlanul lemondott Pásztor Krisztián társadalmi elnök, a közgyûlés az alapszabály szellemében a következõ közgyûlésen dönt az új társadalmi
elnök személyérõl addig õ látja el a feladatot.
Va Lá
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Új szelek fújdogálnak, új sportkört
alakítottak a kézilabdások
Több évig tartó, többször tervezett terv eredményeként egy új sportkör született meg a napokban a városban. Harminc kézilabdát szeretõ ember döntött úgy, hogy kiválnak az STC kötelékébõl, és ezután önállóan tevékenykednek. A Simontornyai Kézilabda Klub
(SIKK) bírósági bejegyeztetését már megkezdték. Megválasztották a tisztségviselõket: társadalmi elnöknek Széplaki Zoltán testnevelõ tanár, míg ügyvezetõ elnöknek Lampert Csaba, a korábbi kiváló kézilabdást kapott bizalmat a közgyûléstõl. A vezetõség tagjai:
Nagyné Székely Beáta szülõ, Bor István szülõ és Balassa Zoltán tanár, mindhárman komoly kézilabdás múlttal rendelkeznek. A háromtagú felügyelõ bizottság elnöke Vinczellér Attila tanár, tagjai Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató és Molnár Lászlóné szülõ
lettek. Új vonásként tanácsadó testületet hoztak létre, melynek tagjai Vámi István és Varga László. A fiú kézilabdázókról származó
legfrissebb hír: az országos serdülõ bajnokságban jól szereplõ fiatalok, néhány rutinos játékossal kiegészülve, a Fejér megyei felnõtt
bajnokságban indulnak a következõ szezonban.
Va Lá

A Fejér megyei férfi
kézilabda-bajnokság sorsolása
2011. szeptember 10. szombat 14:00 Seregélyesi PDSE–Simontornyai KK
2011. szeptember 17. szombat 17:00

Simontornyai KK–VAX-Sárbogárd

2011. szeptember 24. szombat 17:00

Simontornyai KK–Rácalmás SE

2011. október 2.

vasárnap 10:00 Martonvásári KSE–Simontornyai KK

2011. október 9.

vasárnap 18:00

Bicske TC–Simontornyai KK

2011. október 15.

szombat 17:00

Simontornyai KK–Mór II.

2011. november 6.

vasárnap 17:00 Simontornyai KK–Seregélyesi PDSE

2011. november 12.

szombat 18:00

VAX-Sárbogárd–Simontornyai KK

2011. november 20.

vasárnap 11:00

Rácalmás SE–Simontornyai KK

2011. november 26.

szombat 17:00 Simontornyai KK–Martonvásári KSE

Köszönet a támogatóknak
Még alig száradt meg a tinta a rekordidõ alatt (valamivel több,
mint két hét) alatt bejegyzett új klub hivatalos bírósági iratain,
máris több támogató segítette a csapatot. Nagy Károly kívánkozik
a lista élére, akinek köszönhetõ a rekordgyorsaság és nem mellesleg az a közel 100 ezer forint, melyet az ügyvédi költségen megtakarított a Simontornyai KK. Az egyik kézilabdás szülõ, Molnár
Lászlóné ötlete volt, hogy a csapathoz közelállók gyûjtsék össze a
használt, vagy akár új ruhanemûket, és õ 200 forintot ad minden
Malom Market udvarán értékesített darab után. A kézilabda
egyesület ennek révén 100 ezer forinttal gazdagodott. Egy másik
támogató, akinek kevés köze van a csapathoz – Bögyös Géza sáregresi vállalkozó –, egy garnitúra mezt vásárolt a fiúknak, melynek értéke több mint 100 ezer forint.
A csapat nevében Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõ elnöke köszöni a támogatásokat, és reméli a fiúk harcos, jó játékkal is, megköszönik a segítséget.
Va Lá

Még az idõsebbek nyertek
a Simontornyai Tenisz Openen

Ismét, immár harmadik alkalommal találkoztak az egykori simontornyai bõrgyár kereskedelmi osztályának dolgozói és vezetõi. Közösen nosztalgiáztak, felidézték a régi szép emlékeket.

Fontos idõpontok, információk
Szeptember 15.: a helyi adók kamatmentes befizetésének utolsó napja.
Október 8.: Adj egy napot az egészségedért! Egészségügyi vizsgálatok. Figyelje a szórólapokat, plakátokat!

Az alig 3 hónapja alakult Simontornyai Sportbarátok Teniszklub
túl van az elsõ megmérettetésen. Habár a csapatversenyben
9-7-re kikaptak a rutinosabb, régebben játszóktól, az erkölcsi siker mégis az övéké, igazán jól mutattak az egyenpólójukban. Az
idõsebbek a gyõzelem mellett annak is örülhettek, hogy a közös
vacsorát nem õk fizették.
Va Lá
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