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Az elsõ és a második világháborús emlékmûnél is koszorút és virágokat helyeztek el a
Hõsök napi ünnepség alkalmával. Az ünnepi megemlékezésen Kovácsné Lengyel Ilo-
na a Vak Bottyán ÁMK általános igazgatóhelyettese méltatta a hõsöket és fogalmazta
meg a ma tennivalóit. Napjainkban a hõs szó egyik leggyakoribb jelentése egy népcso-
port, kultúra rendkívüli, önfeláldozó tettet végrehajtó híres személyisége. Olyan vala-
ki, aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb jellem vagy rendkívüliek a tulajdon-
ságai, és ezek az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a különleges tetteket vég-
hez tudja vinni, amelyekrõl híressé válik. Azokra emlékezünk ma, akiknek a történe-
lem megadta azt a lehetõséget, hogy hõssé váljanak, de ezért a legnagyobb árat fizet-
ték. A mi feladatunk az, hogy úgy szeressük a hazánkat, hogy megismerjük a múltat,
ápoljuk a hagyományokat, okulunk az esetleges hibákból, méltóképp emlékezünk a
történelem fordulópontjaira, nagy alakjaira, s azokra a hõsökre is, akik annak idején
nem kaptak kellõ elismerést tetteikért, s esetleg egy tömegsírban lelték meg végsõ
nyughelyüket. Az utókornak van tennivalója bõven. A mának szóló elsõdleges üzenet,
hogy a hõsök napjával járó történelmi ismereteket át kell ültetnünk a felnövekvõ nem-
zedékbe. Jó volna, ha minél több tizenévest érdekelne a felmenõinek a sorsa. Tudom,
hogy mindennapjainkat megnehezítik gondjaink, a háborús hõsök emlékébõl erõt me-
rítve ne térjünk le a szabadság, a béke, az egyetértés, a hit, a remény és a munka útjáról!
– fejezte be gondolatait Kovácsné Lengyel Ilona. A gimnázium tanulói rövid mûsorral
tették még meghatóbbá a megemlékezést.

Va Lá

Megemlékezést tartottakMegemlékezést tartottak
a Hõsök napjána Hõsök napján
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Az ülésen 11 fõ és 8 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl,
valamint a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései

I.

Április 24-én szerzõdést írtam alá a képvise-
lõ-testületi határozat értelmében a homogenizá-
ló tartály bontására. A díjat a vállalkozó átutalta.
– Ugyanezen napon társulási ülést hívtam össze
a vízminõség-javító program megvalósítása mi-
att. Az ülésen részt vett Pálfa és Tolnanémedi
polgármesterei.
– Április 26-án Tóth Béla úrral találkoztam a
TAO-pályázattal kapcsolatban, amely a sport-
egyesület fejlesztésérõl szól. Valamennyi képvi-
selõtársamat telefonon megkérdeztem, és
egyetértettek a pályázat április 27-ei beadásá-
val.
– Április 28-án dr. Mihócs Zsolt alpolgármester-
rel együtt a szakmunkások ballagási ünnepsé-
gén vettem részt.
– Május 1-jén elsõ ízben került megrendezésre a
retro majális. Köszönetemet fejezem ki elsõsor-
ban Szántó Klárának és Lacza Attilának, a mûve-
lõdési ház igazgatójának, hogy egy színvonalas
eseménnyel, új színfolttal bõvült Simontornya
városa.
– Május 2-án Budapestrõl kerestek meg a
simontornyai várral kapcsolatos programok mi-
att. A megbeszélésre dr. K. Németh András urat
is meghívtam. Többek között nyáron középkori
vártábort is szerveznek.
– Május 4-én nagyszabású jótékonysági rendez-
vényt szerveztünk Asztalos Adrienn, 4 éves kis-
lány megsegítésére. A rendezvényen ingyene-
sen fellépett a Bartina Néptánc Egyesület, akik-
nek utaztatását ingyenesen a Gemenc Volán Zrt.
intézte. 600.000 Ft gyûlt össze a Simontornyáért
Közalapítvány számláján. Köszönetemet feje-
zem ki a simontornyai vállalkozóknak, a napközi
otthon dolgozóinak, a mûvelõdési ház dolgozói-
nak, a védõnõknek, szervezõknek, képviselõtár-
saimnak a fáradságos munkájukért, továbbá kö-
szönetem fejezem ki mindazon simontornyai
polgárnak, akik anyagilag segítették e nemes cél
elérését.
– Május 5-én a középiskolások ballagásán vet-
tem részt. A városi rendezvényen köszöntöttem
a búcsúzó diákokat, majd állófogadáson vendé-
geltem meg õket a polgármesteri hivatal nagy-
termében.
– Május 7-én a TV2 Tények címû mûsora bemu-
tatta a simontornyai jótékonysági rendezvény
által segített Asztalos Adriennt és családját.
– Május 8-án rendkívüli testületi ülést hívtam
össze a szennyvízpályázat ügyében.
– Május 10-én a Siómenti Vízmû közgyûlésén
vettem részt, ahol az önkormányzatok érdekeit
védve nem javasoltuk az osztalék kifizetését,
melyet a pécsi vízmû szorgalmazott. Az idén in-
duló beruházások miatt láttuk szükségesnek a
tartalékolást.

– Május 11-én a Nitrokémia Zrt. vezérigazgató-
jával és Köves Gergõ gazdasági vezetõvel tár-
gyaltam. Bejelentették, hogy folytatják a bõr-
gyár kármentesítését.
– Május 14-én a Simontornyai Rendõrõrsön fel-
jelentést tettem a siópart melletti hirdetõtáblák
megrongálása miatt.
– Ugyanezen napon a Tamási Városi Bíróságon
Szûcs Józsefné, mint alperes, Simontornya Vá-
ros Önkormányzata, mint felperes közötti kárté-
rítési eljárás tárgyában tárgyalás zajlott, ugyan-
is Szûcs Józsefné családi házának oldala kidõlt,
amiért Szûcs Józsefné feljelentette az önkor-
mányzatot.
– Bejelentem, hogy Farkas Tibor thaiföldi lakos
15.000 forintot adott át a központi orvosi ügyelet
garázsajtajának automatizálására.
– Bejelentem, hogy május 24-én ismételten, a
Fényszóró Alapítvány meghívására és a Ge-
menc Volán Zrt. segítségével, 50 gyermeket – a
Kéz a kézben klub tagjait és az iskola által kivá-
lasztott hátrányos helyzetû tehetséges gyerme-
keit – Budapestre vihetek fel egy kirándulásra.
Délelõtt 10.00–13.00 között az eleven parkban,
délután 14.00 órától az Uránia Moziban tölthet-
jük az idõt. Ezt követõen két simontornyai vállal-
kozó segítségével a McDonald’s-ba is elvihetem
a gyerekeket. Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik segítenek a kirándulás véghezvi-
telében.
– Az elmúlt ülés óta ülésezett a pénzügyi, város-
fejlesztési és környezetvédelmi bizottság, az ok-
tatási, kulturális és ügyrendi bizottság, és az
egészségügyi, szociális és sport bizottság.

II.

– A homogenizáló tartály bontását megkezdték.
A vállalkozó a vállalási díjat egy összegben a
munka megkezdése elõtt átutalta.
– Megrendeltem a fertõtlenítõ tartályok érték-
becslését.
– A kátyúzással kapcsolatban megkötöttem a
szerzõdést a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft.-vel.
– A központi orvosi ügyelet gépjármûve megkü-
lönböztetõ jelzésének engedélyeztetése megtör-
tént.
– A szemétszállítással kapcsolatban a szolgálta-
tó kiválasztásra került, a megkötendõ szerzõdés
2013. január 1-jével lép életbe. A zöld- és elekt-
ronikai hulladék gyûjtésére májusban kerül sor.
Nyáron bevezetésre kerül a házhoz menõ szelek-
tív hulladékgyûjtési szolgáltatás azok részére,
akik igénybe akarják venni.
– Mellékelem a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer meghívóját. Ez a 4. napirend
miatt érdekes. Az önkormányzatok kötelezettek
Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdál-
kodási Terv készítésére. Tavaly pályázat útján
választottunk vállalkozót. A fent nevezett társu-
lás alapszabálya tartalmazza a regionális hulla-
dékgazdálkodási tervek elkészítésének kötele-
zettségét. Ez annyit jelent, hogy a társönkor-

mányzatokat e-tekintetben tehermentesítik. Két
év óta próbáljuk elérni a terv elkészíttetését,
eredménytelenül. Most a napirenden a környe-
zetvédelmi program található, amely nem köte-
lessége a társulásnak. Amennyiben a programot
elkészítik, akkor azt nem kell az önkormányzat-
nak megrendelnie (elfogadására a munkater-
vünk szerint júniusban kerül sor). Viszont a terv-
rõl nincs említés. A fentiek miatt megkerestem a
társulást a további teendõk érdekében.

Csõszné Kacz Edit polgármester

A polgármester felolvasta a kármentesítést vég-
zõ cég levelét, melyet teljes terjedelemben köz-
lünk. Megkezdõdik a Simontornya–Pálfa közötti
szilárd burkolatú út építése. Ezzel egy közel 70
éves terv és álom valósul meg. A két település
kapcsolata az út megépülése után jelentõsen
megerõsödhet. Simontornya anyagilag is jól jár,
mert az iparûzési ad, és a raktározás is bevételt
eredményez. A rongálások megakadályozására
ismét felmerült kamerarendszer kiépítésének
szükségessége. Több képviselõ is szóvá tette,
hogy a nemrég átadott ruhagyûjtésrõl az ország-
ban több negatív tapasztalat hallható. A ruhák
nem oda kerülnek, ahova az adományozók szán-
ják, hanem külföldön géprongyként értékesítik.
Javaslat hangzott el, hogy az iskola a papírgyûj-
téshez hasonlóan a ruhákat is gyûjtenék, ezáltal
a pénzt is õk kapnák. A Gyár utcában található
Tiszapakk tulajdonú területen méteres gaz van,
fel kell szólítani a tulajdonost annak rendbetéte-
lére, valamint a temetõben is rendszeresen nyír-
ni kell a füvet.
A polgármesteri hivatal tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadták. 2013. január 1-jétõl a já-
rások kialakítása miatt alapvetõ változások lesz-
nek, nem ismertek milyen feladatok maradnak a
hivatalnál, ezért a jövõrõl nem sokat lehet tudni.
Megfelelõ információk ismeretében rendkívüli
testületi ülést hívnak össze.
A város 2012. évi költségvetése I. negyedévi
módosításáról a rendeletet elfogadták.
Az önkormányzat által kibocsátott kötvény át-
strukturálását elvetették. A szerzõdést most
nem változtatják meg.
A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, ille-
tõleg a közüzemi csatornamû használatáért fize-
tendõ legmagasabb hatósági díjak megállapítá-
sáról és a díjalkalmazás feltételeirõl szóló önkor-
mányzati rendeletet hatályon kívül helyezték. Ez
a megváltozott rendelet miatt történt, 2013-tól
központi díjat állapítanak meg. Sajnálják, hogy
elvették a jogot. Az önkormányzatok hatásköre
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folyamatosan csökken. 2012-ben a vízdíjak vál-
tozatlanok maradnak.

A közszolgálati tisztségviselõkrõl szóló 2011. évi
törvény végrehajtásáról az elõterjesztést elfo-
gadták.

A képviselõ-testület módosította a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát, ez elsõsorban a társulá-
sok miatt történt. A jövõben az önkormányzati
rendeletet társadalmi vitára bocsátják.

A temetkezési díjak kötelezõ éves felülvizsgála-
tát elvégezték, a díjak változatlanok maradnak.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2011. évi ellátásának átfogó értékelése megtör-
tént, melyet a testület elfogadott. A jövõ évben
életbelépõ szervezeti változások még nem is-
mertek, ezért tervezni nem lehet.

Zárt ülésen tárgyaltak a helyi kitüntetõ címek
adományozásáról. Két Simontornyáért és két
Gyermekeinkért díjat adnak ki, valamint egy fõ
kap Év közszolgálatáért a kitüntetést . A válasz-
tási ciklusonként adományozható egy Simon-
tornya Díszpolgára címét ebben az évben még
nem adják ki.

Az ünnepi testületi ülést július 7-én szombaton
17 órakor tartják a Várban, rossz idõ esetén a
mûvelõdési házban. Elvetették a Simontornyai
Színházi Napok Különösen Közhasznú Közalapít-
vány 250 ezer forintos kérelmét, melyért ope-
rettgálát szerveztek volna. Ünnepi mûsort a si-
montornyai mûvészek és mûvészjelöltek adnak.

A három kiemelt beruházás közül a szennyvíz el-
vezetése rövidesen indul. Ez 1200 lakost érint.
Az önkormányzat megnyugtatja a lakosságot,
hogy mindent elkövet a cél érdekében. Ütemter-
vet készítenek, hogy minél kevesebb idõre kell-
jen lezárni az utat. Felhívják a figyelmet a ked-
vezményes szerzõdéskötés lehetõségére.

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervé-
nek 1. számú módosítását és a víziközmû társu-
lással kapcsolatos dokumentumokat elfogad-
ták.

Elfogadták a szennyvíz projekthez kapcsolódó
EU Önerõ Alap pályázat benyújtását.

Farkas József ingatlan vásárlási ügyét megtár-
gyalták, úgy döntöttek, hogy arra egy következõ
ülésen visszatérnek. Meg kell nézni mennyi ott a
kivágandó fa.

Az STC 2011. évi önkormányzati költségvetési
támogatásának felhasználásáról szóló beszámo-
lót újratárgyalták. Az elszámolást leadták, az el-
lenõrzés rajtuk kívülálló ok miatt még nem tör-
tént meg. 2012 évre az eredetileg megszavazott
támogatáson felül még 600 ezer forintot szavaz-
tak meg. Felmerült, hogy a sportbüfé nem mûkö-
dik, pedig ez is jelentõs bevételi forrás lehetne. A
sport eredményekrõl szólva elhangzott, hogy
vissza kell állítani a hagyományos jó szereplés,
mely bizony napjainkban elmarad. Mi lesz a nõi
kézilabda sorsa?

A Várkörnyék rehabilitáció kivitelezésének köz-
beszerzési eljárása keretében folyik. Kijelölték a
bírálóbizottság tagját.

Tájékoztató a folyékony kommunális hulladék
gyûjtésére, szállítására és ártalmatlanítására ki-
írandó közbeszerzési eljárást megtárgyalták és
elfogadták.

Va Lá

Simontornya Város Tisztelt Lakosai,
Tisztelt Városvezetés!

Tisztelt Polgármesterasszony,
Kedves Edit!

Örömteli hírként tájékoztatjuk, hogy Ma-
gyarország 2012. évi költségvetési törvé-
nyével összhangban a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt., a kármentesítés köte-
lezettje, megkötötte cégünkkel a 2012. évi
kármentesítési program végrehajtásához
szükséges megbízási szerzõdést, és egyút-
tal az Államkincstár kiutalta cégünknek a
pénzügyi forrás elsõ elõlegét, amely a tel-
jes bruttó költségvetés mintegy 40 %-as.
A szerzõdésben meghatározott pénzügyi
fedezet biztosítja, hogy a kármentesítés ki-
vitelezési fázisát 3 év után lezárhassuk, az-
az 2012 végéig az összes hulladék és a
szennyezett talaj a városból elkerülhessen,
valamint az összes helyi tisztító és ellenõr-
zõ rendszer mûködésbe léphessen.
Mûszaki teljesítések tekintetében ez azt
jelenti, hogy
1) Befejezzük a krómmal átitatott iszapka-
zetták felszámolását a gyártelep mögött.
2) A speciális igényre kialakított helyi elõ-
kezelõ telepünk bevonásával kiszállítható-
vá tesszük az eltemetve rothadó, sózott-
kötözött bõröket. A hulladékok kiszállítá-
sa után azok megfelelõ ártalmatlanítók-
hoz kerülnek.
3) A fenti két hulladékprobléma megoldá-
sa után felmérjük és elszállítjuk az át-
szennyezett talajokat.

4) A jogerõs üzemeltetési engedély meg-
szerzése nyomán elindul a 24 hónapra ter-
vezett talajvíz-kezelési és monitoring
program.
Megköszönjük Simontornya város, az ön-
kormányzat eddigi segítségét, türelmét, és
ezúton kérünk elõre elnézést az idén való-
színûsíthetõ erõs bûzhatás miatt, amely el-
kerülhetetlen velejárója az eltemetett bõr-
hulladék megoldásának.
Reméljük, hogy az év végéhez közeledve,
de legkésõbb karácsonykor, együtt ünne-
pelhetjük a talajkármentesítési program
sikeres végrehajtását, amely lehetõséget
biztosít majd a város számára, hogy új vál-
lalkozások telepedjenek le a megtisztított
gyártelepen, mint barnamezõs beruházási
területen.
A feladat elõrehaladásáról továbbra is
részletes tájékoztatást adunk elsõsorban a
kármentesítés honlapján, a:
http://simontornya2009konzorcium.hu/

oldalunkon, az információs táblákon, illet-
ve személyesen a 2 hetente esedékes foga-
dóórákon.
További jó munkát kívánva: Köves Ger-
gely környezetvédelmi igazgató
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó
és Szolgáltató Zrt.
8184 Balatonfûzfõ, Munkás tér 2. Telefon:
88/543-300, fax: 88/543-301

Egy felejthetetlen csodálatos nap

Május 24-én Csõszné Kacz Edit jóvoltából ismét felejthetetlen budapesti jutalomkirán-
duláson vett részt 32 simontornyai kisdiák, valamint a „Kéz a kézben” Klub tagjai. Reg-
gel 7 órakor indultunk a hivatal parkolójából. 10-12 óráig az Újbuda Centerben levõ Ele-
venparkban játszottak, hancúroztak gyerekeink. Volt ott csúszda, ugrálóvár, bátor-
ság-pálya, dodzsem, mászófal stb. Kiadós városnézõ séta, fagyizás után az Uránia Film-
színházhoz mentünk, ahol különféle iskolai produkciók, Csepregi Éva és Szandi kápráz-
tatott el bennünket. A végén lufiesõ zúdult a nyakunkba. Hazafelé megálltunk a
McDonald’s-nál, ahol ajándékot tartalmazó menüt kaptak diákjaink. Fárasztó, de cso-
dálatos nap volt! Köszönjük polgármesterünknek!

A gyerekek és a kísérõ pedagógusok
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Közfoglalkoztatás Simontornyán 2012. évben
2011. július 1-jétõl a Belügyminisztérium vette át a közfoglalkoz-
tatás irányítását. Startmunka program néven a kiemelten hátrá-
nyos kistérségek részére – sajnos a Tamási-Simontornyai kistér-
ség is ide tartozik – dolgoztak ki különbözõ projekteket. 2012 évre
is meghatározták azokat a területeket, pénzügyi kereteket, ame-
lyekre kérelmeket kellett benyújtani, hogy támogatást kapjon a
város a foglalkoztatás bér- és járulék költségeire, dologi kiadásai-
ra és az eszközök beszerzésére. Simontornya 5 projektre vonatko-
zóan küldött be kérelmet a Munkaügyi Hivatal Tamási kirendelt-
ségére.

1. Téli és egyéb értékteremtõ közfoglalkoztatás projekt:
Két ütemben, 2012. február 1.–március 31. és 2012. október
1.–2012. december 31. között 6-6 fõ dolgozott illetve dolgozni fog.
A projekt keretében kialakításra kerültek a mezõgazdasági pro-
jekt tároló helyiségei, továbbá legyártásra került több mint ezer
db betonlap, amelyeket a Petõfi utcai árok bélelésére használtunk
fel. A támogatás összege a 12 fõ bér és járulékaira 2.788.695 Ft, a
beruházás és dologi költségekhez további 847.090 Ft támogatást
kaptunk ez összesen 3.635.785 Ft. A támogatás mértéke 100 %.

2. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt:

2012. február 1-jétõl november 30-ig tart, három-négy havi foglal-
koztatással összesen 16 fõt érint. A közfoglalkoztatottak béréhez
és járulékaihoz 5.118.850 Ft támogatást kapunk, ezen felül a be-
ruházási és dologi költségekhez 1.398.754 Ft-ot számolhatunk el,
így összesen a támogatási összeg 6.517.604 Ft, 100 %-os támoga-
tási mértékkel. A foglalkoztatottak a Lõrinczi út mellett a Teme-
tõ környékén, az ún. Tejfölös út mellett, a Pósa parton számolják
fel az illegális hulladéklerakókat.

3. Belvízelvezetés projekt:
2012. március 1.–október 31. között három havi intervallumok-
ban összesen 21 fõt tudunk foglalkoztatni, akiknek bér- és járulék
költségeihez 7.721.632 Ft támogatást nyertünk el, ezen felül beru-
házási és dologi kiadásokra 1.970.961 Ft-ot számolhatunk el. Ez
összesen 9.692.593 Ft. A támogatás mértéke itt is 100 %-os.
4. Mezõgazdasági projekt:
Az elmúlt évhez képest egy új projektre vállalkoztunk. Az önkor-
mányzat tulajdonában levõ 2,3 hektár termõföldön zöldségfélé-
ket termelünk, paprikát, paradicsomot, hagymát, sárgarépát,
zöldséget, káposztát, burgonyát, zöldborsót, babot.
A termények elsõsorban az Iskola Napközi Otthonában kerülnek
felhasználásra, a felette levõ mennyiség a tervek szerint a szociáli-
san rászorult családok részére kerül majd kiosztásra. Esetlegesen
még maradó mennyiség értékesíthetõ. A projekt 2012. március
1-jén indult és 2012. december 31-én zárul, de a tervezet szerint
két-három éves idõszakra szól. Összesen 6 ember dolgozik jelen-
leg kinn a földeken. A termények betakarítása után, azok váloga-
tását, tárolását és konyhakész állapotra történõ feldolgozását fog-
ják majd végezni. A támogatás mértéke itt is 100 %-os, a közfog-
lalkoztatottak béréhez és járulékaihoz 5.118.850 Ft támogatást
nyújt a Munkaügyi Hivatal, ezen felül beruházás és dologi kiadá-
sokhoz 2.038.082 Ft támogatást kapunk, így a mezõgazdasági pro-
jekt keretében a támogatási összeg összesen 7.156.932 Ft.
A termõföldön dolgozók munkakörülményein próbálunk javíta-
ni, készülõben van egy illemhely, tervezzük a víz bekötését, vala-
mint az étkezési lehetõség, szerszámtárolás lehetõségének
biztosításáról is gondolkodunk.
5. Normál közfoglalkoztatás projekt

2012. március 1.–2012. november 30. között összesen 63 fõt tu-
dunk foglalkoztatni különbözõ idõtartamokra, de legalább há-
rom hónapra. Ezen projekt keretében végezzük az intézmények
épületeinek, gépeinek, berendezéseinek javítását, karbantartását
a közterületek tisztántartását, árkok tisztítását, de közfoglalkoz-
tatott végzi a központi orvosi ügyelet, mûvelõdési ház, gondozási
központ takarítását. Vannak közfoglalkoztatottak az idõsek klub-
jánál, a könyvtárnál, a helytörténeti múzeumnál, polgármesteri
hivatalnál. A normál közfoglalkoztatás során az elszámolt bérek
és járulékok után 85 %-os támogatást kapunk. A fennmaradó 15
% az önkormányzat 2012 éves költségvetésének terhére kerül el-
számolásra, továbbá a helyi költségvetést terhelik a felmerülõ do-
logi kiadások is. A támogatás összege 15.538.760 Ft.

A felsorolt projekten felül 2012. július 1-jétõl november 30-ig 1 fõ
E-Magyarország pont asszisztens foglalkoztatására lesz lehetõ-
ség, aki a könyvtárban fogja segíteni, az internet használókat 85
%-os támogatás mellett 332.840 Ft támogatást kapunk.
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Aranyesõ hullott
a boros gazdákra

Kitûnõ minõségû borokat termeltek
az elmúlt évben a szõlõsgazdák, me-
lyet a szakértõ bírálóbizottság minõ-
sítése is igazolt. A Várban megren-
dezett Regionális borversenyre 8 te-
lepülés (Tamási, Iregszemcse, Pin-
cehely, Gyönk, Ozora, Kisszékely,
Sárbogárd, Simontornya) legjobb
borászai 89 mintát küldtek. Egyet-
len bort sem kellett kizárni, rekord-
számú, 22 aranyminõsítés született.
A Tamási Torma Sándor 3 aranymi-
nõsítéssel büszkélkedhet, rizlingszil-
vánija, olaszrizlingje és Irsai Olivér-
je érte el a szükséges pontszámot. A simontornyai Szántó pincé-
szet ugyancsak 3 aranyminõsítést ért el, olaszrizlingje, szürkeba-
rátja és kékfrankos rose borával, utóbbi a nagy arany minõsítést is
kiérdemelte. Fehérbor kategóriában a Fried-kastély pincészet
chardonnay bora, míg vörösben ifj. Borbás József (Simontornya)
zweigeltje érte el a legmagasabb pontszámot, ezért nagyarany mi-
nõsítést kaptak. Két-két aranyminõsítést érdemelt ki: a pincehelyi
Wesselényi pince, a Kalános pincészet, Schweigert György, aki
olaszrizlingjével a Csopaki különdíjat is kiérdemelte, valamint
Szappanos József (Ozora). A Sióbor Kft. és a Gálaker Kft. egy-
aránt kékfrankossal lett még aranyminõsítésû. Simontornya vá-
ros bora címet fehér kategóriában Csõsz László olaszrizlingje,
míg vörösben Bajcsi Géza cabernet sauvignonja érdemelte ki.
A borverseny részletes eredményei megtekinthetõk Simontornya
honlapján.

Va Lá

2102. évben a közfoglalkoztatás után 42.874.514 Ft támogatási
összeggel számolhatunk.

A fentieken túl a vízügyi igazgatósággal kötött megállapodás
alapján 11 fõt foglalkoztatunk 2012. április 19-tõl 2012. november
30-ig a vízlevezetõ árkok karbantartására, tisztítására, itt minden
felmerülõ költséget a vízügyi igazgatóság áll. 1 fõ pedig 2012. má-
jus 7-tõl 2012. augusztus 6-ig a Tamási–Simontornyai Kistérségi
Társulással kötött megállapodás alapján a parlagfû mentesítéssel
foglalkozik a kijelölt területeken. A költségek a társulást terhelik.

Sok mindent lehet olvasni a sajtóban, hallani a televízióban a köz-
foglalkoztatottak bérérõl, mindig elhangzik a 47.000 Ft-os nettó-
fizetés, ez csak részben igaz, ezt az összeget a napi nyolc órában
foglalkoztatott szakképesítést nem igénylõ munkakörökben kap-
ja meg a dolgozó. Nálunk vannak hat-hét-nyolc órában foglalkoz-
tatottak, aki napi hat órát dolgozik 35.271 Ft, hét órát dolgozó
41.150 Ft nettó fizetést vihet haza, ha nincs családi adóalap ked-
vezménye. A szakképzettséget igénylõ munkakörökben nyolc
órára 60.260 Ft, hét órára 52.727 Ft nettó fizetés jár. Gondot je-
lent az önkormányzat költségvetésében az, hogy a támogatások a
hatósági szerzõdés alapján havonta számolhatók el, a béreket, já-
rulékokat a hónap elején ki kell fizetni, a dologi költségek és esz-
közök beszerzési költségeit elõre meg kell finanszírozni, és csak a
hónap végével téríti meg a Munkaügyi Hivatal.

Hosszadalmas a kérelmek elõkészítése, rengeteg az adminisztrá-
ció, az elszámolások mellé csatolandó irat, nem elég elektroniku-
san elküldeni a különbözõ iratokat, azokat papíron is el kell kül-
deni.

Vámi László közfoglalkoztatás vezetõ

Megalakul
a SIMOVILL klub

Az ipari szövetkezetet 2006-ban felszámolták, de a kollektíva má-
ig összetart. Ezért gondolták, hogy hivatalosan bejegyzett szerve-
zetet alapítanak. Szabó Jánosné 25 évet töltött a SIMOVILL-nál,
hosszabb ideig a fõkönyvelõi teendõket is ellátta, szervezésével
megkezdõdtek az elõkészületek. A szervezésben, a mozgósítás-
ban jó társakat talált Szabó Lajosné, Ihász Jánosné, Györéné
Gergely Ibolya, Erlich Dánielné és Lámfalusi Erzsébet személyé-
ben. A volt munkatársak zöme már nyugdíjas, de a klubba várják
azokat is, akik még aktív dolgozók máshol, és ezer szállal kötõd-
nek az egykor virágzó szövetkezethez. Tíz tag jelentkezése már
biztos, újabb személyek belépése folyamatban van. Az alakuló
ülést június 21-én csütörtökön 17 órakor tartják a szakképzõ isko-
la faházában.

Va Lá

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visz-
szaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát az
alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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BALLAGÁS
Tóthné Unghy Ilona ünnepi beszéde

Köszöntöm iskolánk 59 végzõs tanulóját,
akik tiszteletére iskolaépületünket, osztály-
termeinket, a város fõterét is feldíszítettük,
akik tiszteletére ünneplõ ruhát öltöttünk és
lelkünket is az õ köszöntésükre hangoltuk.

Kedves Ballagók!

Seneca gondolatával kezdeném ünnepi beszé-
demet:
„Az elsõ jó, amit ember kap a földön: a szülõi sze-
retet és gondoskodás …”
E nélkül nem állhatnátok itt most velem szem-
ben, nem ünnepelhetnénk közösen, nem tud-
nánk együtt izgulni a közelgõ érettségi vizsga si-
keréért. Mindenkit a szülõi szeretet és gondos-
kodás juttatott el idáig. Engem is. Ezért hát el-
mondom a Seneca idézet folytatását is:
„… szeretettel kell azt visszafizetnünk, mégpe-
dig kétszeresen: egyszer a szüleinknek, aztán a
gyermekeinknek. Hálád, mellyel szüleidet szere-
tõ gondoskodással és emlékezéssel körülve-
szed, az istennek mondott köszönet – amit tõlük
kaptál olyan nagy, oly hatalmas, hogy nem zár-
hatod parányi helyre – magadba –, tovább kell
adnod, hogy idõtlenül éljen a világ örökösen for-
gó körpályáján. Igen, tovább kell adnod gyerme-
keidnek.”
A gyermekeknek majd késõbb, most a szülõk-
nek kell meghálálni azt a törõdést, amit felnõtté
válásotok érdekében tettek. Én az intézmény ne-
vében mondok nekik köszönetet azért, hogy
megtiszteltek bizalmukkal, és hozzánk írattak be
Benneteket.
Mindannyiunk nevében pedig szeretnék köszö-
netet mondani Simontornya Város Önkormány-
zatának, hogy 15 éve felvállalja a gimnázium
költségeit, biztosítja a mûködési feltételeket, és
az elsõ gimnáziumi ballagás óta városi ünnep-
séggé avatta iskolai ünnepélyünket.

Kedves Ballagók!
Nektek is köszönjük, hogy évrõl évre leküzdtétek
az akadályokat, és azt is elismerem, hogy nem
volt mindig könnyû dolgotok. Ugyanakkor bát-
ran mondom Nektek, legyetek büszkék arra,
hogy ebben a kicsiny, de otthonos iskolában ta-
nultatok, legyetek büszkék arra is, hogy szinte az
egész város bízik Bennetek, és szurkol a sikeres
érettségitekért, felvételitekért.
Remélem, hogy az elkövetkezõ hetek további
tisztességes helytállása, becsületes munkája
megtermi majd a maga gyümölcsét a sikeres
érettségi vizsga formájában. S ezzel méltók lesz-
tek az elõdök eredményeihez és az iskola szelle-
miségéhez is. Most még nem tudjuk, hogy kinek
hogyan alakul a sorsa, de abban hiszünk, hogy a
nálunk tanultak jó alapot biztosítanak jövõtök
építéséhez.
„Rengeteg út van és rengeteg zsákutca. Renge-
teg lehetõség és rengeteg rossz döntés. Me-
gyünk az úton, ami adatott, és néha megesik,
hogy az ember lánya/fia egyszerûen eltéved,
mert rossz sarkon fordul be. Nem érdemes azon
rágódni, mi lett volna ha… Meg kell keresni a
helyes utat, és tovább kell menni. Mindannyian
a saját utunkat járjuk. És mi a cél? Hogy meg-
valósítsuk önmagunkat, hogy feljussunk a hegy
csúcsára.” (Szex és New York c. film)
„A hegycsúcsra sokféle út vezet. Vannak mere-
dekebbek és kényelmesebbek. S a táj is kü-
lönbözõ, ami a szemedbe tûnik, de azért ugyan-
azt a hegyet látod különbözõ oldalairól. Ezért,
hát légy türelmes önmagaddal szemben. Találd
meg a neked legmegfelelõbb utat.
De légy türelmes másokkal szemben is, akik má-
sik ösvényt választottak. Se a te utad, se a máso-
ké nem az egyedül üdvözítõ út. Aki felfelé ka-
paszkodik, sokszor meghorzsolja magát, idõn-
ként elesik. Fel kell állni, ne maradj fekve. Amíg
úton vagy, nincs veled semmi baj. A belsõ halál
akkor kezdõdik, amikor véglegesen letáboroztál
a hegyoldalon.” (Ismeretlen)

Minden probléma megoldására nemigen tud-
tunk Benneteket felkészíteni. Mi az, ami mégis
állandó, értékálló, amire építhettek? Azok az er-
kölcsi normák, amikre az évek során neveltünk,
amelyeket idõnként rátok kényszerítettünk. Ezek
olyan egyetemes emberi értékek, a társadalom
többsége által elfogadott normák, amelyek min-
dig megmutatják a helyes utat.
Ne feledjétek, hogy a legrégibb, legfontosabb
értékek a család, a szeretet és a becsület. Min-
den más csak ezek után következhet. A család
adja a biztos hátteret, a védelmet, a feltétel nél-
küli segítséget. A szeretet biztosítja a lelkünk
nyugalmát, a mindennapi jókedvünket, s megte-
remti a jövõbe vetett hitünket.
A becsület pedig azt, hogy könnyû álmunk le-
gyen, hogy ne éljünk feszültségben, hogy bele
tudjunk nézni bármikor bárkinek a szemébe. Én
õszintén remélem, hogy az együtt töltött évek
alatt nemcsak tudásban, hanem neveltségben is
gyarapodtatok. A mi szemünkben ez lenne isko-
lánk és pedagógiai munkánk igazi eredménye.
Kívánom, hogy jelképes ballagó tarisznyátokban
ezeket az értékeket is vigyétek magatokkal,
mert ezek fognak segíteni problémáitok megol-
dásában, ezek fognak biztos alapot jelenteni
életutatok töretlen végig viteléhez.
Szeretném átadni a Tolnai Népújság ajándékát,
az „Osztálynaplót”, melyben minden gimnáziumi
osztályunk szerepel. Végül szeretném az ünnep-
lõk és ünnepeltek elõtt is kinyilvánítani elismeré-
semet azoknak tanulóknak, akik az elmúlt évek
során valamilyen területen társaik közül kiemel-
kedtek.
Jutalomkönyvet adok át: Doffkay Emese, Bei-
dek Zsanett, Horváth Dániel, Mátrai Milán, Pápai
Bettina, Sós Ágnes, Takács Krisztina 13. g osz-
tályos tanulóknak a jó tanulmányi eredményü-
kért, közösségi munkájukért, és a versenyeken
elért eredményükért.
Végezetül mindnyájatoknak sikeres érettségi
vizsgát kívánok.
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Volt egyszer egy bõrgyár…
18. rész

Júniusi képeink közé elsõként megint egy 1955-ös csoportkép ke-
rül méghozzá a faipari mûhely dolgozóiról. Régi ismert arcok ele-
venednek meg ismét elõttünk, s ahogy tapasztaltam ez a képen lé-
võ dolgozók hozzátartozóinak jelenti a legnagyobb örömet. Bal-
ról: Bódog Lajos és Takács József ülnek. A középsõ személyt nem
ismertük fel. Mellette Lampert Károly és Deák Dénes, mindket-
ten voltak egy ideig az asztalosmûhely vezetõi. Mögöttük Wokli
Vilmos, Szajki Ernõ, Varga_?, Holik Imre, Holik László, mögöt-
tük Kömüves József. Majd Gereny Domi, Szabó Sándor és jobb-
szélen Vincze István áll.
Második képünk Farkas István-
nét ábrázolja, aki hajdan a labora-
tóriumot, a fürdõket és az irodá-
kat takarította. A képet Halas
Kálmán készítette róla a Piros Vil-
la kertjében, ahol Juliska néni la-
kott, s így szomszédjuk is volt. A
kép 1963-ban készült.
Gáspár Györgyöt búcsúztatják a
munkatársai a növényi gyárban,
1971-es nyugdíjba menetelekor. A
harmadik képet Nagy Andrásné
Terikétõl kaptam, de nem tud-
tunk mindenkit pontosan beazo-
nosítani. A hátul állók között van
balról: Prell Sándor, Csányi_?,

Horváth János, Klemencsics Antal, Sitkei Ferenc ?, Luka István,
Sallai László. Ülnek: Farkasné, Varga Lajosné, Tausz Istvánné,
Bognárné, Nagy Andrásné, Gáspár György, Bakonyi Józsefné,
Wiszberger Mátyásné, Czirjákné. Mögöttük: Juhászné ?, Gomán
Rozika és Sárközi Emilné.

Egy értekezlet résztvevõit látjuk a negyedik képen – az 1970-es
évekbõl? Balszélen: Beidek Lászlóné Edit ül, mellette dr.
Zombori Gyula, Simontornya hajdani háziorvosa, sõt bõrgyári
üzemorvos is volt. Tovább Pénzes István, Takáczi János és Perger
Imre. A képet Takáczi Jánostól kaptam.

A debreceni Nagyerdõben tartanak pihenõt a Bõripari Tudomá-
nyos Egyesület kirándulásának résztvevõi a 70-es években? Ács
Istvánné Marikától kaptam az ötödik képet, akiket felismertünk
balról: Varga István, a fa elõtt Ács István feleségével. A busz mel-
lett balról: Beidek Lászlóné Edit, Szilágyi Józsefné Erzsike, Csa-
pó Jánosné Gabi, a jobb oldalon talán Szajki László áll feleségé-
vel? Szedmer Elek integet, mellette Laki Dezsõ.

Szomorú aktualitása lett a vidám hangulatú hatodik képnek. Kö-
zépen Perger Imre, akit nemrég búcsúztattunk, mellette felesége
Cselényi Marika, hajdani kedves munkatársam. Jobbszélen Zó-
lyomi János mosolyog, a fénykép tõle származik, talán a 80-as
évekbõl.

Folytatása következik.
Elõzõ havi számunkban egy névelírás történt, amelyért elnézést
kérünk az érintettektõl és az olvasóktól. A név helyesen: BODAI
és nem Bodaki György.

Kiss Margit
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Furfangos lovagok, avagy
a szerencsés kincsrablás

Hol volt, hol nem volt, a Szõlõhegyen innen a Sió mo-
csárvidékén túl, volt egy vár. Nagyon rossz hely volt ez
várépítésre, mert a nádasokban a lidércek, kókuk és
bákászok mindig lesben álltak. Csak arra a pillanatra
vártak, hogy a vár védõi elhagyják az õrhelyüket. Tör-
tént egyszer, hogy az összes katona bement a várba, a
király születésnapi ebédjére. A mocsári „szörnyek”
csak erre a pillanatra vártak! Szép halkan elkezdték
megtámadni a várat. Mivel a várvédõk elhagyták a he-
lyüket, könnyen bejutottak az épületbe. Szépen be-
osontak a kincseskamrába úgy, hogy a várlakók észre
sem vették. Majd sikerült ugyanúgy ki is jutniuk a sok
arannyal. Közben lassan végéhez közeledett az ünnepi
vacsora, s a királynak ebben a pillanatban eszébe ju-
tott, hogy jutalmat ad hûséges lovagjainak, így hát elin-
dult a kincsestár felé. Mikor belépett, szörnyû látvány
fogadta: a kamrában lévõ arany mind egy szálig eltûnt!
Sietve visszafutott a lovagterembe, és közölte minden-
kivel, hogy nyoma veszett az összes királyi aranynak.
Mindenki megdöbbent a hallottaktól. Ezután Simon –
az uralkodó, magához hívatta leghûségesebb lovagját,
Jánost. Mikor János odaért, a király így szólt: Hû lova-
gom! Neked és társaidnak azt a feladatot adom, hogy
derítsétek ki, ki lopta el királyi aranyunkat! Hûséges
királyom! Életem-halálom kezedbe ajánlom, az álta-
lad kért feladatot megcsinálom! Ezzel a lovag sarkon
fordult, és összehívta társait egy négyszögletû kerek-
asztal–beszélgetésre. Össze is ültek mind a heten:
László, István, Koppány, Botond, Gergely, Kálmán és
természetesen János. Többórás beszélgetés után úgy
döntöttek, elõször legfõbb ellenségeiknél – a mocsári
szörnyeknél kezdik el keresni az ellopott kincset. Ez-
alatt a kókuk leszerzõdtek a lidércekkel, hogy egy
ijesztõ és titokzatos mocsári szigetben kiépített alag-
út-rendszerükben fogják eldugni a rabolt kincset. Köz-
ben Jánosék a mocsarat járták a kincs után. Így hát rá-
bukkantak arra a szigetre, ahol az arany volt eldugva.
Mikor kikötöttek s kiszálltak a csónakjaikból, nagy
elõvigyázatossággal elindultak a sziget közepe felé.
Egyszer csak János jobb talpa alatt beomlott a föld, ez-
zel a nagy szerencsével sikerült rábukkanni a titkos
alagútra. Fáklyát gyújtottak, és leereszkedtek az alag-
útrendszerbe. Az út kétfelé ágazott, megbeszélték,
hogy elõször a bal oldaliba mennek be. Már hosszú
órák óta jártak a sötétben, mikor rábukkantak az alag-
út végére. Nem találtak semmit, csak egy alig olvasha-
tóan faragott táblát. A táblára ez volt írva: „Nem itt
van a kincseskamra! Fordulj meg, és menj be a jobb ol-
dali járatba!” A lovagok tudták, hogy itt valami csel
van. Ezért nem fordultak vissza, hanem hárman el-
kezdtek ásni. Egyszer csak Koppány és Botond ásója
kõbe ütközött. Az elrejtett kamra titkos bejáratára
bukkantak rá. István, Gergely és Kálmán elkezdték
tolni a kõfalat. Egy nagy csattanás, és kinyílt a kamra
ajtaja! Minden tele volt arannyal! Bepakolták az ösz-
szeset zsákokba, és elindultak kifelé. Szerencsére ha-
zafele nem találkoztak egy mocsári rettenettel sem.
Amikor hazaérkeztek Simon király boldogan fogadta
õket. Amit a „tolvajok” elvittek, visszatették a kincses-
kamrába. Azonban kiderült, hogy több aranyat hoztak
el a mocsárból, mint amit a rablók elvittek. A „maradé-
kot” pedig Simon – jóságos uralkodó révén – szétosz-
totta a szegények között. Bezzeg a mocsárlakók! El-
csodálkoztak ám hova tûnt a lopott aranyuk! Máig is
egymást okolják, hogy nem vigyáztak a kincsükre. Aki
nem hiszi, járjon utána a mai Várkert utca környékén!
De este ne menjen egyedül, hátha találkozik valame-
lyik lidérccel…

Bencze János Lehel, 9 éves

Programokban bõvelkedett
a Vár II. napja

Íjászversennyel, szórakoztató és ügyességi játékokkal indult a nap. A mester-
ségek bemutatójában, a fegyverkovács, pénzverõ, és a népi iparmûvészet al-
kotásaiban egész nap gyönyörködhetett a szép számú látogató. Az ünnepé-
lyes megnyitót stílszerûen kürtszó felhívó jele után tartották. A Simon-

tornyai Hagyományõrzõ Csoport harci bemutató és toborzója, a Magyar Ki-
rályi Kardforgatók Rendje (Székesfehérvár) végül az Avar harcosok – Cso-
daszarvas Népe Hagyományõrzõ Egyesület (Siófok) mûsorát láthatták. Kö-

zépkori táncokkal a Tolnanémedi – Nebojsza Tánccsoport, Balassi-dalok-
kal– Kovács Dominik és Viktor színesítette a programot. A mûvelõdési ház
énekkara asszonydalokkal szórakoztatta a közönséget. A simontornyai vár
3D rekonstrukciójának bemutatója és a vár építéstörténete elõadást követte
a Vár fotógyûjtésének bemutatása. Hastáncbemutatót tartott AISHA Has-
táncduó (Pincehely). Kihirdették a meseíró pályázat eredményét, az elké-
szült alkotásokat bemutatták. Az alsó tagozatos tanulók 4 mesét küldtek be,
Simon Petra és Nyirati Virág 3. o. tanulók közösen írtak mesét, Bencze János
Lehel 3. o. meséjét e számunkban olvashatják, az õ meséjüket díjazták. Eb-
ben a kategóriában még Kõvári Henriett és Császár Dóra érdemel elisme-
rést. A felsõ tagozatos tanulók szintén 4 mesével jelentkeztek, itt díjazták
Csemez Bettina (Györe) és Magyar Balázs (Szekszárd) meséjét. Szabó Ró-
bert valamint Máté Balázs és Molnár Péter Gergõ közösen írt mûve színesí-
tette a versenyt. Gerzsai Gábor solymász elõadást és bemutatót tartott. A
nap folyamán Róka Szabolcs régi hangszereken játszott, míg Bese Balázs du-
dán idézte a régi korok szellemét.

Va Lá

HÁZASSÁGKÖTÉSEK MÁJUSBAN
Németh Virág–Kõrös András, Kunyi Nikolett–Csíre Róbert,

Gereny Krisztina–Dudás Szabolcs

SZÜLETÉS MÁJUSBAN
Sztojka Stefán
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Mûvészetkedvelõknek – röviden

Az egyiptomi piramisok
A piramisokról elõször Egyiptom jut eszünkbe, Egyiptomról pe-
dig a forróság és a végtelen homoksivatag. Pedig Egyiptom felvi-
rágzását a Nílus folyó termékeny parti sávja tette lehetõvé.
Noha nem csak Egyiptomban vannak piramisok, mi most mégis
ezekkel foglalkozunk. Ezek az építmények joggal hívják fel ma-
gukra a figyelmünket, hiszen már Napóleon fantáziáját is meg-
mozgatták. De vajon mióta õrzik építtetõik emlékét e kolosszu-
sok? A válasz: Krisztus elõtt kb.: 2800-2300 közötti, az úgyneve-
zett egyiptomi Ó-birodalom idején épültek. (Az európai kultúra
bölcsõjét jelentõ görög városállamok ekkor még nem léteztek.)
Az egyiptomi Gizeh település mellett találhatóak. Tulajdonkép-
pen az Ó-birodalom uralkodóinak síremlékei ezek. Pl.: Kheopsz
fáraó emlékét idézi egyikük. Méreteik tiszteletet parancsolóak:
Kheopsz úgynevezett „nagy piramisa” 150 m magas, alapterülete 230 x 230 méter. Mellette található a hatalmas szfinx, emberfejû

oroszlántestû szobor. A piramisok keletkezésérõl több elmélet
született. Egyesek szerint elõször lépcsõs formában hozták létre
az alapot adó építményt, majd csúcsot képezve, a végsõ formát a
„lépcsõfokok” kitöltésével adták meg. Mások szerint eleve a
négyzetes gúla forma épült meg. Szerintem ez utóbbit támasztja
alá a piramis belsejében elhelyezkedõ bonyolult járatok rendsze-
re, mely a fosztogatók ellen próbálta védeni a múmiák mellett fel-
halmozott értékes tárgyakat. Ezek azt a célt szolgálták, hogy az el-
hunyt – hitük szerint – a túlvilágon is teljes életet élhessen. Figye-
lemre méltó az is, hogy maga a „négyzetes gúla”, mint forma, a
természetben nem létezik. (Hasonló lehet a kristályos ásvány
formája.) Ez pedig geometriai ismeretekre utal.
Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy az emberi alkotóké-
pesség kiemelkedõ emlékeivel van dolgunk. És néhány kiadvány a
simontornyai könyvtárból: Schoch, M. Robert: A világ piramisai-
nak rejtélye, Piramisok. Mi micsoda? (sorozat), A világ hét csodá-
ja VHS kazetta

Gyurkó Gábor

Ismét bemutatták munkáikat a grafikai és kézmûves tanulók
A Fried Mûvelõdési Ház és a Lajtha
László Alapfokú Mûvészetoktatási
Tagintézménye szervezésében a simon-
tornyai képzõmûvész tanszakosok má-
sodik féléves munkáiból kiállítás ké-
szült. Több mint 150 különbözõ techni-
kával készült rajzot, grafikát és sokol-
dalú kézmûves tárgyat láthattak az ér-
deklõdõk. A kézmûvesek Boros Eszter
tanár, míg a grafikusok Gyurkóné Tóth
Irén tanár vezetésével készítették alko-
tásaikat.

Va Lá

Félidõ a elõadás sorozatban
A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um munkatársa az idén hat elõ-
adást tartanak a Vármúzeum-
ban, melybõl három már lezaj-
lott. Legutóbb Odor János Gá-
bor Megyei múzeumigazgató:
Mit rejt a föld? Szekszárd, Tó-
szegi dûlõ avar temetõjérõl és
ékszereirõl tartott elõadást, me-
lyen több, mint ötvenen vettek
részt. A nyári szünet után a kö-
vetkezõ elõadást szeptember 26-
án tartják.

Va-Lá

A könyvtár nyáron is vár!
Ezen a nyáron is szeretnénk hozzájárulni a gyerekek szabadidejének hasz-
nos eltöltéséhez, ezért hagyományainkhoz híven idén is több alkalommal
várunk benneteket kézmûves foglalkozásra a könyvtárba. A foglalkozáso-
kat Köõ Zsuzsa irányítja.
Terveink szerint készítünk papírdíszeket, batikolunk és gyöngyöt fûzünk. A
munkához természetesen használjuk a könyvtár kreatív könyveit is.
Tervezünk még rajzpályázatot is, ennek részletei és a foglalkozások dátu-
mai a könyvtár honlapján, a www. simontornyakonyvtar. hu oldalon tekint-
hetõek meg.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, addig is kellemes nyarat, jó pihenést
kívánunk!

Könyvtárosok
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Marpingenben jártunk

Május 16-án, reggel 6 órakor izgatottan kelt útra a 7 diákból és 2
felnõttbõl álló kis csapatunk. Közel 14 órai utazás után fáradtan
érkeztünk meg Marpingenbe. Szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk. Aznap este grilleztünk az ottani önkéntes tûzoltókkal, az-
tán elfoglaltuk a szállásunkat. Hamar otthon éreztük magunkat,
és vidáman ismerkedtünk a vendéglátóinkkal. Minden nap érde-
kes programokon vettük részt. Kirándultunk, megkóstoltunk sok
finomságot, pizzát sütöttünk, részt vettünk egy éjszakai túrán St.
Wendelben, német barátaink kalauzolásával kerestünk fel külön-
bözõ érdekességeket Saarbrückenben. Részünk volt lézerharc-
ban, sokat játszottunk és természetesen vásároltunk, hogy min-
denki ajándékokkal térjen haza. Szívesen nézegetjük a mindent
megörökítõ fotóinkat, és szeretettel gondolunk a német baráta-
inkra, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot.

Máté Anna

Országos kitüntetést kapott
a vöröskeresztes aktivista

Miklós Juditnak, a simontornyai vöröskeresztes szervezet gazda-
sági vezetõjének a Magyar Vöröskereszt országos vezetõsége ki-
emelkedõ vöröskeresztes munka elismeréseként a kitüntetés
bronz fokozatát adományozta 2012. május 8-án Habsburg György
a Magyar Vöröskereszt elnöke. Gratulálunk a kitüntetéshez, és a
nemes tevékenységhez további jó erõt, egészséget kívánunk.

Va Lá

Most is átérezték
a véradás jelentõségét

A városban az idei második véradáson 61 fõ jelent meg, közülük 7
személyt kiszûrt a szigorú orvosi vizsgálat. 54-en nyújthatták kar-
jukat embertársaik megsegítésére, Õk összesen több mint 27 liter
vért adtak. Ezúttal négy új véradóval bõvült az önzetlen segítõk
tábora.

Va Lá

Megfogyva bár,
de törve nem…

Ezzel az idézettel kezdte üdvözlõ beszédét Kovács László, az egyik
fõszervezõ az általános iskolai osztálya 55 éves találkozója alkal-
mából. A Tulipán étteremben megtartott találkozóra sok helyrõl
érkeztek, volt, akit Budapestre sodort az élet, volt, aki Veszprém-
bõl jött, de az egykori osztály zöme Simontornyán maradt. A talál-
kozók eddig 5 évente voltak, de most közösen elhatározták, hogy
ezután évente tartják. A döntés egyrészt az idõs, közel 70 éves kor,
másrészt amiatt történt, hogy ennyi idõ után is még nagyon sok kö-
zös témájuk van. A vidám hangulatú találkozón elõkerültek, fel-
elevenedtek a régi élmények, a közös diákcsínyek, kicsit visszafia-
talodtak, legalábbis erre az idõre.

Va Lá

Látogatás
az ÁFÉSZ Nyugdíjasklubban

Minden hónap utolsó csütörtökjén találkoznak az ÁFÉSZ nyugdíjasai a mûvelõdési
házban. Az alapszabályban ugyan nincs rögzítve a kötelezõ megjelenés, de erkölcsi kö-
telességnek érzik azt a szép korúak. A közel 20 tagú szervezetben öt 80 éven felüli sze-
mély található. Ez is meghatározza a programokat. Már ritkán kirándulnak, a találko-
zások az emlékek felidézése a nosztalgiázás mellett, az unokákkal és a fõzéssel, sütés-
sel kapcsolatos kérdések megbeszélése, mindig napirenden van. A névnapokat rend-
szeresen megünneplik a születésnapokat ötévenként. A jó hangulathoz hozzájárulnak
az aranyminõsítésû citerások, akiket tiszteletbeli tagokká avattak.

Va Lá
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Vidám hangulatban zártuk a szezont
Pünkösdhétfõn évadzáró napot tartott a Simon-
tornyai Kézilabda Klub egy kis gyûléssel, egy kis szó-
rakozással és egy nagyon finom pörkölttel zárásként.
Jutalmaztuk a 2011-2012. évad legjobbjait: legszor-
galmasabb játékos: Kecskés Péter, házi gólkirály:
Csendes Flórián legértékesebb játékos: Molnár Ba-
lázs.
Gratulálunk a legjobbaknak!
Volt két nagyon jó hangulatú mérkõzés is. Az elsõ
félidõben az idõsebb játékosok álltak fel a fiatalok-
kal szemben, és végül nem lett meglepetés: a rutin
gyõzött a fiatalság ellen.

Idõsebbek–Gyerekek 18-12

Góllövõk: Lampert Csaba 6, Ányos József 5, Pásztor Krisztián 3,
Széplaki Zoltán 2, Vinczellér Attila 1, Simon Zoltán 1, illetve
Nagy Tamás 3, Bor Dávid 2, Szabó Bence 2, Csendes Flórián 1,
Kapoli Imre 1, Kiss György 1, Nagy Gábor 1, Vonya Kornél 1.
A második félidõben a gyerekek meglepõdésére a szüleik álltak
fel ellenük a pályára úgy, hogy egy kis nehezítést is hoztak maguk-
kal! Volt, aki gumicsizmát adott a fia lábára, hogy nehezítse a

mozgását, volt, aki súlyokkal terhelte le, elõkerült pár munkás
kesztyû is a lövõ kézre, de még fürdõköpeny is!

Szülõk–Gyerekek 15-15

Góllövõk: Molnár László 5, Szabó Zsolt 4, Csendes József 3, Vo-
nya István 2, Nagy János 1, illetve Nagy Gábor 5, Nagy Tamás 2,
Szabó Bence 2, Vonya Kornél 2, Kapoli Imre 1, Kecskés Péter 1,
Molnár Bence 1, Váczi Ádám 1.
A szülõk megérdemelték a döntetlen a fantasztikusan védõ Mol-
nár István vezérletével. Köszönjük a 3 játékvezetõnek, Varga
Lászlónak, Balassa Zoltánnak és Ferenczi Józsefnek a korrekt já-
tékvezetést.
Úgy láttuk, mindenki jól érezte magát ezen az összejövetelen.
Szeretnénk megköszönni a szülõknek, szurkolóknak, játékosok-
nak, jegyzõkönyvvezetõknek és mindenkinek, aki valamilyen
szinten segítette a munkánkat az egész évadban. Köszönjük!

Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Épül, szépül a sportpálya
Cseh Attila vezetésével, megújult a sport-
pálya. Szembetûnõ változás, hogy az impo-
zánsnak csak nagy jóindulattal nevezhetõ,
eddigi labdafogó hálót és magát a tartó-
szerkezetet is kicserélték. Fa helyett hat
beton villanyoszlop tartja a hálót, melyre 4
db világítótestet szereltek. Este is edzhet-
nek ezután a focisták, akkora a fényerõ,
hogy a másik térfél 16-os vonaláig bevilá-
gítja a pályát. A már használaton kívüli
gáztartály területérõl leszerelték a kerí-
tést, ezáltal kialakítottak egy parkolót. Hat
darab gyorsan növõ fát is elültettek, ezzel
szebbé tették a környezetet. A közel 300
ezer forint értékû átalakítás nagy összefo-
gással készült. A fõ támogató a BENB
L&D KFT. volt, támogatók: SIÓ-BOR
KFT. Andráskó Péter, Kolynok Róbert
(Gabona), Schmidt János, Cseh Attila.
Munkával segítettek:

Schmidt János, Klár Tamás (a fákért külön
köszönet), Teszler János, Hadi Ferenc,
Andráskó Péter, Pásztor Krisztián, Cseh
Attila, Kolynok Róbert és munkatársai,

Csóka Ferenc, Kapinya Tivadar, Sandó
Szilárd, Papp Tamás, Kovács József, Papp
Sándorné, Takács István. A pályán kívüli-
ek tevékenységre büszkék lehetünk. A lab-
darúgók teljesítményére már kevésbé,
sokkal többet vártunk, úgy a játékban,
mint a bajnoki tabellán elfoglalt helyezés
szempontjából. A felnõttekkel ellentétben
az ifjúságiakat dicséreti illeti a megszerzett
bronzéremért.

Va Lá

Köszöntjük a

80 éves
Kiss Margitot

Az SOS Kéz a kézben Klub tagjai és
vezetése gratulál a közelmúltban
80. születésnapját ünneplõ Kiss
Margitnak. A Simontornyai Hírek
szerkesztõje, valamint a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségének dolgozói
csatlakoznak a gratulációhoz,
és további eredményes együtt-
mûködést, hosszú életet kíván.
Sokak által kedvelt írásaidat
még sokszor szeretnénk
közölni.
Isten éltessen!

Va Lá


