XXI. évfolyam 12. szám
2012. december

Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzata,
annak egészségügyi, szociális és sportbizottsága,
tisztelettel meghívja Simontornya lakosságát
2012. december 21-én, pénteken15.00 órakor a

„MINDENKI
KARÁCSONYA”
rendezvényre, a VBÁMK Petõfi utcai tornatermébe.
Program:
9.00

Alsó tagozatos iskolások karácsonya
a Petõfi utcai Iskola tornatermében

10.00 Óvodások karácsonya az Óvodában
11.00 Felsõ tagozatos iskolások karácsonya
a sportcsarnokban
15.00 MINDENKI KARÁCSONYA ünnepi mûsor
Ünnepi köszöntõt mond Csõszné Kacz Edit polgármester
Adventi gyertyagyújtás
Alsó tagozatos iskolások ünnepi mûsora
Lelkes-cserfes gitárcsoport ünnepi mûsora
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt
kíván Simontornya Város képviselõ-testülete nevében:
Csõszné Kacz Edit polgármester,
Zsolnai István, egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet kíván
a szerkesztõ!

Ára:
200 Ft

Boros János Tamás: Bárány
Ma hallottam az életet,
Lelkemben bárány bégetett.
Oly bûntelen, oly csöppnyi volt,
Gizgazok közt meg sem botolt.

Sok rét volt régen, de ma már
Mind felverte a dudva szár,
Elszórták horgas magvaik,
Mérgük minden mást elvadít.

Amerre járt, a durva rét
Eldobta tüskés, vad füvét,
Hol húsba tépõ horga nõtt,
Selymes füvet lengett a föld.

Szívemben bárány fut, megáll,
Tövismezõn utat talál,
Nem sebzi gyûlölet, harag,
Vadak közt szelíd így marad.

Minden vad, csattogó agyar,
Hamis boldogság, gyöngy, arany,
Kicsorbult, sárrá vált azon
A báránylépte, szent napon.

Míg várja Jézust, Máriát,
Megráz egy csengõs pántlikát,
Avval hívja a népeket,
Álmodni együtt szépeket.

Kis Jézus örvend majd neki,
Nem szól, csak szeme kérleli:
Add nekik csengõs lépteid,
A világ így lesz majd szelíd.
Simontornya, 2012
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 8 fõ és 8 egyéb napirendi pontot
tárgyaltak.

dekében a társulat és az önkormányzat
képviselõi egyeztettek a bankkal.
Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

November 12-én megbeszélést folytattam
a képviselõkkel, a vízmû vezetõjével a Mátyás király és Beszédes F. utcák útfelújítása
ügyében. A csöveket kicserélték, a képviselõ-testületi ülés idején átadásra is kerül.
November 13-án Csike Tamás tanfelügyelõvel tárgyaltam. A tárgyalás témája a közös munka volt. November 13-án a közremûködõ szervezet helyszíni ellenõrzést
tartott a város rehabilitációval kapcsolatban. Mindent rendben találtak. Dr. Pulai
Évával, dr. Pulai Jánossal és az alpolgármester úrral tárgyaltam az egészségügyi
szolgáltatás fejlesztésérõl. Bejelentem Simontornya lakosságának, hogy 2012. december 5. napjától minden szerdai napon
az Egészségházban és dr. Mihócs Zsolt
rendelõjében magánrendelés indul nõgyógyászat és urológia területén. A rendelésen ultrahangos vizsgálatra is lesz lehetõség. November 15-én kistérségi ülésén vettem részt, ahol a képviselõ-testület határozatának szellemében kértem a kistérség
tulajdonában lévõ 2 db iskolabusz térítésmentes tulajdonjogának átadását. Bejelentem, hogy a kistérség hozzájárult a buszok átadásához. A téma 2012. december
hónapban tartandó képviselõ-testületi
ülés napirendjén szerepelni fog. A Simontornyai Városüzemeltetés Kft. megkötötte
a szerzõdést az Aszfalt Duó 2000 Kft.-vel a
megkerülõ út nyomvonalának aszfaltozására. Idõközben megkezdtük az ivóvízvezeték kiváltását, 140.000 Ft+áfa összegben megrendeltem az autóbusz állomás
közepén árválkodó közvilágítási oszlop áthelyezését. A szennyvizes BM Önerõ Alap
pályázatot megnyertük 62 M Ft értékben,
így az önkormányzatnak a 113 M Ft helyett
csak 1,5 M Ft-ba fog a projekt kerülni. A
képviselõ-testület felhatalmazása alapján
aláírtam a szerzõdést az Ecoeline Kft.-vel
a CBA átszámítása érdekében. A szennyvizes Víziközmû Társulat hitelfelvétele ér-

November 3-án a simontornyai mentõállomás fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. Köszöntöttem a dolgozókat, megköszöntem a – sokszor nem jól megítélt –
munkájukat. November 5-én a szociális
szférában dolgozókat köszöntöttem a szociális munka napja alkalmából. Sokszor
pénzben nem mérhetõ munkájukhoz kitartást és további jó munkát kívántam. November 17-én apák napja rendezvény zajlott Simontornyán. Köszönetemet fejezem
ki a szervezõknek. November 23-án a gimnazisták szalagtûzõ bálja zajlott Simontornyán.
Csõszné Kacz Edit polgármester

Elfogadták az önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját, melyben a törvényi rendelkezések hiánya miatt még sok
a bizonytalanság.
Két tényezõ nehezíti az önkormányzat
adóbevételeit jövõre: a személyi jövedelemadó bevétele teljes egészében az államhoz kerül, míg a gépjármûadónak csak a 40
%-a marad Simontornyán. Igaz, hogy a
feladatrendszer is megváltozik, ennek hatása ma még kiszámíthatatlan. Döntöttek
arról, hogy az adótartozást 2013-tól nyilvánossá teszik, egyéni vállalkozásoknál 50
ezer, míg társas vállalkozások esetében
100 ezer forint feletti tartozás esetén.
A 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati vagyongazdálkodásról elfogadták, megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban.
Nagyfokú érdektelenség volt
a közmeghallgatáson
A város önkormányzatának képviselõ-testülete a törvény szellemében, a helyi kábeltelevízióban és a plakátokon is meghirdetette a közmeghallgatást. Az eseményen
mindössze egy választópolgár jelent meg,
de õ sem a kijelölt vagy más közérdekû témában kívánt kérdést feltenni, véleményt

alkotni. A képviselõ-testület elsõsorban
az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójáról, valamint a közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási koncepcióról szeretett volna lakosságtól javaslatot, segítséget kapni.
Az „Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ intézmény beszámolóját elfogadták.
Csökkent a bentlakásra várakozók száma.
A három kiemelt beruházásról szóló tájékoztató során elhangzott, hogy a szennyvízcsatorna kiépítésére beadott pályázat
feltételei javultak, 95 %-os támogatást ad
az állam.
A vár fenntartói jogának átvételérõl tárgyaltak, sokkal több támogatást szeretnének, ezért tovább folytatják a tárgyalásokat. Felmerült az ozorai vár vagyonkezelõjével való kapcsolatfelvétel is.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó programban
nem vesznek részt, mert az ellentétes a
helyi gimnázium érdekeivel.
A polgármesteri hivatal akadálymentesítõ rámpára vonatkozó észrevételre érkezett tervezõi reagálást kénytelenek elfogadni, mert ennek hiánya esetén az egész
várkörnyéki rehabilitáció veszélybe kerülne. A kioktató hangnemet viszont viszszautasítják, méltánytalannak érzik. Még
mindig nem mondtak le valamilyen más
megoldás keresésérõl, mert a tervezett
kiépítés nagyon rontaná az épület esztétikáját.
Va Lá

Megszépült a buszpályaudvar és környéke
A város lakóinak egy több évtizedes vágya vált valóra a napokban,
elkészült a buszpályaudvar és az odavezetõ út aszfaltozása, áthelyezték a rossz helyen levõ villanyoszlopot. A közel 10 millió forintos beruházás önerõbõl készült, melyet teljes egészében az önkormányzat biztosított. Az emberek örülnek, hogy eltûnt a város központjának szégyenfoltja, ugyanakkor sajnálják, hogy a tér melletti
útra csak murvaréteget szórnak. A jármûvek szabályosan csak itt
közlekedhetnek, mert tábla tiltja a téren az aszfaltozott részen való
közlekedést, ott csak a buszok haladhatnak. A közelmúltban többen megszegték e szabályt és megbírságolták õket. A másik probléma, hogy a környéken nehéz szabályosan parkolni, nem tudják és
nem értik, miért van a posta melletti terület lánccal elzárva, holott
elsõsorban pont a postai szolgáltatást igénybevevõk szeretnének
ott megállni.
Va Lá

2012. december
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„Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ
7081 Simontornya, Vár tér 3-4-5. Vezetõ: Petrovics Péterné, Támogató Szolgálat
Tel.: 74/486-406, e-mail: stornyatamszolg@dielnet.hu,
web: oszikek.fw.hu, fax: 74/486-447
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdés alapján
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Rendõrségi hírek

Egy csõtörés miatt tönkrementek a Petõfi úti iskola gázkazánjai. A biztosítóval való
egyezkedés, az „ugyanolyan” gázkazánok vásárlása, valamint egy hiányzó alkatrész beszerzése nagyon elnyújtotta a beszerelési idõt. Írtunk is emiatt a szülõknek, hogy öltöztessék melegebben a gyermekeket, illetve, hogy legvégsõ esetben a kényszerszünetre is
fel tudjanak készülni. Hál’ Istennek erre nem került sor, mert az iskolában nem volt kibírhatatlanul hideg, így mindenki számára a legkedvezõbb variáció valósulhatott meg:
tanítottunk. A helyzetrõl három alkalommal is tájékoztattam a polgármester asszonyt,
de a képviselõket külön-külön nem. Sajnos, az egyik képviselõ úr nem érdeklõdött utána
a dolognak, úgy nyilvánított igen erõs véleményt a tévé nyilvánossága elõtt, hogy nem
rendelkezett elég ismerettel. Akkor ezt rosszindulatú hangulatkeltésként éltem meg.
Azóta a képviselõ úr elnézést kért a tévedéséért, s így természetesen nincs harag.

Az elmúlt testületi ülés óta hét esetben
rendeltünk el nyomozást Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények
miatt.
1. Garázdaság miatt hivatalból eljárás indult ismeretlen tettesek ellen, akik egy
simontornyai lakost 2012. november 1-jén,
23.10 óra körüli idõben egy büfé elõtti teraszon bántalmaztak. Az üggyel kapcsolatban bûncselekmény gyanúja miatt a simontornyai rendõrõrsre elõállításra került két pincehelyi lakos, akiket gyanúsítottkénti kihallgatásuk után szabadon
bocsátottunk.
2. Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy
simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. október 10-e
és 2012. november 2-a közötti idõben a
Simontornya külterületén lévõ szántóterületrõl eltulajdonította a tulajdonát képezõ és mûszaki probléma miatt kint hagyott
két tagból álló kultivátor egységet. A
bûncselekménnyel okozott kár kb.:
100.000 Ft.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. november 7-e és 10-e közötti idõben a Simontornya, Fürdõ utcában lévõ családi házába
feltehetõen álkulcs, vagy idegen kulcs
használatával behatolt és a nappaliból bizsu ékszereket tulajdonított el kb. 10.000
Ft értékben.
4. Közokirattal visszaélés vétségének megalapozott gyanúja miatt egy tolnanémedi
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. november 10., 23:00 óra és
2012. november 11., 00:30 óra közötti idõben a simontornyai Kanyar Presszóban
tartott diszkóban az asztalon hagyott lila
színû nõi oldaltáskájából kivette a pénztárcáját a benne lévõ személyi iratokkal és
9.600 Ft készpénzzel.
5. Nagyobb értékre elkövetett betöréses
lopás bûntette kísérlete miatt egy
simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. október 26. és
2012. november 14-e közötti idõben egy
holland állampolgár tulajdonát képezõ
Simontornya, Szt. István király utcai házba
lakatpánt lefeszítés módszerével behatolt,
de nem tulajdonított el semmit.
6. Nagyobb értékre elkövetett lopás miatt
egy veszprémi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. október 7-8-a
közötti idõben a Simontornya külterületén lévõ földterületérõl eltulajdonított 280
db bekötegelt facsemetét. A lopással
okozott kár kb.: 220.000 Ft.
7. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen a nagynénje nevében, aki 2012. október 24-e és 2012. november 19-e közötti idõben, a tulajdonában lévõ Beszédes utcai lakatlan házába
ajtóbefeszítés módszerével behatolt, de
onnan nem tulajdonított el semmit.

Tóthné Unghy Ilona igazgató

Mikoly Tibor r. szds. õrsparancsnok

PÁLYÁZATOT HIRDET SZEMÉLYI SEGÍTÕ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7081
Simontornya, Vár tér 5.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Gondoskodik azokról az idõskorú személyekrõl vagy pszichiátriai betegekrõl,
fogyatékos személyekrõl valamint szenvedélybetegekrõl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására
képesek.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Az alkalmazás végzettségi feltétele: általános ápoló, v. egészségügyi asszisztens,
v. mentõápoló, v. rehabilitációs tevékenységterapeuta, v. szociális gondozó, v.
szociális segítõ, v. szociális szakgondozó,
v. gyógypedagógiai asszisztens, v. pedagógiai asszisztens, v. gyakorló ápoló, v. általános asszisztens, v. ápolási asszisztens,
v. gyógyfoglalkoztató, v. fogyatékossággal élõk gondozója, v. szociális gondozó
és ápoló, v. rehabilitációs nevelõ segítõ, v.
szociális asszisztens, v. gerontológiai
gondozó, v. pszichiátriai gondozó, v. szociális gondozó, szervezõ, v. szenvedélybeteg gondozó, v. geriátriai szakápoló, v.
pszichiátriai szakápoló, v. sürgõsségi
szakápoló, v. körzeti közösségi szakápoló, v. foglalkoztatás szervezõ, v. mentálhigiénés asszisztens, v. autisták gyógypedagógiai asszisztense, v. beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, v.

értelmileg sérültek gyógypedagógiai
asszisztense, v. látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, v. hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, v.
pszichés fejlõdésben akadályozottak
gyógypedagógiai asszisztense, v. súlyosan
és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, v. testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, OKJ-s
képesítés; magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követõen 2013. január 2-án
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szepesiné Ságvári
Zsuzsanna nyújt a 74/486-406-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az „Õszikék”
Szociális Szolgáltató Központ 7081
Simontornya, Vár tér 5. címére történõ
megküldésével. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 586/2012., valamint
a munkakör megnevezését: Személyi
segítõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelõ pályázók közül az elõértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is
sor kerül. A munkáltató a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. december 27.

A képviselõ úr elnézést kért
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Volt egyszer egy bõrgyár…
24. rész
Elérkeztünk 2012 decemberéhez, amikor
a „Volt egyszer egy bõrgyár…” c. könyv
elõzeteseként, második éve emlékezünk a
régi bõrgyáriakra. Ezzel a 24. rész folytatásával elbúcsúzunk egy idõre az olvasóktól.
Azok, akiknek az újság és a majdani könyv
megjelenéséhez legtöbb munkájuk van, illetve lesz, késõbb egy pár fejezettel visszatérhetünk még a könyv megjelenésétõl

függetlenül, ami reméljük, a 2013-as évben
megtörténik. Köszönjük az érdeklõdést, a
biztatást, a fényképeket, a sok segítséget és
a hozzáállást. Sok örömet jelentett. Minden kedves olvasónak békés szép karácsonyt és boldog újesztendõt kívánunk
szeretettel:
1. Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató, a
könyv egyik szerzõje és (gépi) szerkesztõje, a Simontornya Múltjáért Alapítvány általi megjelenítõje. A képen a Fried-emlékeket mutatja be.
2. Halas Kálmán, a bõrgyár nyugdíjas fõmérnöke, a könyv mûszaki lektora, visszaemlékezéseivel legfõbb segítõje, szerzõje
az újsághíreknek is. A képen jobbról látjuk
õt egy szakmai kiránduláson Csatári Dezsõvel és Varga Istvánnal.
3. Varga László, a Simontornyai Hírek
szerkesztõje és felesége, Ferenczi Magdi,
az õ segítsége, mindketten régi bõrgyáriak.
A képen bizonyára visszaemlékezéseinket
készítik elõ a nyomdának, ahogy két éven
át tették.
4. A Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda dolgozói, Huszár Anikó (tördelõszerkesztõ) és Heiland Ágnes (jobbról). Mellettük Kiss Balázs, a nyomda egyik tulajdonosa és a gépek legfõbb szakértõje, régi
kedves ismerõseink.
5. Kiss Margit, a bõrgyár nyugdíjas számviteli vezetõje, az újságcikkek írója, a könyv
egyik szerkesztõje. A képen õ áll baloldalt
nyugdíjba menetelekor, mellette Rádinger Jutka, mögöttük Hosszú Gézáné Zsuzsa a forgalmi könyvelésbõl.
Egy-két képet még mindig elfogadunk.
Üdvözlettel: Kiss Margit

RECEPTEK KARÁCSONYRA
Fokhagymás busa hal
A fokhagymás tejszínben pácolt,
ropogósra sütött hal mellé zellerrel
ízesített zöldséges ragut készítünk.
Fogyaszthatjuk így is, illetve steak
burgonyával körítve is. Gyorsan
elkészíthetõ, gazdaságos étel.
Hozzávalók két fõre: A halhoz:
fejenként egy-egy 20 dkg-os busa
filé, só, 3 gerezd fokhagyma, só, 5
dkg vaj, 3-4 ek rizsliszt, õrölt színes bors.
A raguhoz: 20-20 dkg reszelt sárgarépa, cukkíni, fél fej zellergumó, 1 fej vöröshagyma, 2 dl tejszín, só, õrölt szerecsendió, víz.
A burgonyához: 50 dkg burgonya, só, olaj.
A halfiléket 1 órán át pácoljuk fokhagymás tejszínben. Közben
készítsük el a köretet. A burgonyákat héjastól sikáljuk meg alaposan, majd fõzzük félig puhára õket. Ha félig megfõttek, vágjuk
cikkekre, tegyük tepsibe, sózzuk és locsoljuk meg õket pici olajjal.
180 fokos sütõben addig süssük, amíg belül puhák, kívül aranybarnák, ropogósak nem lesznek.
A raguhoz a zöldségeket a hagymán kívül reszeljük le tökgyalun.
A hagymát vágjuk apró kockára, és 1 ek zsiradékon kezdjük el

dinsztelni. A reszelt zöldségekbõl nyomkodjuk ki a levet, és adjuk
a hagymához. Nagyobb hõfokon, folyamatos keverés mellet pirítsuk meg kissé õket. Majd vegyük alacsonyabbra a hõmérsékletet,
öntsük fel 1-2 dl vízzel, és fedjük le. 6-7 percig pároljuk a ragut.
Fûszerezzük, majd öntsük fel a tejszínnel. Ezt követõen fõzzük be
krémesre.
A halhoz keverjünk a rizslisztbe sót, és zúzott színes borsot. Ebbe
forgassuk bele a lecsepegtetett és pácolt filéket. A panírozott halakat vajon süssük mindkét oldalukon ropogósra.
Mákos ördögpogácsák
Hozzávalók: 10 dkg darált
mák, 20 dkg finomliszt, 20
dkg puha vaj, 10 dkg porcukor (pl. világos nádcukor), 2
tojás sárgája, 1 csomag vaníliás cukor, 1 narancs reszelt héja.
A hozzávalókból linzertésztát készítünk. A tésztát tegyük fóliába, majd pihentessük a hûtõben 1-2 órát. Felhasználás elõtt gyúrjuk át, majd a tenyerünk segítségével diónyi golyókat formázzunk, amikbe nyomjunk nagyobb mélyedéseket.
A kekszeket tegyük sütõpapírral kibélelt tepsibe, töltsük meg
málna- vagy ribizli lekvárral, majd elõmelegített sütõben kb. 8-10
perc alatt süssük ki.
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Elindultak a felnõtté válás útján
A célszerûen átalakított, ízlésesen feldíszített sportcsarnokban –
szülõk, rokonok, tanárok, diákok és barátok – sokan voltak tanúi
a végzõs gimnazisták ünnepélyes szalagtûzõjének. A huszonnégy
csillogó szemû végzõs diákot ünnepelte ezen a napon mindenki.
A szalagot büszkén viselõ tanulók egyre közelebb kerülnek a
nagybetûs élethez, s életük elsõ nagy vizsgájához, az érettségihez.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató szavait, megszívlelendõ mondatait szó szerint idézzük:

téssel színesítette az estet, leoltott villanyok mellett négy szólista,
majd az egész osztály a „Múlnak a gyermekévek” címû híres slágert énekelték, melyet az ünneplõk tapsa kísért. Ezután egy-egy
szál szegfûvel gratuláltak a szalagot kapott társaiknak. A csinos
ruhákba öltözött végzõs tanulók modern keringõre hasonlító lírai
tánca nagy tetszést aratott, kétszer visszatapsolták õket. A
szalagtûzõ bálra a diákok diszkótánca jól hangolta a résztvevõket,
mely után sok felnõtt is táncra perdült, jól mulatott.
„Lassan végéhez közeledik az együtt töltött idõ. Legtöbben ebben
az iskolában kezdtétek meg tanulmányaitokat 12,5 évvel ezelõtt.
A szemünk elõtt nõttetek fel, s váltatok kisgyermekbõl nagylányokká, nagyfiúkká. A most készülõ fényképek, videofelvételek már
mosolygó felnõttként örökítenek meg Benneteket, hiszen a szalagtûzõ ünnepélyes pillanatai boldogsággal töltenek el mindenkit. Titeket azért, mert számtalan és nehéz küzdelem árán, de eljutottatok idáig. Sõt, a küzdelem talán még kedvesebbé teszi a jutalmat, azt a kicsi szalagot, amit ma mindannyian megkaptok.
Szüleitek azért örülnek, mert álmaikból egy szép részt megvalósítottatok. Mi pedig azért örülünk, mert részesei lehettünk a megvalósításnak, és most részesei lehetünk az ünnepléseteknek is.
Nevetekben és szüleitek nevében is megköszönöm a város vezetõinek, hogy lehetõséget adtak a helyben való tanulásra. Bízom abban, hogy az érettségi és a felvételi vizsga mindenki számára sikeres lesz. Ennek reményében figyelmetekbe ajánlom az alábbi
gondolatokat, melyeket Márai Sándortól idézek: ’Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon, és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek.
Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetõségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba, vagy kedvesünkhöz,
vagy a rikkantó tavaszi erdõbe. Egy napon megtudjuk, hogy az
utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk
van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor
megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk, azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényébe csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva
végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük
van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a
cél elõtt.’ Az út nagy részét megtettük – van okunk ünnepelni. A 7.
osztályos utatokra magam is jól emlékszem. Ami azonban hátra
van, az talán az út legnehezebb része. Be kell fejeznetek az utat, és
pedig jól. Ezen az úton kísérjen el és segítsen Benneteket mindaz,
amit a kicsi szalagocska jelent: szüleitek, tanáraitok szeretete és
mindannyiunk közös reménysége. Az elkövetkezendõ hónapok
munkájához pedig nagyon sok erõt és kitartást kívánok! Most
még az út elején vannak, s az utaknak értelmük van, de hogy hova
vezet, az már rajtuk múlik, de kitartással, odafigyeléssel mindig a
szebb, a jobb felé haladhatnak és a kívánt célhoz érhetnek.”
Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntõ szavaiban elmondta, a
felnõtté válás észrevétlenül jön, de emberséggel, kitartással széppé tehetõ az életet, ezt kívánja minden diáknak. Az utolsó évesek
nevében Simoni Ibolya mondta el gondolatait, megköszönte
mindazok munkáját, akik segítették, hogy most itt állhatnak és
osztályfõnöküktõl, Molnárné Bereczki Annamáriától megkapták
a várva-várt szalagot. A búcsúztató osztály egy megható meglepe-

Va Lá

Emelt szintû felkészítés
Emelt szintû eredmények az emelt szintû érettségin
A Vak Bottyán ÁMK a kétszintû érettségi rendszer bevezetése
óta vállalja a tanulók felkészítését nemcsak a középszintû, hanem
az emelt szintû érettségire is. Mivel emelt szinten magasabbak a
követelmények, és nem a saját iskolában, hanem a megye valamely kijelölt intézményében folyik a vizsga, valamint az egyetemek csak néhány képzésben (pl. orvosi) követelik meg, ezért országosan csak a diákok 4-5 %-a tesz emelt szintû vizsgát. Intézményünk mégis pedagógiai programjában is vállalta, hogy a tehetséges diákokat felkészíti a vizsgára, még akkor is, ha csak néhányan
jelentkeznek egy-egy tantárgyból.
Az elmúlt 5 tanév vizsgastatisztikáiból kiírva az eredményeket,
büszkén mondhatjuk, hogy iskolánk tanulói – egy kivételével –
mindnyájan jeles osztályzatot szereztek az emelt szintû érettségin
a legváltozatosabb tantárgyakból:
évszám
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012

tantárgy
német nyelv
történelem
angol nyelv
német nyelv
történelem
német nyelv
történelem
biológia
matematika
angol nyelv
német nyelv

diákok száma
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3
1

eredmény
jeles
1 közepes, 1 jeles
jeles
jeles
jeles
2 jeles
2 jeles
2 jeles
2 jeles
3 jeles
jeles

(Az adatok az Oktatási Hivatal honlapján bárki számára elérhetõek.)

Az adatok bemutatása után nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy
intézményünkben a tehetséges, a középszernél többre vágyó diákok minden segítséget megkapnak a felkészülésükhöz. Aki szeretne továbbtanulni, és ennek érdekében hajlandó plusz tanulásra, azt tanáraink szívesen és eredményesen készítik fel (a többi
tantárgyból eddig nem volt vállalkozó kedvû diák, de természetesen azokból is van lehetõség emelt szintû vizsgázásra). Reméljük,
hogy ezek a szép eredmények minél több tanulót bátorítanak
arra, hogy magasabb szinten méressék meg magukat!
Molnárné Bereczki Annamária tanár
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Kiemelkedõ siker a prózamondó versenyen
A száz éve született Örkény Istvánra a magyar groteszk irodalom megteremtõjére számtalan rendezvénnyel emlékeztek meg. Közülük is kiemelkedett az Országos Széchényi
Könyvtár által meghirdetett prózamondó verseny. November 17-én Pécsett megrendezett területi fordulón a simontornyai gimnázium 10. g osztályos tanulója, Kovács
Dominik elsõ helyezést ért el, bejutott a döntõbe. A Baranya, Zala, Tolna és Somogy megyét, valamint Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát felölelõ Dél-Dunántúlt a budapesti
országos döntõn õ is képviselhette. A november 26-án rendezett eseményen Kovács
Dominik különdíjat érdemel ki. Mácsai Pál, a zsûri elnöke megdicsérte Dominik kiejtését, személyiségét, valamint azt, hogy milyen jelentõs dolog, hogy 16 évesen érti az általa
mondott Örkény-szövegek filozófiai tartalmát.
Va Lá

Etyeken jártunk – gyõztünk
A simontornyai hagyományõrzõ mûhelyben citerások, népdalénekesek és néptáncosok tevékenykednek hétrõl hétre. Célunk a
néphagyomány ápolása, jeles napok felelevenítése. November
24-én Etyeken egy kisebb csoporttal vettünk részt a VII. „Fülemüle” Népzenei Fórumon: Tücskök és Vadrózsák citera- és
énekegyüttes, Szabó Róbert énekszóló, Kovács Dominik és Viktor és a pálfai tagintézménybõl Tóth Bettina és Torma Gabriella
énekkettõs.

Szalagtûzõ diákszemmel
A fórumon 14 intézménybõl (zömében alapfokú mûvészetoktatási
intézmény) 160 gyerek 50 produkcióval vett részt. A zsûri tagjai: Jánosi András népzenész, a Jánosi
együttes vezetõje, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem tanára,
Móser Zoltán néprajzkutató, fotográfus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Papp Anikó
népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú
Mestere. A fórum szünetében, a
szabadidõben, kézmûves játszóházban vehettek részt a gyerekek.
Míg a zsûri a színvonalas produkciók értékelésével foglalkozott,
mi táncházban tölthettük az idõnket. 20 órakor került sor az értékelésre. Nagy izgalommal vártuk, bár az elõadások közben éreztük, hogy helyünk van ezen a fórumon is. Az értékelésnél minden
iskola tárgyjutalomban részesült. A gyerekeknek oklevéllel ismerték el a szereplésüket. A Tücskök és Vadrózsák, Szabó Róbert, Tóth Bettina, Torma Gabriella dicséretben részesült, Kovács Dominik, Kovács Viktor pedig Kiemelt Nívódíjat kapott.
Büszkék vagyunk rájuk! Jó volt ez a nap!
Dolovainé Gyarmati Erzsébet

Idén nekünk jutott az a megtisztelõ feladat, hogy a ballagó osztály szalagtûzõjét megszervezzük. Az eddigieknél azonban nagyobb feladatot kaptunk, ugyanis a „lehetetlent” valósítottuk
meg. A mûvelõdési ház felújítása miatt a sportcsarnokban került megrendezésre a szalagtûzõ, ami igencsak nagy munkát jelentett számunkra.
Sokat cipekedtünk (hiszen minden berendezési tárgyat oda
kellett szállítani), és rengeteg segítséget kaptunk, míg kész lett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni szüleinknek, tanárainknak,
az iskola dolgozóinak, a Fried Mûvelõdési Ház dolgozóinak, a
Pillich Szakképzõ tanárainak (akiknek a csarnok díszítését köszönhetjük). Nélkülük nem sikerült volna.
A mûsor meghatóan szép volt. Az este folyamán vendégeink
jól érezték magukat, aki pedig megéhezett, vagy megszomjazott, a büfében felfrissülhetett. Éjfélkor rengeteg tombolatárgyat sorsolhattunk ki a vendégek között, melyeket ezúton szeretnénk nagyvonalú támogatóinknak megköszönni: Balogh
Beáta, Bencze János, Bonci Kft., Budai Beatrix, Cseh Józsefné,
Enesei Józsefné, Erlich Dániel, Fekete Imréné, Fresli Mihályné,
Fried-kastély, Fung Istvánné, Glück Katalin, Horváthné Kovács
Erika, Kanyar presszó, Kelemen Katalin, Kínai Áruház, Kling
Hermina, Kossa Istvánné, könyvtár, Kutasi Márta, Májer József,
Májer Józsefné, Májerné Palkó Terézia, Nagyné Szabó Andrea,
Néth Anikó, Optika Szaküzlet, Rábli Gyuláné Éva, Reisz Tamás,
SIM TV, Simotrade, Simovill, Szabó Ilona, Szabóné Dobos Csilla, Szántó László, Techno-vill, Tokné Szegedi Éva, Tóth István és
családja, Tulipán Étterem, Vámi Petra, Varga István.
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Apák napján 1000 léggömb hullott a gyerekekre
A sportcsarnokban nagy érdeklõdés mellett tartották a 17. apák
napi rendezvényt. Schweigert Györgyné védõnõ több mint másfél
évtizedes ötlete ilyen idõtállónak bizonyul. Szerencsére mindig
akadt segítõ támogató, s a pedagógusok lelkesedése is töretlen.
Nagy összefogással sikerült egy csodálatos napot szerezni az apák
és a gyerekek számára – mondta az ötletgazda. A gyerekek egyre
nagyobb szerepet kapnak, e napon együtt játszanak, versenyeznek az apákkal, ez a mai rohanó világban nagyon fontos. Bemelegítésül az óvodások és iskolások mûsorának tapsolhatott a lelátón
helyet foglaló szép számú közönség, majd bemutatták tudásukat a
kötélugrók és iskolai tánccsoport tagjai. A tréfás ügyességi sorversenyek során a négy – 10 apából és 10 gyerekbõl álló – csapat ádáz
küzdelmet vívott, mindenki gyõzni akart.
A sportcsarnok parkettjérõl ezúttal hiányzott Schweigert György,
aki a kezdet óta versenyzett és a legidõsebb résztvevõ volt. Most
túl a hetvenen befejezte, mint mondta, kissé kiöregedett és az
unokák is megnõttek, súlyosabbak lettek, de lehet, hogy egyszer

még a legkisebb unokájával együtt versenyez majd. Idõleges viszszavonulásával a legidõsebbnek Zsolnai István (Kenya 54) bizonyult. A verseny igen szoros volt, egy-egy pont döntött a helyezésekrõl. A történeti hûség kedvéért: a Csigák gyõztek, második lett
a Kakasok csapata, a harmadik helyen végzett a Maci kitûzõt viselõ alakulat, míg épphogy lemaradtak a képzeletbeli dobogóról a
Cicák. A végén mindenki örülhetett, és nyertesnek érezhette magát, ugyanis a szervezõk nagyon sok jutalmat, játékokat, csokoládét, szaloncukrot osztottak ki. Sok derûs pillanatot rögzíthettek a
sûrûn villanó fényképezõgépek. Az apáról szóló gyerekrajzok és a
17 év történéseit megörökítõ fotók, írások megmutatták, hogyan
látja a gyerek az apját.
A nap fénypontja az idén is az volt, amikor a sportcsarnok légterében kifeszített hálóból 1000 léggömb hullott a gyerekekre. Sokan
szorgalmasan gyûjtötték, de többen kipukkasztották és élvezték
annak durrogását. A támogatóknak köszönhetõen ezúttal is megvendégelték az apákat, gyerekeket és mindenkit, aki jelen volt a
felejthetetlen délelõttön.
Va Lá

Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
És nem tudom elégszer mondani, hogy köszönöm! Az összefogás
ismét bebizonyította építõ erejét! Az elmúlt hónapban 3 nap alatt
építették fel szülõk, segítõk, támogatók az óvoda kerítését, segítettek biztonságosabbá tenni gyermekeink környezetét. A kerítésre az anyagi forrást, mint azt jeleztük, a tavasszal az összefogás
bál bevételébõl, dr. Mihócs Zsolt 50.000 Ft-os és Lõrinczi Károly
református lelkész és a református alapítvány 60.000 Ft-os támogatásából, valamint az óvodai húsvéti vásár bevételébõl biztosítottuk. A földmunkák elvégzését és a sódert a Simongabona Kft.
vezetése, Kolynok Róbert vállalkozó ajánlotta fel és végeztette el.
Ismét csak köszönni tudom a segítséget Pásztor Krisztiánnak és a
Városüzemeltetési Kft. dolgozóinak akik, felhegesztették és a helyére tették a kerítéselemeket, befejezték a szülõk, segítõk által
megkezdett munkát. Összefogtunk, ismét építettünk! Apukák,
nagypapák, segítõk, akiket most hadd soroljak fel név szerint is:
Balogh Ferenc, Kovács László, Horváth Csaba, Pék László, Gyõri
Szabolcs, Horváth Levente, Miklós Imre, Bogdán István, Pápai
Árpád, ifj. Köõ László, Kõvári Imre, Széplaki Zoltán, Enesei Jó-

zsef, Lámfalusi Zsolt, Pásztor Krisztián, Ronh Márk, dr. Mihócs
Zsolt, Rózsa Gábor, Csendes József, Nyirati József, Kovács János, ifj. Zólyomi Sándor két vasárnapjukat feláldozva betonozták
a kerítés alapját, és rakták fel a zsalukövet. A betonkeverõket Németh Gábor biztosította a munkához. Mindkét alkalommal ebéddel honoráltuk a lelkes, szorgos, dolgos csapat munkáját. A fõszakács Szabó Attila képviselõ volt, elsõ alkalommal marhapörköltet, majd babgulyást fõzött a segítõknek. Az anyukák: Takács
Andrea, és Tóth Ildikó az ebéd utáni süteményrõl, Abebei apuka
pedig a pogácsáról gondoskodott. Az utómunkálatok elvégzésében, a tereprendezésben Sallai Roland és a Bobcat lesz segítségünkre. Köszönöm a szülõknek, segítõknek, hogy idejüket, energiájukat, türelmüket, odaadásukat, munkájukat, vasárnapjukat
áldozták azért, hogy az óvoda kerítése megépülhessen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm és nem tudom elégszer mondani,
hogy mennyire nagyon köszönöm!
Csóka Anita vezetõ óvónõ
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Vak Bottyán-nap az alsó tagozatban

November 12-én emlékeztünk iskolánk
névadójára, Vak Bottyán Jánosra, a hõs kuruc generálisra, aki 1705-ben, november 11én foglalta vissza a labancoktól a simontornyai várat.
E jeles napunk alkalmából meghívtuk a társult települések képviselõit, hogy együtt ünnepeljünk.
Az ünnepi mûsorban a 4.a osztályosok, osztályfõnökük Vinczéné Farkas Gyöngyi segítségével elevenítették fel a kuruc kor hangulatát versekkel, ruhákkal, zenével, dalokkal, Vak Bottyánról szóló jelenetekkel.
Ezután megkoszorúztuk Vak Bottyán mellszobrát, majd a társult iskolák képviselõi is
felkötötték a megemlékezés szalagjait iskolánk zászlajára.
A mûsor után a tagintézmények csapatait a
várban láttuk vendégül, ahol csapatonként
mérhették össze tudásukat, ügyességüket az
iskolák. Itt Máté Imréné múzeumpedagógus szervezésében és vezetésével egy remek
délelõttöt töltöttek el a gyerekek.
Az alsó tagozaton az 1-2. osztályosok színezéssel, síkbáb készítésével, kuruc történetek
olvasásával, és hallgatásával idézték fel Vak

Bottyán hõstetteit, a 3-4. osztályosok pedig
csapatversenyben oldottak meg feladatlapokat, melyek az elõzetes felkészültségüket
is igen-igen próbára tették. Természetesen
nem maradhatott el a kuruc–labanc párbaj
sem, melyet minden évfolyamon lelkesen
vívtak egymással az a. és b. osztályok.
11 órától Kovács Tünde tanítónõ vezetésével együtt tanultunk dalokat a tornateremben, mely olyan fergetegesre sikeredett,
hogy a végén még táncra is perdültünk a tanult kuruc dalokat énekelve.
Ezután az oklevelek és a jutalmak átadása
következett, és közkívánatra még egyszer
elénekeltük a Csínom Palkó... kezdetû kuruc nótát.
Elõzetesen azt a feladatot kapták a gyermekeink, hogy ezen a napon öltözzenek piros
ruhába, (mivel a kurucoknak is ilyen színû
volt a viseletük), és erõsítsék Vak Bottyán
kuruc csapatát. Amint a képek is bizonyítják, rengetegen öltöztek pirosba, megsokszorozva Vak Bottyán seregét, és így nálunk
tényleg gyõztek a kurucok!!!
Varga Szilvia

Továbbra is dolgozik
az alapítvány
A Farkas Ferenc Emlékére a Simontornyai Római Katolikus Templomért
Alapítvány 2012-ben is lehetõségeihez
mérten, támogatóinak segítségével továbbra is a templom érdekében tevékenykedett. 2012-ben sikerült visszakapni azt az 1 millió forintot, melyet
Farkas Ferencné még 1999-ben adott át
a püspökségnek a templomunk világításának korszerûsítésére, mivel a beruházás 13 év alatt nem valósult meg, ügyvédi segítséggel visszakértük a pénzt. Remélhetõleg a megvalósítás is hamarosan megtörténik. Az egyéb adományokból összegyûlt összegbõl megvásároltuk
a templom lábazatának festéséhez a
festéket, a szükséges munka azonban
még nem került megvalósításra, mivel a
Bodor Kornél plébános úr tájékoztatta
az alapítványt, hogy pályázatot adtak be
a templom felújítására, a pályázat még
nem került elbírálására, ezért a festés
jelenleg nem aktuális. A fentiekbõl kitûnik, hogy az alapítvány az Önök segítõ
támogatásával igyekszik minél többet
tenni a templomért, több területen elindultunk. 2012-ben sajnos nem voltak
olyan látványos eredményeink, mint
2011-ben a torony és a fémrészek felújítása, festése.
Reméljük, hogy 2013-ban több örömteli
eseményrõl tudunk beszámolni, addig is
számítunk jövõ évi adójuk 1 %-ára.
Adószámunk: 18860854-117.
Támogatásukat a HVB Banknál vezetett
10918-001-00000-416-28660005
számlaszámra várjuk.
Enesei Józsefné, a kuratórium elnöke

A sikeres papírgyûjtésen a következõ mennyiségeket mértük
I.
II.
III.

6.b
6.a
1.a

2.310 kg Csapó Kamilla
2.057 kg Pordány Ilona
1.758 kg Salamonné Andráskó Borbála–
Kossa Istvánné
IV.
5.b 994 kg Csehóné Kiss Dalma
V.
3.b 987 kg Varga Szilvia
VI.
2.a 854 kg Beidekné Bölcsföldi Mária–
Õsiné Szabó Éva
VII. 1.b 759 kg Horváth Istvánné
VIII. 4.a 631 kg Vinczéné Farkas Gyöngyi
IX.
3.a 583 kg Gyurkóné Tóth Irén–Nagyné Reisz Éva
X.
2.b 560 kg Empergel Ágnes
XI.
4.b 531 kg Rózsáné Kovács Anna
XII. 5.a 292 kg Pál Kálmán
A konténerek megrakodásában óriási segítséget jelentett a lelkes
szülõk kis csapata, és a segítõ kis gyermekkezek sokasága.

Külön köszönet
– a 3. osztályosok szüleinek, és a nagytestvéreknek: Fung Pál,
Kockás István, Nagy János, Sztojka Dániel, Sztojka Vendel,
– a 3.b osztályosoknak: Sztojka Barna, Szõke Csaba, Szíjártó Ernõ, Németh Felicián, Nagy János, Kovács Petra, Csibor Laura;

– Pordány Ica néninek, és szuper csapatának,
– a 3. a-sok kis csoportjának, és Évi néninek,
– a segédkezõ napköziseknek,
– Csókáné Kati néninek a sok segítségért. Köszönet mindenkinek, aki segített a papír pakolásában! Tavasszal ismét papírgyûjtés! Már most kezdjétek a gyûjtögetést!
Varga Szilvia szervezõ
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Ünnepségen köszöntötték a jubiláló véradókat
Kelemen Katalin, a Vöröskereszt véradófelelõse ünnepi beszédében elmondta: „A mai ünnep az emberiség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. Ha felebaráti szeretetrõl beszélünk, akkor Önökrõl, véradókról kell beszélnünk. Igen. Önök,
akik önzetlenül, köszönetet nem várva, nem ismerve kik a gyógyulni vágyók, a vérükkel segítenek életbe maradásukért. Adna, és
gyõztes az, aki adni tud, különösen gyõztes akkor, amikor másnak
az életét tudja visszaadni. Az önkéntes véradás a segítségnyújtás
egyik legszebb módja. Földünkön milliók köszönhetik életüket
olyan embertársaiknak, akikkel soha nem találkoztak, és akik ellenszolgáltatás nélkül nyújtották a karjukat. A fontos az, hogy embertársainkon segítünk. A fontos az, hogy életeket mentünk.
Önök, tisztelt hölgyeim és uraim, és minden véradó, példái az
összetartásnak és a segítõkészségnek, egymás tiszteletének és
elfogadásának. Hadd mondjak most tehát köszönetet a segítettek
nevében az áldozatért, amit érdekükben hoztak!
A véradó nemes dolognak tartja, hogy az ember magából adhat
valamit, ami nem kerül semmibe, értéke viszont felbecsülhetetlen. A véradás saját egészsége szempontjából is jó mindenkinek.
Egy-egy véradás után ugyanis a szervezet felfrissül. A véradónak
megváltozik a közérzete. Mindenki, aki vért ad, biztos lehet abban, hogy egészséges. Mindenki, aki vért adott aznap elmondhatja: ma megmentette három ember életét. És ez csodálatos dolog.
Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük tehát ezen a
mai ünnepen a véradókat, az itt megjelent sokszoros véradókat és
minden véradót, aki akár egyszer, akár többször a karját nyújtotta
segítségre.
Köszöntõmet egy Buddha tanítással zárom: „A virág illata nem
szállhat a széllel szembe, még a szantálfáé, az oleanderé vagy a

jázminé sem. De a jótett ereje a széllel szemben is eljut a világ végéig.” Az ünnepségen kisebb ajándékkal és egy bálabontással
ajándékozták meg a jubiláló véradókat.
10-szeres véradók: Csóka Krisztián, Horváth Györgyné, Horváth
Zoltán, Mikula Katalin, Szilasi Gyöngyi 20-szoros: Lõrinc János
30-szoros: Bodó László, Kovács Erzsébet 40-szeres: Boros János
Tamás, Dobi István, Kovács Mária Piroska, Vonya István 50-szeres: Nagy Józsefné, Szûcs József 60-szoros: Kovács Ferenc 75-szörös: Györe Nándor, Panácz László 100-szoros véradó: Ányos József. Gratulálunk és köszönjük, hogy segítettek.
Va Lá

Jubilált a borbarátok
találkozója
A boros gazdák folytatták az öt éve megkezdett, mára már hagyománnyá vált találkozót. A Márton-naptól kicsit megkésve a múlt
hét végén a Szántó pincészetben tartották a liba és a bor ünnepét.
Több mint 30 borkedvelõ a libapörkölt és a sült liba elfogyasztása
után megtartotta az újbor elsõ mustráját. A résztvevõk megállapították, hogy az új termés minõsége hasonlóan jó, mint tavaly, csupán a mennyiség lett kevesebb. A gazdák megbeszélték tapasztalataikat, véleményt mondták egymás boráról. Az est során az is kiderült, hogy nóta van a borokban, melyek közül többet elénekeltek.
Va Lá

Régészeti megfigyelések a Szent István király
utcai csapadék vízárok nyomvonalán
A Szent István király utcában csapadékvíz-elvezetõ csatornát fektettek október és november
folyamán. Az átlagosan 2 méter mély árokban a Mátyás király utcától a plébániáig három helyen is elõkerültek alapfalcsonkok, amelyeket agyagba rakott téglatöredékekbõl készítettek,
valószínûleg a török korban. A markoló egy szépen faragott, gótikus mészkövet is kifordított,
amely a várkápolnához vagy a máig ismeretlen helyen fekvõ középkori domonkos kolostorhoz
tartozhatott. A közmûárok oldalában vastag pusztulási rétegek jelentkeztek, talán a vár körül
fekvõ, faszerkezetes külsõ vár éghetett le a hódoltság idején.
A kolostorépület sarkától a Várkert utca torkolatáig fából készített út maradványai láttak napvilágot. A négyzetes gerendákból több rétegben egymásra rakott, valószínûleg többször megújított útalapozást deszkák burkolták, amelyeket facsapokkal rögzítettek a gerendákhoz. Az
út fölötti rétegbõl elõkerült, 18. századi leletek közül egy patkó és egy kocsikerék töredéke érdemel említést. Hasonló szerkezetû utakat eddig Gyõrben és Sopronban találtak, ahol a hódoltság idején létesítették és még a 18. században is használták õket. Kiss István a fõ utca
nyomvonalán, két helyen is említi tölgyfagerendák és padlódeszkák elõkerülését, illetve számos adatot idéz a folyószabályozás elõtt idõbõl a hidak javításáról, a szükséges gerendák beszerzésérõl. Ezek a hídnak nevezett építmények lényegében a vizenyõs területeken keresztül
vezetõ, gerenda-alapozású, deszkaburkolatú útszakaszok voltak.
K. Németh András
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Példát mutat a jubiláló presbiter házaspár
a Krisztus szolgái. Géringer György – a
presbiterség mellett – a gondnok betegsége miatt helyettes gondnokként is tevékenykedik. Büszke arra, hogy nemrég elkészült a parókia új kerítése és a templom
tornyához is immár új feljáró vezet. A házaspártól azt is megtudtuk, bevezették a
telekocsi rendszert, a környékrõl az õ autójukkal utaznak a hívek az egyházi eseményekre. Lelki feltöltõdésük nem csak az istentiszteleteken történik, hanem napi
rendszerességgel olvassák a Mai ige címû
keresztyén egyházi kiadványt. A buzdító
üzenetek minden napra egy bibliai igét
dolgoznak fel világi megközelítéssel, melybõl erõt merítenek.

Simontornyán a református templomban
tartott istentiszteletekrõl, bibliaórákról
Géringer György és neje igen ritkán, csak
betegség esetén hiányzik. Egész életüket a
vallásosság, az Istenbe vetett hit jellemzi,
mint mondták úgy szeretnének továbbra is
élni, hogy az Jézusnak mindig tetsszen. Ennek szellemében nevelték gyerekeiket,
unokáikat, akik a jó példát látva természetesnek tartják a vallásosságot, Isten tanításainak elfogadását. Géringerné Marikát a
közelmúltban harmadszor választották a
gyülekezet presbiterévé, míg férje a második ciklusban kapott bizalmat. Mindketten
jól és eredményesen látják el a református
egyházi törvény presbiterekre bízott külön
feladatokat és kötelességeket, õk valóban

Va Lá

A karácsonyvárás jegyében elkészült a betlehemi jászol
A polgármesteri hivatal elõtti téren egy betlehem emlékeztet a szeretet ünnepének közeledtére. Csóka Anita vezetõ óvónõ ötletgazda tervét az óvodai szülõi munkaközösség valósította meg a város gyermekei, lako-

sai, látogatói örömére. Ezzel is kívánnak békés, szeretetteljes ünnepvárást, és kérik, hogy
Va Lá
mindenki együtt vigyázzon rá.

Adventi kiállítás és vásár hangol a karácsonyra
A Pillich Ferenc szakiskola adventi kiállítást és vásárt rendez az iskola udvarán december
15-én, szombaton 10 órától. A bemutatón a szakiskolások által készített tárgyakon kívül a
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó ajándékokat (kerámiákat, bõrmûveket, dísztárgyakat, harisnyából készült virágokat) is láthatnak az érdeklõdök.
Va Lá

Elkezdõdött
az ünnepi
készülõdés
Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.

Advent elsõ vasárnapjára elkészült a város fõterén a Pillich
Ferenc szakiskola elõtt a szalmabálából készített angyalka.
A szakiskola dolgozói igazi remekmûvet alkottak, melyet a
gyerekek szüleikkel arra járva,
mindig megcsodálnak.
Va Lá
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Félmillió forintértékû könyv érkezett a könyvtárba
2012-ben második alkalommal részesült a városi könyvtár – a Márai-program keretében – 500.000 Ft értékû könyvtámogatásban. A
Nemzeti Kulturális Alap által lebonyolított pályázat eredményeként 177 db könyvvel gazdagodott a könyvtár, melyek fõleg igényes
mese és ifjúsági kötetek, valamint hiánypótló szakirodalmi munkák. A kötetek feldolgozása folyik, az olvasók hamarosan a polcokon
láthatják és kézbe vehetik a legfrissebb dokumentumokat. Az utóbbi két évben a könyvtár ennek a programnak keretében egymillió
forint értékben gyarapította könyvállományát.
Va Lá

A „Jövõkeresõk” 17. találkozójukat tartották
A várban folytatódott a fenntartható társadalomról szóló vitaest sorozat. A téma ezúttal a Vegyszermentes háztartás volt, a vitaindítót
Tenkei Zsuzsanna (Szent László TISZK, Tamási) és Doffkayné Kalász Andrea, (a Vak Bottyán ÁMK tanára) tartotta. A két gyakorló
háziasszony bemutatóval is fûszerezte elõadását. Ebbõl a több mint 20 résztvevõ megtudhatta az egyes vegyszerek környezetre gyakorolt hatásait, valamint azt, hogy milyen szerekkel, módszerekkel tudjuk leginkább védeni a természetet, s ez által önmagunkat.
Va Lá

Tartalmas programmal zárult az õszi fesztivál
Õszbúcsúztató vigassággal ért véget a Simontornyai Vármúzeumban az október 1-je óta tartó Múzeumok Õszi Fesztiválja, amelyet
idén a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége szervezett a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Máté Imréné múzeumpedagógus
vezetésével a részt vevõ gyerekek Márton-napi népi hagyományokat elevenítettek fel, és színes papírból római sisakot készítettek. Róka Szabolcs Tinódi-díjas zenész, drámapedagógus adta elõ A pórul járt farkas címû székely népmesét, amelybe a közönség soraiból sok
gyermeket bevont, de az elõadás a felnõttek számára is tartalmas szórakozást nyújtott. A fesztivál utolsó napján mécseseket készítettek, végül a program zárásaként lámpásfelvonulást tartottak a vár körül. A Legkedvesebb múzeumi tárgyam címû rajzversenyre 12
pályamû érkezett, a legszebb alkotást, közönségszavazással választották ki, Tóth Zsófia munkáját tartották a legjobbnak.
Va Lá

SZÜLETÉSEK NOVEMBERBEN:
Szamonek Zoltán Márk, Körtés Zalán

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Farkas Zoltán Attila–Vaszilkó Tímea,
Bakos Ákos Sándor–Varjasi Brigitta Magdolna

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Kolosszális kolosszus: a Colosseum
A címben szereplõ mondat persze csak egy szójáték – ám a szóban
forgó építmény nagyon is valóságos, kézzel fogható. Olyannyira,
hogy egy idõben építõkõnek hordták el a Colosseum tégláit. De
kezdjük az elején.
Az amfiteátrum (körszínház) – mert errõl van szó – eredeti neve
Amphitheatrum Flavium. Szomszédságában állt Néró hatalmas
szobra. Ahogy a nép nevezte: kolosszus. Innen származik a név:
Colosseum (ejtsd: kolosszeum). Krisztus után 70 és 90 között
épült. Figyelemre méltó, hogy ez az elsõ jelentõs épületfajta, melyet a köznép szórakoztatására építettek. A korábbi idõszakokban és társadalmakban ez a dolog ismeretlen volt. Ovális alaprajzú (tehát nem pontos kör), korának építészeti csúcsteljesítménye,
szépségét valamint technikáját tekintve is. Az ellipszis alaprajzú
színház külsõ kerülete kb. 530 méter, nagytengelye kb. 190 méter,
kb. kistengelye kb. 50 méter. A nézõtér kráterszerûen emelkedik
ki a mélybõl. Oldalfalai négy emelet magasak, három szintet árkádsor díszít. A nézõtér fedett, bonyolult folyosórendszerek tették lehetõvé a közönség bejutását. Fõleg gladiátorok vívták élethalálharcukat egymással vagy vadállatokkal – a porondon. Azt is
érdemes megemlíteni, hogy a mélyben fekvõ aréna vízzel
elárasztható volt – ha így kívánta az elõadás. Ezt pedig ötletes
csatornahálózat biztosította, mely a nézõk számára láthatatlan
volt.

Érdemes megfigyelnünk a XXI. század egy-egy focimérkõzését,
melyet sztárcsapatok vívnak egymással, és máris felidézhetjük az
egykori gladiátorok küzdelmét. Végül pedig néhány könyvet
ajánlok a simontornyai könyvtárból:
Artner Tivadar: Az ókor mûvészete
Ürögdi György: Róma (Panoráma sorozat)
Gyurkó Gábor
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Évadzáró a futball szakosztálynál
Hangulatos eseményt tartottak a futballisták. Erre meghívták mindazokat, akik
egész évben segítették, támogatták a mûködést. Andráskó Péter ügyvezetõ elnök
köszönte meg elsõnek a segítséget. Tóth
Attila, a felnõtt és ifjúsági csapat edzõje,

röviden értékelte az elmúlt szezont. Elmondta, hogy van ok az örömre, mert minden csapat jól, eredményesen szerepelt. A
felnõttek a harmadik helyrõl várják a tavaszt, míg az ifisták az élen állnak, 12 gyõzelem mellett csupán egyszer kaptak ki. Az

utánpótlás széles alapon nyugszik, minden
korosztályban indítottak csapatot és az
eredményekre is büszkék lehetnek. Máté
Imre, az utánpótlás korúak edzõje kiemelte a gyerekek és a szülõk jó hozzáállását,
mely segíti a munkát, a sport megszerettetését, a lejátszott sok mérkõzés pedig fejlõdést eredményez. Csõszné Kacz Edit polgármester az egészségnevelés fontos részének tekinti a sportot, elmondta bármilyen nehéz helyzetben is lesz, az önkormányzat mindig igyekeznek segíteni. Pásztor Krisztián társadalmi elnök ismertette a
TAO-pályázat eredményét. Az egyesület
3,5 millió forintot nyert épület-felújításra,
melyhez még hozzá kell tenni önerõként
1,5 milliót. Felszerelés-vásárlásra, utazásra és az ehhez kapcsolódó feladatokra
több mint 3,6 millió forintot nyertek, a
mûfüves pályázatot elutasították, mert azt
késõbb más formában írják ki újra. A
résztvevõk közös vacsorájával, némi újbor-minõsítéssel, nótázással, vidáman zárult az est.
Va Lá

Megyei diákolimpiát nyertek a fiú kézilabdázók
A Szekszárdon megrendezett VI. korcsoportos kézilabda diákolimpia megyei döntõjét két fölényes gyõzelemmel biztosan nyerte a simontornyai Vak Bottyán ÁMK iskola csapata.
Eredmények:
Gyönk–Simontornya 17-25
Góllövõk: Kiss 7, Csendes 6, Nagy T. 4, Kecskés, Szabó, Váczi 2-2,
Farkas, Molnár Bence 1-1.
Végig vezetve, biztosan gyõztek Széplaki Zoltán testnevelõ tanár-edzõ tanítványai. A mérkõzésen volt 11 gólos különbség is, de
az utolsó percekben már a következõ találkozóra tartalékolták
erejüket, így kissé felzárkózott a Gyönk.
Simontornya–Dunaföldvár 23-13
Góllövõk: Kiss György 6, Molnár Bence 6, Nagy Tamás 5, Szabó
Bence 5, Csendes 1.

A találkozó félidejében még a dunapartiak vezettek 1 góllal (7-8),
ebben a játékrészben a Simontornya 15 perces gólszünetet tartott. Szünet után nagyobb sebességre kapcsoltak és Molnár Balázs bravúros védései után sorra leindították az elfáradó, elkedvetlenedett Dunaföldvárt, s végül kiütéses gyõzelemmel szerezték meg a bajnoki címet.
A harmadik mérkõzésen változatos küzdelemben a Gyönk
27-24-re legyõzte a Dunaföldvárt, így ezüstérmes lett.
A diákolimpia bajnok Simontornya csapatának tagjai: Molnár
Balázs, Bor Dávid Csendes Flórián, Géringer Zoltán, Kecskés
Péter, Kiss György, Molnár Bence, Nagy Dániel, Nagy Tamás,
Szabó Bence, Váczi Ádám, Farkas Roland.
Va Lá

Nosztalgiatalálkozó
Ismét találkozott a volt értékesítési osztály, ami már lassan hagyománnyá válik. Most Dömötör Laci pincéjében jöttek össze. Az est
remek hangulatban telt. Napirendre kerültek olyan témák, a máról akkor mélyen hallgattak. A hangulat fokozásához hozzájárult
a kiváló vörös bor (Dömötör-féle), alapozónak pedig príma pálinka. A Kovács Laci fõzte pörkölt megkoronázta a gasztronómiai
élvezeteket. Hosszan-hosszan, egymás szavába vágva emlegették
fel, a mindnyájuk számára nagyon szép idõszakot. Az információ
és a kép Szilágyi Sándortól származik.
Va Lá

SZILVESZTERI FOCIKUPA
Kispályás labdarúgótornát rendeznek a sportcsarnokban december 28-29-én (péntek-szombat). Az
elsõ 10-12 csapat nevezését fogadják el december 15-ig, sorsolás a sportpályán december 27-én 11
órakor. Nevezési díj: 18.000 forint, nevezés: Varga Zoltán 06 (30) 6440 812-es telefonon vagy személyesen.

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

