XXI. évfolyam 8. szám
2012. augusztus

Ára:
200 Ft

Meghívó

Program:
17.00 Gyülekezõ a Helytörténet Háza udvarán
17.30 Ünnepély a Szent István szobornál (Minden csapat hozza magával a koszorút!)
Kenyéráldás – felkérjük a rk. plébános és a ref. lelkész urakat a kenyéráldásra.
(Minden csapat hozzon magával min. 2 kg-s „parasztkenyeret” átkötve egy csapata színû és egy nemzetiszínû szalaggal!
A megáldott kenyereket a fõzõversenyen elkészített lecsóhoz fogyasztjuk el.)

19.00-20.00 „Városrészek vetélkedõje” a Helytörténet Háza udvarán
A csapatkapitányokat a polgármester asszony kéri fel.
A pólók színe jelenti ugyanazt a csapatot. A csapatok 20 fõsök lesznek, de számít, hogy melyikük tud több
szimpatizánst toborozni. Ez a pólók színe alapján kerül megállapításra.
A 20 fõs csapatot a kapitányok szervezik, a 20 fõs tagság pedig a szimpatizánsokat toborozza.
Elõzetes feladatok a csapatoknak:
* Szervezzék meg a fõzõverseny „brigádját”, akik 18-20 óra között elkészítik a lecsót! (Alapanyagot a város biztosítja
saját terményeibõl – paprika, paradicsom, hagyma –, az egyéb ízesítõkrõl a csapat gondoskodik.)
* Egy-egy koszorúval és egy-egy mûsorszámmal készüljenek az ünnepségre (ünnepi beszéd, ének, vers).
A mûsort koordinálja és konferálja Csóka Anita vezetõ óvónõ.
Vetélkedõ:
* Ügyességi feladatok – összeállítja Máté Imre pedagógus
* Sörivó verseny (csapra ütjük a wernesgrüni hordót)
A program ideje alatt – a tavalyi évhez hasonlóan – ingyenes lángos és kürtöskalács kapható
Torma József képviselõ szervezésében.
20.00 A fõzõverseny eredményhirdetése – közös vacsora
A város tortáját idén az önkormányzat biztosítja a résztvevõk számára.
Segítõk és felkért zsûritagok: Csõszné Kacz Edit polgármester, Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató,
Kovácsné Lengyel Ilona igazgatóhelyettes, Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító.
20.00-21.00 Zenés mûsoros est Máté Imréné múzeumpedagógus vezetésével
Rossz idõ esetén az egész rendezvényt a Fried Mûvelõdési Házban tartjuk.
Mindenkit nagy szeretettel és tárt karokkal várunk!

Rendezõk
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Jövõre nagykorú lesz a város
Ünnepi testületi ülést tartottak a várossá
nyilvánítás 17. évfordulója alkalmából. Patinás környezetben, a várudvaron rendezett ülésen, a szokottnál többen megjelentek. A kitüntettek rokonai és ismerõsei
mellett sok érdeklõdõ állampolgár is
együtt örült az elért eredményeknek, s várja az idei példa nélküli fejlesztéseket.
Csõszné Kacz Edit polgármester ünnepi
beszédében ismertette a legfontosabb,
szembetûnõ változásokat. Ezek egyike a
városközpont rehabilitációja, mely nyomán valósággal megfiatalodik a város.
Fontos beruházás a szennyvízprojekt és az
ivóvízminõség-javító program. Közel
nyolcvanévi várakozás után megkezdõdött
a Simontornyát Pálfával összekötõ szilárd
burkolatú út megépítése, ezzel a két település kapcsolata még szorosabbá válhat,
és a megyeszékhelyre utazás is rövidebb
lehet.
igen ügyes dunaújvárosi tornászlányok
nagy sikert arattak. Bor Klára és Adrián
Imre énekmûsora színesítette a még a
programot, melynek során a nézõk többször ütemes tapssal fejezték ki tetszésüket.
Va Lá

Köszöntötték a testvérvárosok küldöttségét az erdélyi nyárádszeredaiakat és a német wernesgrünieket. A sörgyáráról híres
település a képviselõknek és a városnak is
hozott ajándékot, egyforma poharakat,
hogy jól döntsenek, illetve egy hordó sört a
barátság jeléül.
Az ülésen adták át a helyi kitüntetõ címeket. A „Simontornyáért” kitüntetést az
idén Tauker Istvánnak, a helyi sportélet kiemelkedõ egyéniségének, illetve posztumusz Perger Imrének, a BSZV Nyugdíjas-

klub egykori társelnökének ítélték oda a
képviselõk. A „Gyermekeinkért” elismerést Molnár Gyuláné nyugdíjas pedagógus
és Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanítónõ
érdemelte ki. Az „Év közszolgálatáért” díjat Gara Istvánné, a városháza dolgozója
kapta. A Simontornya Város Bora címet
Csõsz László olaszrizlingje és Bajcsi Géza
cabernet sauvignonja nyerte el.
Az ünnepi ülést kultúrmûsor zárta, fellépett a Fried Mûvelõdési Ház aranyminõsítésû citerazenekara, az egészen apró, de
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Kitüntetettjeink
Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító
a „Gyermekeinkért” díjat érdemelte ki
jutott a sikerbõl. A legszebb érzés, amikor
egy alig 7 éves gyerek szeme felragyog,
hogy érti, ami elé van írva, rádöbben, hogy
olvas, vagy sikerül a sok vonalból valami
értelmes szót leírni. Külön öröm, ha egyegy régi tanítvány beíratja a kisgyermekét
az iskolába, és azt mondja „…tanító néni
elhoztam, õt is tanítsa meg…”
Nagyon meghatódtam, hogy a városatyák
egybehangzóan érdemesnek tartottak erre
a megtisztelõ címre. Köszönöm! Ez a kitüntetés nem egyedül engem illet. Egy része az édesanyámé, akinek köszönhetem,
hogy felsõbb iskolába járhattam. Egy kicsit
a férjemé, akinek a támogatása nélkül nem
tudtam volna így végezni a munkámat. Házastársam: Rózsa Zoltán Kálmán – SIMOVILL-ban dolgozott, majd a TECHNOVILL egyik tulajdonosa. Gyermekeim:
Zoltán (1976) és Gábor (1977), az õ kisfia
Zsombor, az unoka, „a szemünk fénye”. A
kitüntetés egy kicsit a két fiamé is, akik kiskorukban talán kevesebbet kaptak belõlem. Így együtt azonban a miénk. A pályám
vége felé visszanézve azt gondolom, nem
csináltam nagy dolgokat, de amit tudtam
megtettem.” – fejezte be visszaemlékezését Rózsáné Kovács Anna. A sok kis dologból születnek a nagyok, ennek igazolására
két részlet, mely a minõsítéseiben olvasható:
„… Egyénisége határozott. Munkatársaihoz
fûzõdõ kapcsolata jó … Gyakran differenciál … Jó eredményei vannak az egyszeregy
és a számrendszerek megtanítása terén …
Feladatai sokfélék, gondolkodtatók, érdekesek … A mûvészeti nevelésre gondot fordít …
A látott óra élményt jelentett a gyerekek
számára … Irodalomóráin súlyt helyez a
készségfejlesztésre. Új olvasmányok feldolgozásánál szempontokat ad, ezzel biztosítja
az intenzív munkát. Igyekszik beszéltetni ta-

Kicsit nehezen találom a betûket, amikor a
vezetõ tanító beosztást kell gépelnem. Lehet, hogy tán régimódi vagyok, de nekem
valahogy jobban tetszik az, hogy igazgatóhelyettes, és szerintem, ez fejezi ki igazán
azt a sokoldalú tevékenységet, melyet a beosztás megkíván. Jelen esetben pedig hatványozottan igaz, ezt támasztja alá az alsó
tagozatos iskola kiváló mûködése.
Kovács Anna az általános iskola elvégzése
után a szekszárdi Garay János Gimnázium
matematika-fizika tagozatán érettségizett
1971-ben. Tanító diplomáját – úttörõ szakkollégiummal – a Kaposvári Tanítóképzõ
Fõiskolán 1974-ben szerezte meg. Ettõl az
évtõl eddigi egyetlen munkahelyén, Simontornyán tanít, oktat, nevel, szervez,
2008-tól már, mint vezetõ tanító tevékenykedik. A kezdeti 1974 körüli idõkrõl, majd
a késõbbiekrõl az alábbiakat mondta el:
„A tanítóképzõ elvégzése után, 1974-ben
kezdtem a pályám Simontornyán. Hamarosan két kisfiú anyukája lettem. A kezdet
nehéz volt, de az idõsebb kollégáktól (Fülöp Éva néni, Ducika néni) és az akkori vezetõktõl (Angéla néni, Irénke néni) sok segítséget kaptam. A sok-sok tanácsot megfogadva, igyekeztem a munkámat a legjobb tudásom szerint végezni. Folyamatosan részt vettem továbbképzéseken, igyekeztem az új dolgokat elsajátítani és alkalmazni. Az elmúlt 38 év alatt 11 tanulócsoportban voltam osztályfõnök. Ez kb. 220250 gyereket jelent. Sok idõt töltöttem velük a tanórákon kívül is. Az egyik hobbim a
kirándulás, nagyon szeretem a természetet, és ezt mindig próbáltam a kisgyerekekbe is beoltani. Gyalog- és kerékpár túrák,
buszos és vonatos kirándulások. Sok-sok
szép emlék nekik is, nekem is. Ezen a pályán sok siker és kudarc jut az embernek
naponta. Nekem szerencsére sokkal több

Fontosabb helyi
telefonszámok
74/586-920

Bárdos László címzetes fõjegyzõ

74/586-921

Védõnõi szolgálat

Va Lá

Helyesbítés

Csõszné Kacz Edit polgármester

Központi orvosi ügyelet

nítványait… A nevelõ a tanulókat önellenõrzésre szoktatja. Írásvetítõ hiányában gyakran használ csomagolópapírt, melyre elõre
felírja a feladatok eredményét, kitûzi a táblára, és így gyorsítja a javító-ellenõrzõ munkát…” – Zsigmond Tiborné igazgató
(1980)
„… Határozott, vidám egyéniség … érdeklõdése széleskörû. Jól motivál. Kiemelkedõ szerepet tulajdonít az érzelmi nevelésnek.
A tananyag feldolgozása közben erõltetésmentesen vonatja le és fogadtatja el az erkölcsi tanulságokat. … Eredményesen differenciál. A tanulói tevékenykedtetést színvonalasan szervezi … Felkészülése tudatos
munkát eredményez. Jelenleg sikerült az élvonalba bejutnia… Ezt a státuszát feltétlenül õrizze meg…” – Zsigmond Tiborné
igazgató (1985).
Gratulálok a kitüntetéshez és további, jó
erõt, egészséget kívánok.

30/92-79-830

Múlt havi lapszámunk „Felavatták a Petõfi
utcai iskola új szárnyában a pedagógusok
emlékfalát” címû írásában téves információ
alapján, helytelenül jelent meg id. Takács
Ferenc kántortanító neve.

74/486-646

Szerkesztõ

Gyógyszertár

486-032,

Könyvtár

486-356

Vármúzeum

486-354

Mûvelõdési ház

486-154

Idõsek napközi otthona

486-222

Felhívjuk tisztelt adófizetõink figyelmét, hogy esedékessé vált a 2012.
második félévi adó befizetése. Az adó szeptember 15-ig pótlékmentesen fizethetõ be.

Családsegítõ Szolgálat

486-447

Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Közérdekû tájékoztató
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Kitüntetettjeink
„Gyermekeinkért” díjat kapott
Molnár Gyuláné nyugdíjas pedagógus
El sem akartam hinni, amikor Csõszné
Kacz Edit polgármester telefonált, hogy
megkaptam a kitüntetést – kezdte a beszélgetést Molnár Gyuláné. Lánya Kapoli
Molnár Klára megerõsítette, édesanyja
valóban nehezen hitte el a hírt, már csak
azért is, mert már 19 éve nyugdíjba vonult.
A városavató 17. évfordulóján megtartott
ünnepi testületi ülésen beigazolódott a valóság, Molnár Gyuláné átvette a megérdemelt kitüntetést, melynek nagyon örül. Sokan ismerik a városban, sok gyereket tanított, nevelt, a legutolsó tanítványai már 30
év körüliek, ezért mégis arra kértük,
mondjon pár gondolatot eddigi életérõl,
munkásságáról.
Petres Margitként látta meg a napvilágot
Simontornyán, több mint 75 éve. Az általános iskolai tanulmányok befejezése után
Budapesten tanult, ahol elõször testneve-

lés szaktanítói, majd általános tanítói oklevelet szerzett. Állandóan képezte magát,
1977-ben gyógypedagógiai tanár diplomát
kapott, melyet késõbb Simontornyán igen
jól tudott hasznosítani. Elsõ munkahelye
1954-ben a nagydorogi általános iskola
volt, az egy gyakorlóév után Tolnanémedi
Szentpéter Szõlõhegyre került, majd két
év után haza Simontornyára. 1991-ig
tanított, majd még nyugdíjasként két évet.
Pályája kezdetén alsó tagozatban összevont osztályban tanított, késõbb testnevelést és a technikai gyakorlati foglalkozásokat vezette, sok gyerekkel szerettette meg
az alkotás örömét, a szabást-varrást, a kézmûves munkákat. Késõbb a speciális oktatást igénylõ osztályokban fogta a gyermekek kezét. Pedagógia érzékenységét jól kamatoztatta, megértette a fogyatékos, hátrányos helyzetû gyerekek problémáit, s

azokat legjobb tudása szerint orvosolta,
egykori tanítványaival ma is nagyon jó
kapcsolatban van.
Férje megismerkedésük idején szintén pedagógus volt, házasságukból két leány született, egyik folytatta szülei hivatását, tanár lett. Három unokája már felnõtt, õket
idõnként gardírozza, tanáccsal látja el.
Mindennapjait az olvasás, a tévénézés tölti
ki, emellett igen aktív tagja az ÁFÉSZ
Nyugdíjasklubnak, ahol megõrzött jó humoráért, közösségi munkájáért szeretik,
tisztelik. Pedagógusi tevékenységét legjellemzõbben dr. Zsigmond Tiborné címzetes iskolaigazgató könyvében találjuk meg.
„Vidám természete, közvetlensége miatt szerették a gyerekek, megtanította mindazokat
a fontos dolgokat, melyet életük folyamán
hasznosíthatnak a tanulók.” Ezt nevezik
napjainkban kompetencia alapú oktatásnak, tehát valamivel megelõzte a korát a
trendet.
Kitüntetéséhez gratulálunk, s további boldog nyugdíjas éveket kívánok.
Va Lá

A tanárok nyáron sem pihennek,
itt tablóképeket tisztítanak, javítanak

A megtisztított tablók
tanári segítséggel kerülnek fel a falra

6

EMLÉKEZÉS

2012. augusztus

Volt egyszer egy bõrgyár…
20. rész
Augusztusi elsõ képünk az 1955-ös sorozatból a kõmûveseket ábrázolja. Balszélrõl Benkõ Ferenc, Zsolnai József, Schiszler András. Ihász József, Jónás (késõbb Sárközi) Emil, Gergely (Gergõ?)
József, fent Zugor József.

3.

1.

2.
Másodikként szintén egy 1955ös képet adunk közre. Boxkikészítõ 1. címen szerepel a múzeumi anyagokban, s nagyrészt
a szegelõket és a rekkolókat, s
talán a csiszolókat, taszítókat
láthatjuk rajta. Sok arcot nem
lehetett beazonosítani (az eredeti névsorból is hiányoznak),
kérjük itt is segítségüket! Elõl
ülnek balról: Dömök István, tõle a 3-4. helyen Takács István és
László József, s a jobbszélen
Kovacsics István és Sallai Sándor. Középen állnak: Fürész
György, Kadenszki István, Ki-

rály Lajos, Takács ? Vincze József? Gerebics István, Székelyi József? Smigura József? Riffer Károly? Kovács József? Szentkuti
Kálmán. Hátul balszélen Ficzura József és a jobbszélen Takács
János? és Kovács Mihály.
A jó hangulatú harmadik képen Miski Dánielt búcsúztatják munkatársai nyugdíjba menetelekor. Elõl ülnek balról: Miski
Dánielné, mögötte Petres Pál, középen az ünnepelt Miski Dániel fia,
István, s az õ felesége Magdi. A mögöttük álló kórus balról: Papp József, Küzdy Kálmán, Márkus Péter,
Drávecz Ferenc, Tauker István
(háttal), Varga László, Csórik József (mögötte nem tudjuk ki áll) és
Varga Lajos. A kép az 1960-as évek
végén készülhetett, Molnárné Petres Mancitól kaptam.
A negyedik kép 1970 körüli lehet,
jobbszélen Igari Jánost láthatjuk,
aki az államosítás utáni elsõ igazgatója volt a bõrgyárnak. Mellette áll
unokahúga, Róth Erzsébet (Csöpi)
férjével, Ható Józseffel. Mindhárman dolgoztak a bõrgyárban. A képet Varga László hozta, akinek Igari
János szintén a nagybátyja volt.
Következõ képeink már az 1980-as
években készülhettek. Az ötödik fotót Schweigert Györgytõl kaptam, s
6.
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A Krammer Ferenc
kórus ismét
Nyárádszeredában
Ismét útra keltünk, meglátogattuk testvérkórusunkat Erdélyben.
Szombaton, július 7-én reggel indultunk, és este nagy izgatottsággal és szeretettel várt bennünket a szeredai csapat. Vasárnap délelõtt a helyi katolikus templomban szolgáltunk gitárkísérettel,
énekszóval. Délután 15 órakor kezdõdött a fõ program, egy nagyszabású kórustalálkozó, melyre 10 kórus volt meghívva. Csodás
dallamokat hallhattunk. A nagy hõség ellenére mindenki jól érez-

5.

a Május 9 brigád tagjait ábrázolja, az általuk készített tolókocsi átadásakor Béres Józsefék házánál. A képen állnak balról: Urbán
Gyuláné Anikó, Takács János, Laczkó Ferenc, elõttük Béres József. Majd Juhász László, Jádi József, Schweigert György (leghátul), Balogh János, Májer Lajos, Kardos Zoltán, Fenyvesi Imre és
még valaki.

te magát, majd a találkozót egy közös vacsora és éjszakába nyúló
mulatozás zárta. Hétfõn délelõtt, egy kis pihenés után, a Bekecsbe utaztunk. Különös utazás volt, örök élmény marad mindenki
számára, ugyanis traktorral vittek bennünket a hegyre. Mindenki
kapaszkodott, ahol bírt, és végignótáztuk az utat, mert a traktor
csak akkor haladt, amikor a sofõr énekszót hallott. Kedden korai
ébredés várt ránk. Reggel 7 órakor nekivágtunk egy hosszú útnak.

A hatodik kép egy nevezetes sporteseményen készült a rajtalévõ
(nagyrészt) bõrgyáriak balról: Csepregi János, Halas Kálmán,
Varga László, Takáczi János, mögötte Vinczellér László, tovább
Tóth Ferenc, Terebesi István, Herczeg Lajos, Szili János és Karnitscher Tamás. A képet Halas Kálmántól kaptam.
Folytatás következik…
Kiss Margit

Elkészült a pavilon és bekötötték a vizet a mezõgazdasági
termelést végzõ közhasznú munkások számára,
ugyanitt vécét is építettek

Elértünk Gyimesbükkre, a Rákóczi-vár romjai alá, az ezeréves
határhoz. Körülnéztünk a felújított õrházban, majd gyönyörû kilátás tárult azok elé, akik a vár romjaiból megmaradt lépcsõket
megmászták. Hazafelé indulva az Árpádházi Szent Erzsébet
Római Katolikus Líceumban ebédeltünk, miután meghallgattuk
rövid történetét a „pap bácsitól”, és képeken láthattuk, milyen
különleges az ottani ballagás lóháton.
Az egész napos utazás után gyorsan összecsomagoltunk, és elindultunk haza. Csodás élményekkel gazdagodtunk, és várjuk a mielõbbi találkozást, amikor is mi látjuk vendégül a nyárádszeredai
kórus tagjait.
Adrián Zsuzsanna
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Nyári tábor a várban
A nyári szünidõ elején közel 50 gyermek táborozott a várban Máté Imréné Klárika vezetésével. Az öt nap alatt segítõi voltak Mezõ
Márta, Varga Szilvia, Molnárné Bereczki Annamária, Végh
Istvánné Zsuzsi néni pedagógusok és néhány fiatal önkéntes: Adrián Zsuzsanna, Máté Anna, Sós Ágnes, Doffkay Emese, Molnár
Virág.

A hét elsõ napját, szinte már hagyományként tekintve, mesenappal kezdtük. 6 csoportban különbözõ mesét dolgoztak fel, majd
adtak elõ egymásnak a gyerekek 1-1 vezetõ segítségével. A hét folyamán kézmûves foglalkozások (gipszfestés, ékszerkészítés, a lányoknak reneszánsz fejdísz, a fiúknak lovagi felszerelés készítése,
pólófestés, rossz pólókból ülõke szövése...) voltak, minden reg-

gelt énekléssel és játékokkal kezdtünk. Kedden egy frissítõ úszásra volt lehetõségük a helyi panzió medencéjében, majd az érdeklõdõk Kiss Zsolt vezetésével kipróbálhatták az íjászatot is. Egy
napot a vajtai strandon töltöttek, amely után mindenki nagyon
fáradtan, tele élményekkel tért haza.
A tábor fõ célja és fénypontja, amikor Buzlai Katalin esküvõjét
rendeztük meg. Udvarhölgyek, lovagok köszöntötték az ünnepelteket, majd egy rövid lovagi tornával és reneszánsz tánccal örvendeztették meg a népet. A tábor végén együtt lakomázott az ünneplõ csapat az érdeklõdõ szülõkkel. A gyerekek ismét tanulhattak valami újat a vár történelmébõl e kis esküvõ megrendezése
által is.
Adrián Zsuzsanna
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Fonalgrafika és csipeszbáb a játszóházban
Jó hangulatban és fõleg kellemes hõmérséklet mellett zajlott le
az elsõ nyári játszóház a könyvtárban. Az érdeklõdõ gyerekek és
szülõk Köõ Zsuzsa irányítása mellett sajtos dobozból készítettek
ékszeres dobozokat, melyeket fonalgrafikával díszítettek. Ügyes
kezek csipeszekbõl méhecskéket és egyéb csipeszbábokat alkottak.
A nyár folyamán még három alkalommal várjuk a gyerekeket,
hogy megismerjék a könyvtár kreatív könyveit, és azokat felhasználva szabadidejüket hasznosan tölthessék el.
További idõpontok:

Mindenkit szeretettel
várunk!
Könyvtárosok

Kedves Mindenki!
A Vak Bottyán ÁMK az idén is benevezett a Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program rajzpályázatába. A www. koszonjuksio. hu galériájában az
online szavazás 2012. július 1-jétõl szeptember
30-ig tart. Az elsõ három helyezett iskola
SióBulit nyer! Eredményhirdetés 2012. október
15-én lesz. Az idén 62 rajzra szavazhatnunk. Egy
e-mail címrõl minden versenyben lévõ rajzra naponta 1 szavazatot lehet leadni. Vagyis saját
e-mail címûnkkel egy egyszerû regisztráció
után 62 pontot szerezhetünk az iskolánknak naponta, ha minden rajzra szavazunk. Ha több
e-mail címünk is van, akkor e szerint nõ a szavazatszám.

Arra szeretnénk kérni Mindenkit, hogy amikor
internetezünk, akkor a www.koszonjuksio.hu
oldalát is látogassuk meg, és szavazzunk a
simontornyai gyerekek rajzaira! Saját e-mail
címmel naponta a szavazás 4 percet vesz
igénybe, ha már egyszer regisztráltunk. A Rajzverseny állása menüben folyamatosan figyelemmel kísérhetjük, hogy éppen hol állunk a
versenyben.
Hajrá Simontornya!!!
Gyurkóné Tóth Irén
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Jubilált az amatõr alkotók kiállítása
A Temi Fried Mûvelõdési Házban megnyitották az amatõr alkotók tárlatát. A kiállítás állandó szervezõi, Gyurkóné Tóth Irén és
Gyurkó Gábor, valamint Lacza Attila ezúttal is változatos, gazdag
anyagot gyûjtött össze. A megnyitón Tóthné Unghy Ilona, a Vak
Bottyán ÁMK igazgatója az alábbi gondolatokat mondta el:
„Kedves meghívott Vendégek, Érdeklõdõk és Alkotók! Minden
kiállításnak üzenete van. Ennek a csoportos kiállításnak, mely immáron a 15. alkalommal szervezõdik meg, többféle üzenetet is tulajdonítok: egyrészt azt üzeni, hogy kitartóan és folyamatosan igényeljük. Nemcsak fellángolás szerûen egy-egy alkalomra szól, hanem a 15 év is bizonyítja, hogy hagyománnyá vált. Másrészt azt
üzeni, hogy a köztünk élõ amatõr alkotók évek – sõt lassan évtizedek – óta szívesen mutatják be alkotásaikat szûkebb környezetüknek, Simontornya polgárainak. Miután a mûvészet önkifejezés,
önmegvalósítás, így a kiállításnak az is üzenete, hogy évrõl évre
egyre több amatõr képzõ- és iparmûvész mutatja meg önmagát,
vagy önmagából egy-egy nagyon fontos részt: a látásmódját, ízlését, színvilágát, érzelmi életét, gondolkodását. Felidézve jelen kiállításunk történetét és megjelenítését, úgy gondolom, hogy van
óval és kézimunkával Enesei Józsefné,
kerámiával Lukács László, fotóval
Orosz Eszter.
Tisztelt Vendégeink! Talán egyetértenek velem abban, hogy könnyebb helyzetben van az a kiállítás-megnyitó, akinek egyetlen mûvészt kell méltatnia,
vagy valamilyen mûvészeti cél, illetve
irányzat mentén kell gondolatait kifejtenie. Ebben az esetben többnyire mûvészettörténészt, vagy mûvésztársat
szoktak megkérni a bevezetõ gondolatok megtartására. Mivel tudottan, én
nem tartozom e körbe, az én szerepem
– az alkotások bûvöletére való rávezemég egy mindennél fontosabb dolog: az összetartó, összekovácsoló erõ. A kiállítás kohéziós erejét ez a 32 fõbõl álló, önkifejezésre-önmegvalósításra alkalmas közösség teremti meg, s számomra
a kohéziót kiváltó erõ üzenete a legfontosabb.

Harminchárman vannak, közülük 13-an festménnyel, rajzzal: Faragó Antalné, Gyurkó Gábor, Gyurkóné Tóth Irén, Kovács Sándor, Lázár Gyula, Lõrincz Ágnes, Ódor Jennifer, Pál Petra, Kovács Eszter, Sándor Eszter, Tóth Zsófia, Viktorin Béla és Vincze
Dóra. Négyen kézmûves munkával: Dobos Anita, Köõ Zsuzsanna, Fehér Józsefné és Sándor Renáta. Kilencen kézimunkával,
gobelinnel: Arros Endréné, Geiger Istvánné, Jobbágy Józsefné,
Kis Jánosné, Pál Józsefné, Sebestyén Orbán Jánosné, Stircz
Józsefné, Szili Jánosné és Torma Józsefné. Ketten verssel: Papp
József és néhai Papp Józsefné. Boros János Tamás pedig mesével,
verssel és rajzzal is. Gyöngyfûzéssel Császár Veronika, dekoráci-

tésen túlmenõen – elsõsorban a közösségi erõ szempontjainak a
hangsúlyozására összpontosul. Amikor ezt végiggondoljuk – s
magam vezetõként állandóan ezt teszem –, akkor az elsõ reflexió
mindig a büszkeség kell, hogy legyen. Ha ennyi alkotó érzi fontosnak ügyeink szolgálatát, ha az itt bemutatkozó – minden korosztályhoz sorolható – amatõr mûvész érzi szívügyének a közösség
szolgálatát, akkor helyes úton járunk. Én e helyütt is köszönöm az
alkotóknak és szervezõknek az elkötelezett munkát.
Kívánom, hogy kísérje életüket siker, megbecsülés és szeretet.
Kedves Vendégeink! A mai tárlatra gyönyörködni, örömködni
jöttünk. Kérem, tekintsék meg a kiállítást!” – fejezte be megnyitó
beszédét az igazgató.
Va Lá
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Kiosztották az érmeket a bronzérmes ifjúsági labdarúgóknak

A hercegnõ és a sárkány
Egyszer réges-régen a sárkányok és boszorkányok korában történt, amit most elmesélek nektek.
Amikor a simontornyai
vár még éppen, hogy csak
felépült, János király
lányának, Elizabet hercegnõnek 18. születésnapját ünnepelték.
Egyszer csak a
vár felett elsötétült az
ég, és megjelent
egy tûzokádó sárkány, aki elrabolta a hercegnõt.
Az egész vár
népe gyászba borult. Nem tudták merre keressék
Elizabetet. A
király kihirdette az
ország lakóinak, hogy aki
visszahozza
a lányát, annak
adja
fele
királyságát és a
hercegnõ
kezét.
Nagyon sokan jelentkeztek,
hogy megmentsék a lányt a
szörnyetegtõl. A sárkányt
hatalmában
tartotta egy gonosz boszorkány. A boszi elrabolta a sárkány
kicsinyét,
ezért teljesítenie kellett a banya
minden
kívánságát.
A hercegnõ és a
kissárkány a kastély
sötét tornyába
voltak bezárva. Eközben a királyságban mindenki a lányt
kereste. Hercegek,
grófok, katonák, szegénylegények, mind
õt kutatták.
A szomszéd királyságból
is elindult a legifjabb herceg,
hogy megmentse a hercegkisasszonyt, de útközben eltévedt, és
összetalálkozott a sárkánnyal. Gondolta, megvív vele, de ekkor
észrevette, hogy a hatalmas teremtmény sír. A fiú nagyon meglepõdött, hogy egy sárkányt sírni lát. Az állat elmesélte a hercegnek,

hogy a gonosz boszorkány elrabolta a kicsinyét. A herceg megsajnálta, és összefogott vele a boszorkány ellen. A sárkány csellel kicsalta a kastélyból, a herceg meg a kardjával lekaszabolta a gonoszt. Kiszabadították a foglyokat, és mind a négyen elmentek János királyhoz, hogy megünnepeljék a szabadulásukat és a lány
születésnapját. Nagy lagzit tartottak, és boldogan éltek, míg meg
nem haltak.
A sárkány és kicsinye beköltöztek a vár egyik tornyába, és ott éltek
életük végéig.
Esténként még most is hallani, ahogy a vár felett repülnek. Ha
nem hiszed, gyere el, és hallgasd meg!
Itt a vége, fuss el véle.
Írta: Simon Petra és Nyirati Virág 3.a osztály
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Újra együtt az egykori játszótársak
Nosztalgiáztak a férfikézilabdázók július elsõ
szombatján. A városi sportcsarnokban egy
mérkõzés erejéig találkoztak az SBTC régi kézilabdásai. Nemes ellenféllel mérkõztek: A
Budapest Old Boys (+50) Európa-bajnokságon gyõztes csapat volt az ellenfelük. Az eredmény ezúttal másodlagos volt, a játék minden
szépségét szerették volna bemutatni a játékosok, s ez jól sikerült. Láthattunk parádés, fineszes gólokat, kitûnõ védekezést, kiváló kapusteljesítményeket, mindent, ami ennek a játéknak sava-borsa. Kár, hogy mindezt viszonylag
kevesen látták, pedig bizonyára többen is jól
szórakoztak volna.
A rendezvényt szervezõ Zsolnai István, az önkormányzat sportbizottságának elnöke, korábbi NB I-es kézilabdázó, valamint Tauker
Péter vállalta a rendezés zömét. Meglepetésnek szánták a találkozót Simontornya sportjában, de különösen a kézilabdában aranybetûkkel nevét beíró, játékos, majd edzõ tiszteletére TAUKER
ISTVÁN-ról van szó – most már leírhatjuk –, aki a közelmúltban
ünnepelte a 75. születésnapját. Tiszteletére nagyon sok régi játékosa eljött, itt voltak a Simontornyáról indult, egykori válogatott
játékosok, a Tenke testvérek, az itt játszó, ma már Ausztriában
edzõsködõ Pánovics Lajos, és még nagyon sokan mások, akik
mind játszottak valaha a Tauker István edzette csapatokban. A
Budapest Old Boys csapatában több ismert régi válogatott, sõt
Kovács Mihály személyében egy világválogatott játékos is pályára
lépett.

SIMONTORNYA–BUDAPEST OLD BOYS
21-31 (3-13, 16-21)

Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a résztvevõket,
majd külön az ünnepelt Tauker Istvánt. Kapinyáné Sziládi Erzsébet és Csepregi Judit pedagógusok ismertették az ünnepelt életútját, majd bemutatták a csapatokat.
A találkozó jegyzõkönyvének néhány részletét csupán a történeti
hûség kedvéért közöljük: az ünnepélyes kezdõdobást Tauker István legkisebbik unokája végezte el.

A hazai csapat góllövõi: Zsolnai – Nagy J. 5-5, Pánovics, Tenke E.,
Tauker T. 2-2 Kerekes Cs., Tenke S., Bosnyák, Rákász, Stranning
1-1, illetve Csizmadia 9, Krichenbaum 5, Fazekas 4, Kedves,
Szijjártó 3-3, Madarassy, Ágoston 2-2, Afra, Kovács M., Gellért,
1-1.
A találkozó után közös ebéden folytatták a nosztalgiázást, a régi
emlékek felidézését. Szép nap volt, a kézilabda ünnepe.
Va Lá
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