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Ára:
200 Ft

Retró majálist rendeztek
Simontornyán
Politikamentes, a munka ünnepének igazi megemlékezését tartották a kisvárosban.
Szántó Klára ötletét, egy retró május 1-jei ünnepség megszervezését sokan támogatták, a
családján kívül Lacza Attila Mûvelõdési Ház igazgató, Csõsz László képviselõ vett igen
aktívan részt a lebonyolításban. Az egykor virágzó cégek a Bõrgyár, a Bõr- és Szõrmefeldolgozó Vállalat, a SIMOVILL az ÁFÉSZ, a Vízmû ma már zömében nyugdíjas dolgozói
a korábbi évek megszokott útvonalán vonultak a Vár térre. Meglepõen sokan, több mint
kétszázan voltak, akik léggömbökkel, magyar zászlókkal, integetve idézték a régi május
elsejék hangulatát. Egy a korábbi évekre jellemzõ transzparenst is felfedezhettünk a bõr-

gyári felvonulóknál: az Illyés
Gyula szocialista brigád büszkén emelte magasba a táblát, jelezték, hogy itt vannak, s nem
félnek. Egész nap, sok program
várta itt a nosztalgiázókat és a fiatalabb korosztályt, nem maradt
el a május 1-jei ünnep két fontos
jelképe, a virsli és a sör.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 7 fõ és 8 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb
intézkedései
I.
– Március 31-én elsõ ízben került megrendezésre a nemzetközi kutyakiállítás a várral szembeni területen. Köszönetemet fejezem ki a szervezõknek, és remélem, hogy
hagyománnyá válik ez az esemény.
– Április 2-án a Munkaügyi Központ ellenõrzést tartott, ahol összességében megfelelõnek ítélték a közmunka programot.
– Április 6-án Molnár Henriettával, a
Simontornya 2009 Konzorcium szóvivõjével tárgyaltam a bõrgyár kármentesítével
kapcsolatosan.
– Április 13-án részt vettem a Simovill
nyugdíjas-találkozóján.
– Április 14-én gyémántesküvõt tartottam
Mikulás József és Siket Katalin házasságának 60. évfordulója alkalmából.
– Ugyanezen napon a Krammer Ferenc
Kórus jótékonysági rendezvényén vettem
részt, ahol az erdélyi úttal kapcsolatos
költségekre gyûjtöttek adományokat.
– Április 16-án a Tolna Megyei Kormányhivatal járt Simontornyán, a címzetes fõjegyzõvel együtt tájékoztattak minket a
kormányablak kialakításával kapcsolatos
teendõkrõl.
– Április 18-án Pillich Lujza temetésén vettem részt.
– Április 20-án Klopcsik István egyéni vállalkozó által véghezvitt „Biobrikett gyártás
faipari és mezõgazdasági hulladékból
Simontornyán” nevezetû projekt projektzáró rendezvényén vettem részt.
– Az elmúlt ülés óta ülésezett a Pénzügyi,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság.
II.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
közlése alapján a vízterhelési díj 14
Ft+áfáról 9 Ft+áfára csökkent.
– Kiírtam a pályázatot a 2 db 2500 m3-es
tartály bontására. Április 18-án lesz az árverés. A nyertes pályázó személyét szóbeli
kiegészítésként közlöm. A szerzõdés-tervezet külön napirenden szerepel.
– A 350 m2 alatti életvédelmi létesítményeket (óvóhelyek) kijelölését vissza kell vonni. Ehhez megtettem a szükséges intézkedéseket.
– A kátyúzással kapcsolatban árajánlatot
kértem a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft.-tõl. A bejárás, illetve a kátyúk felmérése folyamatban van.
– A Tervepo Kft.-hez megküldtem a szakértõ és a hatóság állásfoglalását a szenny-

víztelep hasznosításával kapcsolatban. Válasz még nem érkezett.
– Az önkéntes tûzoltó egyesületnek megküldtem a szerzõdés-tervezetet. A taggyûlést követõen kerül az aláírásra.
– A vízmû egyesülésével kapcsolatban külön napirenden szerepel a régi megállapodás, illetve a módosítás elfogadása. A Paksi Önkormányzaton kívül azóta megkeresett bennünket a DRV is. A megállapodás-tervezetüket nem terjesztem elõ, mert
a szekszárdit már aláírtuk. Az abból való
kilépés komoly hátrányokkal jár. Ez az
összes ilyen jellegû szervezõdésre jellemzõ.
– Folyamatban van a központi orvosi ügyelet gépjármûve megkülönböztetõ jelzésének engedélyeztetése (ezt minden évben
meg kell kérni).
– Befejezõdött a hulladéktelep rekultivációja. Hiánypótlásként a füvesítés maradt
hátra. Az út helyreállítása tekintetében ismételten felvettük a kapcsolatot a kivitelezõvel. Jelenleg a helyreállítás mértékének
és technológiájának kialakításának egyeztetése folyik.
– Folyamatban van a 2011. júniusi testületi
ülésen a szennyvíztisztítási díjjal kapcsolatos döntés szerinti önkormányzati támogatás számítása.
– 1933-óta várjuk a pálfai út, burkolattal
való ellátását. Most elérhetõ távolságba
került a megvalósítást. A kivitelezõ kiválasztására kiírt pályázat eredményhirdetésére 2012. április 19-én kerül sor. A kivitelezési határidõ 2013. április 30. Most a
gyors kivitelezés lehet a probléma. Az utas
tervezõ nem egyeztetett a mi szennyvizes
tervezõnkkel. Így elõfordulhat az, az eset,
hogy az új utat a szennyvízcsatorna építése
miatt fel kell majd bontani. Ez ügyben folyik a két kedvezményezett és a KSZ-eik
közötti egyeztetés. Csõszné Kacz Edit
polgármester.
– Zsolnai István képviselõ elmondta, hogy
problémát okoz, hogy tetûvel fertõzõdött
5-6 család gyerekeit az iskolában ellátják a
szükséges védelemmel, otthon azonban
nem folytatják, ezért további fertõzés veszélye áll fenn. Lehetséges e hatósági
kényszer, ha igen, akkor ezt sürgõsen meg
kell oldani.
– A 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezet, az éves pénzforgalmi jelentés a könyvviteli mérleg, a pénzmaradvány-kimutatás
és eredmény-kimutatás elfogadása témát
megtárgyalták. Dr. Benedek József könyvvizsgáló a jelentést szakszerûnek, szabályszerûnek ítélte meg, a bizonylatolás megfelelõ, a jelentés tartalma valós. Az eszközállomány lényegében nem változott, így a
vagyon szerkezet is maradt. A pénzügyi
helyzetrõl elmondta, hogy a mérleg jelentõs kötelezettségeket tartalmaz, melynek
zöme hosszú lejáratú, és a rövid lejáratúak

is csökkentek. További eladósodás nem
volna szerencsés. Körtés István képviselõ
néhány apró technikai megjegyzést tett,
melyek azonban a mérleg eredményét
nem változtatják. A képviselõ-testület elfogadta a jelentést.
– Az éves ellenõrzési jelentést, valamint az
éves összefoglaló ellenõrzési jelentést
megtárgyalták. Átfogó ellenõrzést végeztek a Gondozási Központnál, ahol komolyabb hibát nem észleltek. Felvetõdött,
hogy túl hosszú a jelentés, melyre Bárdos
László címzetes fõjegyzõ válaszul elmondta, hogy a szabályzat értelmében így kell
elkészíteni a jelentést.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
2011. évi mérlegének, gazdálkodási eredményeinek elfogadása, 2012. évi üzleti terve témát megtárgyalták és azt elfogadták.
Csõsz László képviselõ a kintlévõségekrõl
kérdezett, és egyben javasolta, hogy a tartalékalapból vásároljanak egy univerzális
gépet, ha lehetséges pályázati úton. A következõ idõszakban a földmunkák, a várkörnyék rehabilitációja, és a szennyvízhálózat kiépítése miatt jelentõsen növekednek, és jó lenne, ha ezeket a munkálatokat
az önkormányzat saját cége végezné. A
kintlévõségekkel kapcsolatban Pásztor
Krisztián elmondta, hogy a fizetésekkel
csak csúszások vannak, mely hosszabb távon rendezõdik.
– A SIÓ-VÍZ Kft. 2011. évi mérleg, 2012.
évi üzleti terve napirendi pontot megtárgyalták és elfogadták. Csõsz László képviselõ azon kérdésére, hogy arányaiban Simontornyán miért több a beruházás, Szokodi József ügyvezetõ elmondta, hogy
Simontornyán az átlagosnál rosszabbak a
csõvezetékek és ezért nagyobb arányú a
fejlesztés, mint más településen.
– A megyei kitüntetések adományozására
a javaslatot zárt ülésen tárgyalták.
– A három kiemelt beruházás (ivóvíz,
szennyvíz, várkörnyék rehabilitációja)
helyzetérõl adott tájékoztatást Csõszné
Kacz Edit polgármester. Elmondta, hogy a
Simontornya–Pálfát összekötõ út megépítése miatt a tervet meg kellett változtatni,
hogy a szennyvíz csatorna építése miatt az
utat ne kelljen felbontani.
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– A víziközmû társulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása, személyek delegálása a társulás szerveibe témát megtárgyalták és elfogadták.
– Fogorvosi pályázat kiírását tárgyalták,
mert a jelenleg praktizáló dr. Dénes Zsolt
fogorvos közös megegyezéssel távozna. A
képviselõk hozzájárultak a közös megegyezéssel való távozáshoz. Hat hónapnál
korábban azonban csak akkor mehet el, ha
a helyettesítés addig megnyugtatóan megoldódik.
– Ismételten megtárgyalták a Simontornya, Siópart u. 1. szám alatti 2/A/3 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítását. Herczeg Lajos úr nem kívánja csereként átvenni az ingatlant, ezért pályázatot
írtak ki a lakás hasznosítására. A tûzoltó
szertárként számításba jöhetõ – Herczeg
Lajos úr tulajdonában lévõ – épület megvásárlását a tulajdonos 4 MFt-ért felajánlotta.
– A Simontornya várkörnyék rehabilitáció
beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési
tervhez írandó pályázatot megtárgyalták
és elfogadták. Szabó Attila képviselõ kérdésére elhangzott, hogy a határidõ 30 napnál rövidebb nem lehet.
– A 6317. összekötõ út (pálfai út) második
ütemének szilárd burkolattal történõ kiépítése céljából folytatott területszerzést
megtárgyalta a testület és elfogadta. A
Simontornya 183/1 és 183/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozik a területszerzés.
– A Simontornya belterület 135/31 hrsz.
alatt i ingatlanon álló 2 db 2.500 m3 homogenizáló tartály bontására a megbízási
szerzõdést megkötötték. A pályázatra egy
személy jelentkezett, aki elfogadta a vagyonértékelésben megállapított 9,4 MFtot, melyet az önkormányzatnak már ki is fizetett. Csõsz László képviselõ javasolta,
hogy az önkormányzati tulajdonú másik
tartályt és berendezéseit is értékesíteni
kellene, mert azokat senki nem használja.
Az értékbecslést el kell végeztetni és a következõ ülésen a pályázat kiírásáról dönteni kell.
– A Simontornyai TC a TAO-program lehetõségeivel élni szeretne. A testület elviekben hozzájárult. A Bozsik-program során az öltözõk karbantartása és egy mûfüves pálya kiépítésére kerülne sor. A finanszírozás miatt a következõ ülésen vissza
kell térni a témára.
– Csõsz László képviselõ a városháza és a
napközi otthon közötti rész rendezését virágosítását szorgalmazta, melyre a polgármester azt a választ adta, hogy a várkörnyék rehabilitáció során kerül majd sor e
környék rendezésére.
– Körtés István képviselõt megkeresték
egy kamerás rendszer kiépítése miatt,
mely 15-20 napot rögzít. A következõ testületi ülésen részletesen tárgyalják a témát, addig bõvebb felvilágosítás szükséges, különösen az önerõ vonatkozásában.
Va Lá
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Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 16 esetben rendeltünk el nyomozást Simontornya város
területén elkövetett bûncselekmények miatt:
– Garázdaság vétségének megalapozott
gyanúja miatt indítottunk nyomozást egy
simontornyai lakos ellen, aki 2012. március 26-án Simontornya, Pásztor utca 35. sz.
elõtti útszakaszon szóváltásba keveredett
egy szintén simontornyai lakossal, majd kiabálni, fenyegetõzni kezdett, és nekilökte
a kerékpárját a feljelentõ tulajdonában lévõ személygépjármûnek, aminek megsérült a bal elsõ sárvédõje. A rongálással
okozott kár kb. 50.000 Ft.
– Jogtalan behatolással szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást.
– Simontornya, Iskola utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
március 17, és 2012. március 31. közötti
idõben az Iskola utcában található lakóházához tartozó bekerített udvarról eltulajdonított 3 db 6 m hosszú tetõlécet, valamint 7 db használt hajópadlót. A lopással
okozott kár kb. 5.000 Ft.
– Betöréses lopás vétségének magalapozott gyanúja miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március 29. és
2012. április 2. közötti idõben ajtókifeszítés módszerével behatolt a Könyök utca
egyik lakóházának melléképületébe, és
onnan eltulajdonított 1 db kerékpárt. A lopással okozott kár kb. 5.000 Ft.
– Személyi szabadság megsértésének bûntettének megalapozott gyanúja miatt egy
simontornyai lakos feljelentést tett egy
másik simontornyai lakos ellen, aki 2012.
április 3-án 8.45 és 9.45 óra közötti idõben
egy a Petõfi utcában lévõ lakóházba bezárva bántalmazta õt, többszöri próbálkozása, kérése ellenére sem engedte ki a lakóházból, miközben továbbra is bántalmazta, szidalmazta.
– Hat esetben rendeltünk el nyomozást a
simontornyai szõlõhegyen lévõ présházak
sérelmére elkövetett betöréses lopások
miatt. Az okozott károk 5.000–105.000 Ft
közötti összeg.
– Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. április 2.
és 2012. április 3. közötti idõben lakatpánt
lefeszítés módszerével behatolt a Derékhegyen lévõ borospincéjébe, és onnan pálinkát és borszivattyút tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár kb. 55.000
Ft.
– A Derékhegy szõlõdûlõben lévõ másik
présházának tárolójába lakatfeszítés módszerével hatoltak be, és onnan 3 db kénegezõ berendezést tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár 10.000 Ft.
– Egy másik présház elõterébe ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be, és onnan 2 db
kénegezõ berendezést tulajdonítottak el
kb. 15.000 Ft értékben.
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– A Derékhegyi dûlõben lévõ másik présházba, valamint annak két melléképületébe ajtóbefeszítés módszerével hatoltak be,
és onnan 1 db kénegezõ berendezést, 2 kg
rézhuzalt, 5 db poharat és 2 üveg bort tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott
kár 25.000 Ft.
– Az egyik présház tárolójába a szellõzõrács felfeszítésével hatoltak be, és onnan
kénegezõ berendezést, szerelõkulcsokat,
szerszámokat tulajdonítottak el. A bûncselekménnyel okozott kár 25.000 Ft.
– A derékhegyen lévõ másik pincébe tetõbontás módszerével hatoltak be, és onnan
eltulajdonítottak 1 db permetezõt, 1 db 11
m3-es mûanyag medencét, 1 db fûnyírót és
1 db borszivattyút. A lopással okozott kár
15.000 Ft.
– Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen,
aki 2012. március 31. és 2012. április 2. közötti idõben Simontornya, Vár tér egyik ingatlanán tárolt 1 db 4x4-es méretû napernyõt eltulajdonított. A nyomozás iratait a
Tamási Városi Ügyészségnek küldtük
meg, tévedés miatt megszüntetési javaslattal.
– Súlyos testi sértés bûntettének megalapozott gyanúja miatt indítottunk nyomozást egy simontornyai lakos feljelentése
alapján egy másik simontornyai lakos ellen, aki a feljelentõt 2012. március 23-án
10.00 és 10.15 óra közötti idõben a lakóháza elõtt az utcán tettleg bántalmazta, aki 8
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
– Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. április 6-án, 13.00 és
17.00 óra közötti idõben a Simontornyai
Városi Könyvtár irodájában elhelyezett
táskában lévõ pénztárcából eltulajdonított
27.000 Ft készpénzt.
– Dolog elleni erõszakkal szabálysértési
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
április 10-én, 17.00 és 2012. április 11-én,
8.00 óra közötti idõben ablakbenyomás
módszerével behatolt a Simontornyai Városi Könyvtárba, és onnan 15.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
– Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. április 13-án, 20.15 és
21.30 óra közötti idõben a Siópart egyik lakóházának udvarára a nyitott utcaajtón
keresztül bement. és a ház falának támasztott 1 db Schwinn Csepel típusú nõi mountain bike kerékpárt tulajdonított el kb.
40.000 Ft értékben.
– Tartás elmulasztásának vétségének megalapozott gyanúja miatt egy simontornyai
lakos tett feljelentést volt felesége ellen,
aki közös gyermekük után bírósági ítéletben meghatározott havi 12.000 Ft összegû
tartásdíjat 2011. június 17. napjától kezdõdõen nem fizeti.
Mikoly Tibor r. szds. õrsparancsnok
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Volt egyszer egy bõrgyár…
17. rész
Májusi képeinket a tímár ipari tanulók és a
szakmai végzettséget felnõttként megszerzõk képeibõl válogattam össze.
Elsõ képünk önmagáért beszél – Takáczi
Jánostól kaptam. A neveket a jobb olvashatóság végett felsorolom (folyamatosan
fentrõl, balról kezdve). Oktatók: Vinczellér István, Holik Sándor, H. Halas Kálmáné, dr. Ágoston Józsefné osztályfõnök,
Tusa Mihály igazgató, Halas Kálmán, Varga István, Palásti Lajos. A végzõs diákok:
Jancski István, Balogh István, Takáczi János, Tenke Erzsébet, Balogh Julianna, Hegyi Margit, Ivancsik Katalin, Szíjjártó Teréz, Pákozdi László, Tóth Sándor, Novakovics László. – Knoch János, Kovács Sándor, Magyar Klára, Nedves Eszter, Farkas
Irén, Botos László, Almási János. – Balogh
József, Reisz Tamás, Vitárius Katalin, Botos József, Imre Rozália, Pincési István,
Jobbágy József.
rázol – Takáczi Jánoséktól származik. Ülnek balról: Róthné Szabó Viktória, Magyar Miklósné Terike (tõle kaptam meg a
hiányzó neveket), Fodorné Kovács Éva,
Halbakszné Etelka, Jancskiné Marika.
Középen: Fehérné Erzsébet, Juhászné Erzsébet, Ambrusné Magdi. Felsõ sor: Kertész István, ifj. Horváth Lajos, Lakatos Árpád, Tóth Ferenc, Bodaki János. – A kép
1981 májusában készült. Itt is régi ismert
nevekkel találkozhatunk, akik közül a fiatalok még ma is itt dolgozhatnának – ha
lenne hol. Folytatjuk…
Kiss Margit

Második képünk – mely Mészárosné
Csondor Márti gyûjteményébõl való és
Takácziéktól is megkaptam – egy ipari tanuló vizsgán készülhetett az 1980-as években? Balról: Cseh László, Fodorné Kovács
Éva, Takáczi János, Halas Kálmán, Udvardi Györgyné, Ható József, dr. Karnitscher Tamás.
Halas Kálmán, a bõrgyár ma már nyugdíjas fõmérnöke 40 évig dolgozott a gyárban.
Szívügye volt a szakemberképzés. Eleinte
szakoktató, késõbb vizsgabizottsági elnök
volt. A többi évfolyam tablóit tõle fogjuk
megkapni, hogy a bõrgyári könyvbe bekerülhessenek. – Itt mondom el, hogy a
könyv mûszaki lektorálására kértük fel õt,
de olyan sok témához nyújt segítséget,
hogy valójában szerzõi munkát is végez velünk õ is.
Szorgalmazta a felnõtt képzést, több ilyen
kurzusról tudunk. A harmadik kép is egy
felnõttként szakmát szerzõ csoportot áb-
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A SIMOVILL jó csapat volt, és az is marad
A felszámolt ipari szövetkezet volt dolgozói a közelmúltban találkozót szerveztek. A cég egykori fõkönyvelõje, Szabó Jánosné vezetésével, eredményes szervezõmunkát végzett a Szabó Lajosné,
Lámfalusi Erzsébet, Györéné Gergely Ibolya és Ihász Jánosné alkotta csapat. Közel száz egykori SIMOVILLOS dolgozó és több,
ma már más céget alakító vezetõ is eljött a közös nagy találkozóra.
Mindnyájan bizonyították, hogy ebben az összetartó kollektívában itt a helyük. Az ipari szövetkezetet 2006-ban felszámolták,
pedig addig eredményesen dolgoztak, de a rendszerváltáskor
olyan jogszabályok jelentek meg, amelyek miatt ellehetetlenültek, szétszakadoztak a szövetkezetek. Simontornyán is így történt, ezáltal nagyon sok embernek 20-30 éves munkásmúltja vált
semmivé.

Csõszné Kacz Edit ezúttal nem, mint polgármester, hanem mint
õs SIMOVILLOS dolgozó mondta el gondolatait. 14 évesen 48
kilós testsúllyal kezdett dolgozni és többekkel együtt egy életre
megfertõzõdött a SIMOVILL iránt. Emlékeztetett, többekkel
együtt hányszor álltak a tavaszi közgyûlésen, s várták az osztalékot, amely soha nem maradt el, mert a szövetkezet eredményesen
dolgozott. Olyanok voltunk, mint egy nagy CSALÁD, az embereket
szeretet kötötte össze, nem ismertük a gonoszságot, a tiszteletadás a
segítségnyújtás jellemezte a kollektívát. Soha ne felejtsük el egymást,
továbbra is vigyázzunk egymásra – kérte a jelenlévõket Csõszné
Kacz Edit.

Szabó Jánosné üdvözlõ beszédében elmondta: „Úgy gondolom,
nagy izgalommal vártuk mindnyájan ezt a napot. Örömteli érzés újra
együtt látni a sok régi kedves, ismerõs arcot. Kicsit megkoptunk, kicsit öregebbek lettünk, de most a régi emlékek újra fiatallá tesznek
bennünket. Sok-sok évig dolgoztunk együtt, olyanok voltunk, mint
egy nagycsalád, ahol voltak nézeteltérések, sértõdések, de ezek sosem
tartottak sokáig. Ez a kis közösség a nehézségek ellenére is összetartott, és megbecsülte egymást.”

Többen még ma is együtt, egy helyen dolgoznak, de zömük már
szétszóródott, így nem igazán van alkalom a találkozásra. Talán
ezért indult el ez a jó gondolat, sokan eljöttek, akik tudni akarnak
egymásról. Több egykori munkatársuktól örökre búcsút kellett
venni, az õ emlékükre gyertyát gyújtottak. Egy régi vastag füzetet
is útnak indítottak azzal, hogy abba jegyezzék a jelenlévõk adatait, majd a közös összejövetelek emlékeit.

Az iskolások hagyományõrzõ csoportja Dolovainé Gyarmati Erzsébet tanárnõ vezetésével ízelítõt mutatott be a farsangi összeállításukból, mely nagy sikert aratott. Nagy szeretettel fogadták a
Krammer Ferenc kórust, akik a Szivárvány címû mûsorukból adta
elõ részleteket. A mûsor után folyamatosan vetítették Szepesi
László, egykori kollégájuk készítette videóját, mely felidézte az
elmúlt idõszak eseményeit. Beszélgetõ csoportok alakultak ki,
elõkerültek a régi fotók, melyek megannyi emléket õriznek. Közben éhségüket csillapították, szomjukat oltották a magukkal hozott szendvicsekkel, süteményekkel és italokkal.

Két támogató a névrokon SIMOVILL 2006. Kft. valamint az
Eszterlánc Kft. járult még hozzá anyagiakkal a rendezvényhez. A
zenét két egykori munkatársuk Bór István és Kovács József szolgáltatta, többen táncra perdültek, sokáig mulattak. Egyöntetûen
abban állapodtak meg, hogy ezután rendszeresebben találkoznak
majd, és egy nyugdíjasklub alakításával is segítenék az összetartozás érzését erõsíteni.
Va Lá
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Új üzemmel gazdagodott Simontornyán temették el
Simontornya
a díszpolgár lányát
Átadták a 70 millió forintból
felépült 250 négyzetméteres
üzemcsarnokot. Itt óránként
500 kg biobrikett készül, melynek fûtõértéke a barnaszénhez
hasonló. Jelenleg 4 fõt foglalkoztat a vállalkozás, de Klopcsik István tulajdonos még további fejlesztéseket tervez,
mely majd újabb munkalehetõségeket biztosít a hátrányos
helyzetû kisvárosban. Az avatóünnepségen dr. Puskás Imre,
a Tolna megyei közgyûlés elnöke kiemelte, hogy minden ilyen

Pillich Ferenc, Simontornya egykori gyógyszerésze a világhírû rovarkutató, munkásságával már korábban kiérdemelte a város
díszpolgára címet. Lánya, Pillich Lujza Eugénia 98 éves korában
elhunyt, hamvait a református temetõ családi sírboltjában helyezték el. A gyászszertartást abban a református templomban tartot-

ták, ahol 80 éve házasságot kötött. Lõrinczi Károly lelkész szívbemarkolóan emlékezett az elhunytról, ismertette életútját, azt a
sok nehézséget, amelyen keresztülment, de erõs akarata és az Is-

új beruházás nagyon fontos, mert jó lenne, ha a hátrányos helyzet,
mint jelzõ eltûnne a Tamási–Simontornya kistérség említésekor.
Az átadást jelképezõ szalagot Csõszné Kacz Edit polgármester,
Tóth Ferenc Tolna megyei kormánymegbízott és a vállalkozó,
Klopcsik István közösen vágták át.
Va Lá

Átadták a használtruha és
cipõgyûjtõ konténert
ten mindig vele volt, ezért is élhette meg a közel egy évszázadot.
Szíve szeretetét szétosztotta a családjának, férjének, a rokonságnak, gyerekeinek, az unokáknak, a dédunokáknak és az ükunokáknak. A temetésen a család a rokonok mellett sok simontornyai
is búcsúzott az elhunyttól.
Va Lá

Gazdag volt a kulturális élet
a hétvégén a várban
A Petõfi utcai ABC áruház melletti hulladékgyûjtõ szigeten a közelmúltban felállítottak egy sárga színû gyûjtõedényt, melyen
minden fontos információ olvasható. A karitatív szervezet kéri,
hogy a családtagok által már nem használt, de még jó állapotú ruhákat, cipõket ide helyezze el a lakosság. A konténerek kezelését,
ürítését a szekszárdi SZÜMA Kft. végzi, együttmûködve az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezet és Alapítvány Országos Szövetségével. Az összegyûjtött használt ruhák, cipõk elosztásának koordinálását ez a szervezet végzi.

Április 13-án, pénteken 16 órakor a Vármúzeum kitûnõ akusztikájú képtárában Bálint Gyõzõ és Demény István „Kürtest egy kis
zongorával fûszerezve” címmel hangversenyt rendeztek. A térítésmentes zenedélután sok érdeklõdõt vonzott.
Szombaton 17 órától a Simontornyai Hagyományõrzõ csoport
szervezésében virtuális utazást tettek a résztvevõk Pekingbe.
Treszl Gábor „Paks–Peking–Paks oldalkocsis Pannóniával” címmel tartott vetítettképes elõadást, melyet nagy érdeklõdés kísért.

Va Lá

Va Lá
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Kedves Sieg!
Kedves Magyar Utazók!
Talán jobb így írnom, hogy Kedves Barátaink, mert a hosszú évek
alatt ez a kapcsolat már barátivá alakult. Megszerettük egymást,
és tiszteletben tartva folytattuk éveken át. Soha nem lehet elfelejteni azt a sok önzetlen, áldozatkész munkát, segítséget, amit
Önöknek köszönhet a város rászoruló lakossága. Nem lehet elfelejteni, hogy ez a kapcsolat hogyan kezdõdött. Cserelátogatások,
ahol a családtagokkal is megismerkedhettünk, a közös, jó hangulatú vacsorák, kirándulások. Felejthetetlen, ahogy az idõsebb
korosztály magáénak érezte az ügyet, és erejüket nem kímélve
gyûjtötték az adományt, csomagolták és eljuttatták hozzánk. Sajnos az idõ múlik. Barátaink közül van, aki kora és fogyó energiája
miatt már nem tudott segíteni, de nem feledjük Õket sem. Köszönjük az új segítõknek is, hogy az ügy mellé állva mindig készen
voltak a nem könnyû munkára és „SIEG” hívó szavára. Sajnos
van, akit nem is ismerünk, csak a nevét hallva nyugtáztuk, hogy Õ
is érzi, hogy rászoruló családokon segít. Köszönjük mindazoknak
a környékbeli lakosoknak, akik adományaikat eljuttatták hozzánk, mellyel sokszor a gyermekek ünnepségeit tettük széppé,
vagy pótoltuk az óvodai elhasznált játékokat, az intézmények bútorait. De leggyakrabban a családokon segítettünk, akiknek otthonait bebútoroztuk, ruházatuk cseréjére lehetõséget adtunk. Ez
mind Önöknek köszönhetõ, mi csak közremûködõk voltunk.
Sajnos vége. Köszönjük Siegnek, Magyar Utazóknak, a lakosságnak és mindenkinek, aki ebben a karitatív munkában részt vett.
Kívánunk mindenkinek jó egészséget, hosszú, boldog életet.

Igen tisztelt polgármester úr!
Simontornya város Vöröskereszt vezetõsége nevében szeretném
köszönetemet kifejezni a hosszú éveken keresztül bizonyított segítõkész és önzetlen magatartásáért. Fontos hivatali elfoglaltsága
mellett mindig készen állt a problémák megbeszélésére, azok orvoslására, és mindig úgy döntött, hogy az Simontornya javára legyen. Köszönjük a képviselõknek, Georgnak, Szuzinak és mindazoknak, akik a jó ügy mellé álltak, és érezték, hogy a simontornyai családoknak nagy segítség az, amit Önök közösen képviselnek. Az adományokból részesülõ családok köszönetét is tolmácsolom. Sajnos ez már a múlté. Egyszer mindennek vége, de mi
bíztunk abban, hogy ez nem következik be, de sajnos most bekövetkezett, amit fájó szívvel, de tudomásul kell vennünk. Még egyszer és még nagyon sokszor le kellene írnom, hogy köszönjük, de
úgy érzem, hogy ez mégis kevés ahhoz, amit Ön, Önök tettek a
városban élõ rászoruló családokért. Kívánunk Önöknek és Kollégáinak jó egészséget, munkájukhoz sok sikert. KÖSZÖNJÜK!
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A vöröskeresztes
adományozásnak vége,
de a barátság örök
Véget ért a német testvérváros Marpingen-Urexweiler úgynevezett Magyar utazóinak további adománygyûjtése és Simontornyára szállítása – tudtuk meg Vámi Istvánnétól a Vöröskereszt titkárától. A német aktivisták zöme kiöregedett, és elfogyott az energiájuk, ezért nem tudják tovább végezni karitatív tevékenységüket.
A város vezetése már korábban, 2000-ben elismerte kiváló munkájukat, és vezetõjüknek, Siegbert Klemmnek Simontornyáért kitüntetést adományozott. Az elmúlt közel 20 évben több tonnányi
bútor, ruhanemû, játék és egyéb hasznos holmi érkezett a városba, mely nagy segítséget nyújtott az óvodának, iskolának és az intézményeknek, de leginkább a rászoruló családoknak. Három kamion bútor a vörös iszap sújtotta Kolontárra is került. Vámi Istvánné szociális érzékenységét, szervezõkészségét, német nyelvtudását nagyon jól kamatoztatta az adományok kezelése és elosztása során. A Vöröskereszt titkára a napokban két köszönõlevelet
juttatott el az adománygyûjtést szervezõ és lebonyolító német
szervezetnek és a polgármesternek. A kapcsolatban véget ért egy
fejezet, de mint írta, a barátság, a hála örök.
Va Lá

Országos döntõbe jutottak
a simontornyai gimnazisták
A Beidek Zsanett, Fülöp Dorina, Széll Diána Vivien, Kiss Zsolt,
Torma Erik összeállítású 13/g csapat az eddigi legnagyobb sikerét
érte el. A Tamásiban megrendezett területi ifjúsági elsõsegélynyújtó versenyen 100 %-os teljesítménnyel végeztek az élen. A
szekszárdi megyei döntõn az elmúlt 6 évben mindig a második he-

Vámi Istvánné, a Vöröskereszt titkára

Megszûnt
a roma nemzetiségi
önkormányzat
Orsós István elnök március végén lemondott elnöki és képviselõi
mandátumáról, ezért két fõre olvadt a képviselõk száma. A Nemzetiségek jogairól szóló2011. évi törvény alapján ezzel megszûntnek kell tekinteni az önkormányzatot. Újabb képviselõt már nem
lehet kooptálni, mert nincs. A választáson ugyan öten érték el a
szükséges szavazatokat, de két személy azonnal lemondott, ezért
eddig három fõvel mûködött a testület. A választási törvényben
elõírtak szerint a Helyi Választási Bizottság megtárgyalta az önkormányzatnál kialakult helyzetet, és megszûntnek nyilvánította
a testületet. Roma nemzetiségi önkormányzat legközelebb a
következõ választáskor alakulhat.

lyen végeztek a szekszárdi egészségügyi szakiskolások mögött. Az
utolsó gimnazista évükben Kelemen Kata védõnõ vezetésével az
eddigieknél is jobban készültek, és fogadkoztak, hogy gyõztesen
távoznak a megyeszékhelyrõl. Erõfeszítésüket siker koronázta,
elsõk lettek, 274-bõl 247 pontot szereztek. A siker értékébõl nem
von le semmit, hogy ezúttal nem indultak az egészségügyi szakiskolások. Szeptemberben mennek az országos versenyre, amit Budapesten rendeznek és várhatóan 2-3 napos lesz. Az országos
döntõn való jó szereplés már csak hab lenne a tortára. Mi szeretjük a habot, és szurkolunk a kiváló kollektívának.

Va Lá

Va Lá
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A szakiskolások már elballagtak
A TANEXT Szakiskolában, az iskola új helyén most ballagtak elõször a végzõs tanulók. Húsz tanuló, 11 nõi szabó, 7 kertészzöldségtermesztõ és 2 lovász mondott búcsút a diákéveknek. Csõsz Mónika ügyvezetõ igazgató beszédében hangsúlyozta: a
szakmunkásjelölteknek ezután magukra
kell támaszkodni, új akadályokat kell átlépniük, és nehezebb gondjuk is lesz, mint egy
ló megülése, egy kézelõ megvarrása, egy palánta elültetése. Ez az élet rendje.
A ballagás végén pezsgõvel koccintottak a
sikeres szakmunkásvizsgára a tanárok,
szakoktatók és a végzõs tanulók.
Va Lá

2012. május

KÖZÖSSÉG

9

60 éve jóban,
rosszban
Mikulás József és neje, Siket Katalin szombaton, április 14-én,
megerõsítették 60 éve kötött házassági fogadalmukat. Az ünnepi
esemény napra pontosan az esküvõ után 60 év múlva történt. A
példás családi életet élõ házaspár szûk családi körben, Csõszné
Kacz Edit polgármester elõtt, a Városháza dísztermében mondta
ki újra a boldogító igent.
A jubiláló pár Simontornyán született, azóta is itt élnek, ketten
együtt a bõrgyárban 80 évet dolgoztak. Fiatalabb korukban mindketten igen aktívan vettek részt szülõföldjük kulturális és sportéletében. Megismerkedésük is egy ilyen eseménykor történt, Siket Katalin a tánccsoportban, míg késõbbi férje, Mikulás József a
színjátszó csoportban
szerepelt. Mikulás József 15 évig aktív játékosa volt az SBTC-nek
csatárként kamatoztatta kivételes gyorsaságát. A futball befejezése után lett tagja a zenés
vígjátékokat bemutató
baráti csoportnak, ahol
20 évig hallhatták csodálatos énekhangját. A
munkában is jól megállta helyét, a villanyszerelõk csoportvezetõjévé

A jövõkeresõk ezúttal
a múlttal ismerkedtek

nevezték ki, megkövetelte a rendet, a fegyelmet, de mindig emberséges volt, beosztottjai szerették. A közéletben mindig tevékenyen vett részt, 12 évig volt a mûvelõdési ház elnöke, 3 ciklusban a
helyi választási bizottságban az elnöki tisztséget látta el. Érdekesség, hogy noha focista volt, mégis a kézilabda szakosztályban lett
különbözõ szintû vezetõ 30 évig.
A barátság a házaspár számára mindig igen fontos volt, szõlõt is
azért vásároltak, hogy legyen, egy hely, ahol találkozhatnak a barátokkal. Viszonylag kevés szó esett a ház asszonyáról, pedig igen
fontos szerepe volt abban, hogy férje mindezt teljes energiával
tudja végezni. Napjaikat ma már inkább a boldog nyugdíjas évek,
az unokák nevelése teszi színessé. Életvitelük példa lehet mindenki számára.
Gratulálunk, és 10 év múlva is szeretnénk körünkben köszönteni
Õket.
Va Lá

Hangverseny a várban

A zömében pedagógusokból álló Jövõkeresõ Önképzõkör a
Mályusz Elemér mondása szellemében „A társadalom életében a
ma nem érthetõ meg a tegnap nélkül” kihelyezett foglalkozást
tartott a szomszédos Fejér megyei Cecén. A falumúzeumban
megismerkedtek a község régi arculatával, a lassan feledésbe kerülõ mezõgazdasági eszközöket, tárgyakat bemutató kiállítás keretében. A tizenharmadik találkozó is a fenntartható társadalomról szólt és a Nap, széna, dinnye, paprika, kolbász címet viselõ
elõadás visszarepítette a közel húsz résztvevõt a múltba.
Va Lá

Paprikás kalács
Hozzávalók: 0,5 l tej, 3 ek. cukor, 5
dkg élesztõ, 80 dkg liszt (fele félfogós, fele sima), 1 tojás, 2 csapott
ek. piros paprika, 8 ek. cukor, kevés zsír vagy olaj, pici só.
Ebbõl a mennyiségbõl két kalács
lesz. Az élesztõt kevés langyos tejben felfuttatjuk. A liszttel, 2 kanálnyi olajjal, a tojással jól kidagasztjuk. Konyharuhával lefedve,
melegebb helyen duplájára kelesztjük. Ha megkelt, egy gyúródeszkán kétfelé vágjuk, hosszúkásra nyújtjuk. Kanállal a tésztára kenjük a piros paprikát, megszórjuk cukorral, majd kevés
olvasztott zsírral meglocsoljuk a tölteléket. Feltekerjük, tepsibe helyezzük, s hagyjuk újra megkelni. Felvert tojással megkenjük a tetejét, közép meleg sütõben 50-60 perc alatt készre
sütjük, szeletelve tálaljuk.

Toniepsz-Lajtha
László
AMI simontornyai zeneiskolásainak tavaszi bemutató
hangversenyén
zömében
zongorán játszottak a tanulók, összesen 26 zeneszámot
adtak elõ. Hatkezes zongorajátékot adott elõ Doffkay
Borbála, Máté Balázs és
Szabó Róbert növendék.
Felkészítõ tanárok voltak:
Bálint Gyõzõ, Doffkay Frigyes, Kocsis Éva és Ótus
László.
A fúvós növendékeket Bálint Gyõzõ kísérte zongorán.
Va Lá
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Mesemondóverseny

Április 25-én Tamásiban rendezték meg a kistérségi mesemondóversenyt. A versenyen évfolyamonként a legjobb mesemondók
képviselték iskolájukat. Ebben az évben a kedvenc meséjükkel
szerepelhettek a gyerekek. Iskolánkat Menyhárt Nóra és Fintor
Dávid képviselte az elsõsök, Balassa Dorka és Szemes Csenge a
másodikosok közül. Mindannyian szépen szerepeltek. Eredményhirdetéskor taroltak a simontornyaiak, az elsõsök közül
Menyhárt Nóra III., a másodikosok közül Szemes Csenge a II.,
Balassa Dorka a III. helyezést érte el. Gratulálunk a kitûnõ mesemondóknak!

2012. május

A több mint 11 tonna
papírt gyûjtésével
védték a természetet is
Ezúttal is jól sikerült a tavaszi
nagy papírgyûjtési akció. Az alsó
tagozatos tanulók szüleik és a városlakóinak segítségével 11.292
kg papír újra hasznosítását tették
lehetõvé. Az osztályok között
most is nagy verseny alakult ki. A
legtöbbet az 5/b szorgoskodott
össze több mint, 2.8 tonnát, a második helyen 5/a osztály végzett
közel 1.9 tonnával, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
3/a állhatott 1.3 tonna gyûjtésével. A papírért kapott összegek az
osztálykasszát gyarapítják. Jelenleg nem tudni mennyit fizetnek egy kiló hulladékpapírért, mert
bizonyos mennyiségen felül plusz pénzt is fizetnek.
Va Lá

Varga Szilvia

Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.

Mûvészetkedvelõknek röviden

Ha willendorfi – akkor Vénusz!
Vajon mi jut eszünkbe errõl a szóról: Vénusz? Talán az étolaj, amit a közeli élelmiszerboltban vehetünk meg… Talán a Naprendszer második bolygója… Vagy a margarin, amit a kenyérre kenhetünk… Ezek után már csak egy lehetõség marad: egy névvel van dolgunk! Vénusz – latin eredetû nõi
név, jelentése: gyönyör, öröm, kedvesség, kecsesség, kellem, báj.
Ennyi találgatás után keresgéljünk a mûvészet területén. Vénusz – a szerelem és a szépség istennõje
az ókori római mitológiában. (Mitológia: hitregék, mesés történetek összessége az istenekrõl. Pl.: az
ókori Rómában nem csak egy istenben hittek az emberek(!)). A mûvészek különbözõ korokban igyekeztek megformálni az eszményi szépséget. E tettüket többnyire különbözõ nõalakok is jelzik, melyek a Vénusz nevet viselik. Így a XX. század elején megtalált, nõalakot formázó kis szobrocska (kb.
10 cm-es) is a Vénusz nevet kapta. Willendorf pedig megtalálásának helyét jelzi. Késõbbi kutatások
szerint 20 000 éves ez a kis remekmû.
Mai szemmel nézve nem sok szépséget lelünk rajta. De ezen nem szabad csodálkoznunk. A kõkorszak zord körülményei között, azt hiszem, mások voltak a túlélés ideái, mint kényelmes napjainkban.
A kis szobrocska eltúlozva mutatja be az anyaság, a termékenység külsõ jegyeit.
Érdemes azon is elgondolkoznunk, hogy a szépségideálok minden korban mások voltak. Mint látni
fogjuk a késõbbiekben, a mûvészet pedig hûen tükrözi saját korának eszményeit.
És lássunk néhány kölcsönözhetõ könyvet a témához a simontornyai könyvtárból:
M. Kiss Pál: Mûvészetrõl mindenkinek
Horváth Lászlóné: Õskor és ókor mûvészete
Artner Tivadar: Évezredek mûvészete
Gyurkó Gábor

2012. május
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Szálkáim helyett
szóvá tesszük!
Mindig öröm, ha e rovatban nemcsak viszszásságokról, problémákról, hanem jó tettekrõl, emberi segítõkészségrõl számolhatunk be. A jó dolgokat is szóvá kell tenni.
Simontornyán történt a közelmúltban,
hogy egy baráti társaság 10 tagja összefogott, és közösen megmetszették két beteg
társuk szõlõjét. Jelen állapotukban, sem a
frissen operált, sem a lábtörést szenvedett
gazda nem tudta volna elvégezni a szõlõmûvelés e fontos, termést megalapozó
munkáját, így igazán jókor jött az önzetlen
segítség. Lehet, hogy kissé humorosan
hangzik, de a nevük elhallgatását kérõ barátok úgy gondolják, õsszel ezután, majd
még megérdemeltebben kóstolhatják meg
a hegy levét. A szép példát az élet minden
területén szabad követni.
Va Lá
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Ezüstös fiúk az országos elõdöntõben
A kézilabda diákolimpia V. korcsoportjában Széplaki Zoltán tanítványai a II. helyen végeztek.

Nehéz ellenfelekkel, a vidéki kézilabda élet kiemelkedõ csapataival kellett megküzdeniük. A nagy hagyományokkal rendelkezõ
gyõri Révai gimnázium csapatát szoros mérkõzésen 5 góllal legyõzték, ezzel a döntõbe jutottak.
Simontornya–Gyõr 24-19
Góllövõk: Csendes Flórián 13, Kiss György 4, Molnár Bence 3,
Szabó Bence 3, Nagy Tamás 1
Tata–Székesfehérvár 40-23
A III. helyért lejátszott találkozón Gyõr–Székesfehérvár 41-28
A döntõben a Tata NB I-ben játszó serdülõ és ifjúsági játékosok
alkotta csapata 10 góllal verte a Simontornyát, Tata–Simontornya 44-34
A góllövõk: Csendes 13, Nagy T. 8 Farkas R. 5, Szabó B.4, Orsós
Sz. 2 Kiss Gy. 1, Török L. 1.
Gratulálunk a fiuknak a nagyszerû helytállásért.
Va Lá

Hazai siker az utánpótlás kézilabdakupán
A sportcsarnokban elsõ alkalommal rendezett kupán az elõzetes
információk alapján 6 csapat vetélkedett volna. A Balatonboglár
és a Hõgyész azonban távolmaradt, ezért a 4 csapat körmérkõzéseket vívott. Balassa Zoltán 1997-ben és 1998-ban született tanítványai veretlenül, imponáló gólkülönbséggel nyerték meg a díszes kupát.
Eredmények:
Simontornya–Sárbogárd 20-7, Dunaföldvár–Mezõszilas 25-9,
Simontornya–Mezõszilas 28-14, Sárbogárd–Dunaföldvár 25-12,
Simontornya–Dunaföldvár 36-16, Sárbogárd–Mezõszilas 29-5.

Végeredmény:
1. Simontornya 6 pont, 2. Sárbogárd 4 pont 3. Dunaföldvár 2 pont,
4. Mezõszilas 0 pont.
A gólkirályi címet Török László (Simontornya) 27 góllal érdemelte ki. A legjobb mezõnyjátékosnak Zsiga Józsefet (Simontornya),
míg a legjobb kapusnak Barabás Józsefet (Sárbogárd) választották.
Va Lá

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

