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NAGYKORÚ LETT A VÁROS
Az ünnepi testületi ülésrõl jelentjük
Hívatlan vendég érkezett az ülésre, egy
esõfelhõ, melybõl idõnként szemerkélt az
esõ, ezért fedett helyen, a Vár kõtártermében tartották a megemlékezést.
Köszöntöm Önöket Simontornya Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete, a várossá avatás tizennyolcadik évfordulója alkalmából összehívott ünnepi ülésén. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték
Simontornya városát – kezdte ünnepi beszédét Csõszné Kacz Edit polgármester.
Megállapította, hogy a képviselõ-testület
ünnepi ülése határozatképes. Elmondta: a
képviselõ-testület minden évben ünnepi
üléssel állít emléket Simontornya várossá
avatásáról. A városi cím adományozása 18
évvel ezelõtt történt, azt is mondhatjuk,
hogy a mai napon vált nagykorúvá városunk. Mint egy családban, amikor a gyermek nagykorúvá válik, és a szülõk szíve telve van szeretettel, büszkeséggel, úgy érzem most én is a szeretetet és a büszkeséget városunkra tekintvén.
A 18 év nagyon hosszú idõ életünkben. A
település várossá válása egy pozitív folyamat kezdete volt, amely egy nagyobb léptékû fejlõdést indított el Simontornyán.
A város vezetése, a közigazgatásban, az
oktatásban, az egészségügyben, a szociális
ellátásban, a kultúra területén dolgozók,

SZÍNES MELLÉKLET:
SIKK ÚJSÁG!

valamint a településért tenni akaró polgárok az elmúlt évek során azon dolgoztak,
hogy településünk élhetõbb legyen, a polgárok számára a lehetõségekhez mérten
megfelelõ életminõséget biztosítsanak.
A városi szerepkörbõl adódóan a közszolgáltatások magas színvonalú megszervezése a környezõ települések életére is hatással van. Simontornya körzetközpontként
biztosítja a körzet lakóinak egészségügyi,
szociális és köznevelési, kulturális közszolgáltatásokkal történõ ellátását intézményhálózata, társulásos kapcsolatai révén.
A kiépített kapcsolatok mellett a helyi kulturális események, a mûvészek és alkotó
közösségek munkájának, elõadásainak, alkotásainak, hagyományainak sokszínûsége is átszövi mindennapjainkat.
Kiemelkedõen mozgalmas, eseménydús
évet tudhatunk magunk mögött. Remélem, a következõ évek nagy változásokat
magukban hordó kormányzati intézkedési, törvényi változásai mellett is dinamikusan tudjuk fejleszteni városunkat.

A válságokkal teli világunkban, amikor az
önkormányzatok igen nehéz helyzetben
vannak, Simontornya városa a fejlõdés és
az innováció útjára tudott lépni.
Hamarosan befejezõdik a városrehabilitációs projektünk, mellyel több, mint 300
millió forintnyi fejlesztés valósulhatott
meg, és amelynek eredményét már valamennyien láthatjuk, ha körülnézünk településünkön. További két nagy projektünk
van még folyamatban, a Sió–Kapos ivóvízminõség-javító projekt, melynek várható
befejezése 2014. szeptembere, és a Simontornya város szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása elnevezésû projekt,
melynek várható befejezése 2015. február
hónapja. A két beruházás értéke meghaladja a 2 milliárd forintot. A beruházások
bejezéséig további türelmet és megértést
kérünk Simontornya lakosságától, hiszen
ezek a munkálatok, még ha pillanatnyi
kellemetlenséget is okoznak, a településünkért, értünk zajlanak.
Folytatás a 3. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A június 26-án megtartott ülésen hét fõ és
kilenc egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései
1. A NIF-tõl (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.) kértem a csapadékcsatorna
birtokba adását a pálfai út belterületi szakasza tekintetében. Egyben levelet írtam a
NIF szekszárdi irodájának a Gyár utcai régi árok rendezése érdekében.
2. Aláírtam az ugyanezen beruházás kapcsán a kiváltott ivóvízvezeték birtokbaadási megállapodását.
3. A képviselõ-testület felhatalmazása
alapján aláírtam a szerzõdést a 181 hrsz.
alatti ingatlanon lévõ felépítmények megvásárlására a Tatai Környezetvédelmi Kft.
-vel.
4. Szûcs Józsefné, Simontornya, Tükör u.
1. sz. alatti lakos keresetfelemeléssel élt,
valamint bevonta a perbe másodrendû alperesként Simontornya Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát.
Ennek oka az, hogy a felperes szerint a hivatal hibásan nyilvánította életveszélyessé
a teljes ingatlant. Ezért a Tamási Járásbíróság megállapította hatáskörének hiányát és áttenni rendelte a Szekszárdi Törvényszékhez.

Tájékoztató
a fontosabb eseményekrõl
Május 28-án a Fényszóró Alapítvány által
szervezett jótékonysági rendezvényen vettem részt 50 simontornyai, halmozottan
hátrányos gyerekkel, valamint a „Kéz a
kézben” Klub tagjaival. Köszönetet mondok mindenkinek, aki ezt lehetõvé tette
számunkra.
Werner Laub, Marpingen polgármestere
Simontornyán járt, egy egész napos tárgyalást folytattam vele az ifjúsági csereprogramról. Ellátogatott az „ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központba és az iskolába
is.
Május 30-án Kövesdi József úrral tárgyaltam a vállalkozásával kapcsolatos aktuális
témában.
Május 31-én, a pedagógusnap alkalmából
köszöntöttem a simontornyai pedagógusokat.
Június 3-án gratuláltam Kovács Viktornak
és Kovács Dominiknek az elmúlt idõszakban, rangos versenyeken elért eredményeikhez. Elbeszélésükkel elnyerték az önálló
irodalmi alkotás kategória arany fokozatát, népdalénekléssel pedig harmadik helyezést értek el.
Június 5-én itt volt a Tolnatáj Televízió,
megmutattam nekik a város-rehabilitáció
keretében elvégzett munkálatokat.

Június 10-én részt vettem az ivóvíztársulás
ülésén.
Június 12-én a központi orvosi ügyelet mûködtetésére létrehozott társulás ülésén
vettem részt a többi érintett település polgármesterével egyetemben.
Ugyancsak június 12-én élelmiszersegély
csomagot vittünk Bárdos László címzetes
fõjegyzõ úrral Bátára, az árvíz ellen védekezõk részére.
Június 13-án Rimai Rudolf úrral, a Tolna
Megyei KPM vezérigazgatójával a közút
állapotával kapcsolatos feladatokról tárgyaltam.
Június 15-én részt vettem az általános iskolai tanulók ballagási ünnepségén.
Június 17-én és 18-án a címzetes fõjegyzõ
úrral egy német befektetõvel tárgyaltunk a
simontornyai strand ügyében.
Június 19-én Budapesten tárgyaltunk a
szennyvízberuházással kapcsolatban.
Június 21-24-ig Wernesgrünben tartózkodtunk.
Csõszné Kacz Edit polgármester

A város élt a nyári diákmunka lehetõségével, sikeresen pályáztak. Ennek eredményeként 10 legjobban rászoruló diák egy
hónapig dolgozik a város intézményeiben.
A városnak egyetlen fillérjébe sem kerül a
diákmunka, mert 100 %-os az állami támogatás.
Kérdés hangzott el, miért kellett két autóval utazni Wernesgrünbe, amikor a küldöttség csak öt fõbõl állt? A válaszban elhangzott, hogy eredetileg több képviselõ
utazott volna, de közben lemondták az
utazást, így valóban csak öten utaztak. A
több mint 1000 kilométeres utat nem lett
volna szerencsés egy autóban szorongva
megtenni, ráadásul az ajándékul vitt
simontornyai 30 literes tele boroshordónak, valamint a képviselõk csomagjainak
és az egyéb ajándékoknak sem lett volna
elég hely.
A Gyár utcai vízelvezetés megoldása továbbra sem megoldott, az illetékesekkel
tovább kell tárgyalni.
Ismét felvetõdött az adómorál kérdése, valamint a közhasznú munkások és vezetõk
alkoholszondáztatása.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmondta, hogy ezeket a felvetéseket és kérdéseket nem ennél a napirendnél kellene tár-

gyalni, és a kialakult „szokásjogot” jó lenne megváltoztatni. Egyébként az adómorál és a köréje csoportosítható adóügyi
kérdéseket csak külön napirendi pontban,
alapos elõkészítõ munka után érdemes
tárgyalni.
Az óvoda mûködésérõl szóló beszámolót
elfogadták. Az óvodatársulás elõnyeit,
hátrányait a novemberi testületi ülésen
részletesen tárgyalják.
Meghatározták az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, mely változatlan öt csoportot jelent. Takarékossági okokból nem alkalmaznak óvodai titkárt és asszisztens, holott a rendelet ezt lehetõvé tenné.
Tájékoztató hangzott el a városban kialakított szavazókörök felülvizsgálatáról. A
módosított választási törvény alapján egy
szavazókörben minimum 600 és maximum
1.500 választópolgár lehet. Ennek alapján
Simontornyán csak három szavazókör
lesz, megszûnik a volt „Bõrgyári”. A szavazókörök egyenletesebb, arányosabb létszám kialakítása miatt több utca lakói más
körhöz tartoznak majd mind eddig. Részletekrõl a polgármesteri hivatalban adnak
tájékoztatót, egyébként a választási értesítõbõl mindenki értesül az esetleges változásokról.
Rendelet alkottak a város saját halottjává
nyilvánításáról. A rendelet elsõsorban erkölcsi kérdésként született, anyagiak meghatározása nélkül.
A törvényességi észrevétel a Simontornya
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzati vagyongazdálkodási rendeletével kapcsolatos témát
megtárgyalták és elfogadták.
A képviselõ-testület 2013. II. féléves munkatervét több kiegészítéssel elfogadták.
Részletesen lapunk következõ számában
olvasható majd.
Tájékoztató hangzott el a három kiemelt
beruházás helyzetérõl. Részletei Nagy
Károly külön cikkében olvasható.
A testület véleményezte és egyetértett a
Vak Bottyán Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetõi beosztására benyújtott pályázattal. Az intézményvezetõ jelölt, Kovácsné Lengyel Ilona, a Vak Bottyán ÁMK eddigi igazgatóhelyettese.

2013. július
A víziközmû szolgáltatás helyzetérõl szóló
tájékoztatót elfogadták.
A térfigyelõ kamerarendszer kiépítésének
tervét elfogadták, a szerzõdést rövidesen
megkötik. A közbiztonság fokozása miatt
szükséges a város megnövekedett értékeinek fokozott védelme.

Elbírálták az óvodai igazgatói pályázatot.
Csóka Anita egyhangú szavazással,
kérdés, hozzászólás nélkül kapott
kinevezést az igazgatói posztra.
Simontornya létrehozta a települési értéktárt.
Tájékoztató hangzott el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokról. December 31-ig új szerzõdést
kell kötni, vagy a jelenlegi szolgáltatóval, a
Vertikál Zrt.-vel, aki eddig jól végezte a tevékenységét, vagy egy másik jogosult szakcéggel. Székesfehérváron a társult 156 önkormányzat megbeszélést tartott, melyrõl
lapzártáig nem sikerül tájékoztatást kapni.
Határoztak az ivóvízminõség-javító programról, melyet minden társult településen
meg kell tenni.
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Nagykorú lett a város
Kedves Simontornyaiak!
Köszöntöm a várossá nyilvánításának 18. évfordulóját ünneplõ Simontornyát. Kívánom,
hogy Simontornya valamennyi polgára lelje örömét megszépült városunkban. Hiszem
azt, hogy összefogással elért eredményeinket, értékeinket meg tudjuk õrizni, és tovább
tudjuk építeni közös akarattal.

Kedves Vendégeink!
A képviselõ-testület ünnepi ülése alkalmat ad a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából a képviselõ-testület által – a Simontornya érdekében végzett, megbecsülést kiváltó
tevékenységért – adományozott helyi kitüntetések átadására.
Felkérte Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõt, hogy ismertesse a képviselõ-testület helyi kitüntetések adományozásáról szóló határozatait, a kitüntetések odaítélésének indokolását.
Kitüntetettek

Va Lá

Új aljegyzõje van
a városnak

„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ címet kapott
Schweigert György úr és Varga István úr a Simontornya érdekében végzett kiemelkedõ
eredményességû, maradandó értékû, megbecsülést kiváltó tevékenységéért.
„GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományoztak
Ács Istvánné asszonynak, aki nyugdíjba vonulásáig pedagógusként a simontornyai gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamos ideig részt vett. Nagy Istvánné
asszonynak, aki pedagógusi erényeket csillogtatva sokat tett a „Kéz a kézben” Klub eredményes mûködésért.
Az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozták
Július elsejétõl Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta látja el az aljegyzõi feladatokat. Bárdos László címzetes fõjegyzõ a
nyolc pályázó közül az eddig is a polgármesteri hivatalban köznevelési, kulturális
referens és szociális ügyintézõként dolgozó pályázatát értékelte a legjobbnak. Õt javasolta Csõszné Kacz Edit polgármesternek a tisztség betöltésére, melyet a városvezetõ elfogadott. Az új aljegyzõ kinevezése Aszmann Géza nyugdíjba vonulása miatt vált szükségessé.

munkavégzése elismeréseként Pál Józsefné közalkalmazottnak. Pál Józsefné hivatali és
magánéletben tanúsított magatartása, tevékenysége alapján kiérdemelte felettesei, valamint a közvélemény fenntartás nélküli bizalmát maga és az általa képviselt közszolgálat iránt. A képviselõ-testület a közalkalmazott fáradhatatlan szorgalommal végzett,
példaadó munkáját kívánta elismerni a cím adományozásával.
A „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerõ címet kapta
fehér bor kategóriában a Szántó pincészet olaszrizlingje. Vörös bor kategóriában Cserháti Péter Vörös Cuvée bora. A kitüntetések átadása után a helyi mûvészeti csoportok
több mint egy órás gálamûsorral szórakoztatták a szép számú ünneplõ közönséget.
Va Lá

4

KÖZÜGYEK

2013. július Bogárd és Vidéke

TÁJÉKOZTATÓ a három kiemelt beruházásról
A városközpont rehabilitációja projekt –
többnyire – elkészült. A mûszaki átadásátvételi eljárást megkezdtük. Jelenleg a
minõségi hibák kijavítása folyik. A projekt
befejezési határideje augusztus közepe.
Az állami közútberuházást az állam finanszírozta, a mûszaki ellenõre is állami alkalmazott. Így sem a tervezésbe, sem a kivitelezésbe nem volt sok beleszólásunk. A hibák kijavítása itt is megkezdõdött. A közterületeken lévõ növények tekintetében a
vállalkozónak pótlási kötelezettsége van
azon növények tekintetében, amelyek nem
eredtek meg, vagy késõbb mennek tönkre.
Viszont a lopás esetében nincs pótlási kötelezettség. Ezúton is értesítjük a lakosságot, hogy a beruházásban megvalósuló utcai bútorok, növények és egyéb tárgyak
megóvása érdekében az önkormányzat kamerarendszert fog telepíteni.
Az ivóvízminõség-javító program keretében a három település társulása nevében a
társulási tanács elnöke (Csõszné Kacz
Edit) 2013. június 7-én aláírta a kivitelezõvel a szerzõdést. Az építési munkák még
nem kezdõdtek meg. Ennek oka az, hogy a
projekt sárga FIDIC könyves. Ez annyit jelent, hogy az engedélyes terveket és az engedélyeket a kivitelezõnek kell beszereznie. Ezt általában olyan projektek tekintetében alkalmazzák (sárga FIDIC könyv),
ahol technológiát alkalmaznak. A víztisztítás is kapcsolódik egy technológiához. A
szolgáltatások szabad áramlása miatt a
megrendelõ nem írhat elõ konkrét technológiát, hanem csak paramétereket (értékhatárokat) határozhat meg. A technológiának eleget kell tennie ezen határértékeknek. A projekt keretében elõírás volt egy
nyitórendezvény megtartása, amelyre június 27-én került sor. Jelenleg tervezési
szakaszban van a beruházás. Mint már elõzõleg írtam, három település (Simontornya, Pálfa, Tolnanémedi) fogott össze a

beruházás megvalósítása érdekében, és
hozott létre társulást. Mindhárom településen külön-külön lesz víztisztítás. Simontornyán a vasúton túli területen nem található kút. Ha a vasút alatti – 1973-ban lefektetett eternit csõ – tekintetében csõtörés lenne, úgy ott napokig nem lenne ivóvíz. Ennek kiváltására a Malom utca végétõl a Pósa partig új vezeték kiépítésére kerül sor a szolgáltatás biztonságossá tétele
érdekében.

adás. Július végén szeretnénk megnevezni
a nyertes pályázót. Ha nem támadják meg
a döntést, akkor augusztus 10-e körül megköthetjük a szerzõdést. A hálózat tekintetében a kivitelezési munkák szeptemberben megkezdõdhetnek, mivel itt kiviteli
tervekkel rendelkezünk (piros FIDIC
könyv). A kivitelezõnek 1 éve van a munkák befejezésére. A szennyvíztelep szintén
sárga FIDIC könyves, így itt az ivóvizes
projektnél ismertetettek a mérvadók (ter-

A szennyvízprojekt megvalósulása tekintetében mendemondák keringenek, ezért
is fontos errõl tájékoztatást adni a lakosok
részére. Tavaly 7 hónapot állt a projekt,
mert módosítani kellett a vízjogi létesítési
engedélyt. Ezt követõen – az nfü egy hónapos ígérete ellenére – 5 hónapig tartott a
minõségtanúsítási eljárás. A múlt havi cikkemben is említettem, hogy ezt május végén megkaptuk. Másnap a közbeszerzési
hirdetményt feladtuk, amely azóta meg is
jelent. Megtartottuk a helyszíni szemlét,
egy vállalkozó elõzetes vitarendezési kérelmet adott be, amely kérésnek eleget tettünk. Folyik a feltett kérdésekre a válasz-

vezés, engedély, kiviteli terv, kivitelezés).
A szennyvíztelepre 6 hónap próbaüzemet
írtak elõ az ivóvizes 3 hónappal ellentétben. A Ptk. 3 hónap próbaüzemet ír elõ.
Viszont a szennyvíztisztítást az idõjárás
nagyban befolyásolja. Szükség van nyári és
téli idõszakra is, hogy a tisztítás hatásfoka
minden idõjárási körülményekre megfelelõ legyen. Több alkalommal is megírtam
már, hogy a városközpont rehabilitációja
projekt esetében a közlekedési és egyéb
anomáliák meg sem közelítik a szennyvízcsatorna építése során majd felmerülõ
problémákat.
NK

TÁJÉKOZTATÓ az
ivóvízminõség-javító projekt
nyitórendezvényérõl
Az uniós pályázatok esetében – építési beruházás esetében is – egyéb projektelemeket is kapcsolni kell, így különösen:
– projektmenedzsment (PIU),
– tájékoztatási tanácsadó (PR),
– közbeszerzési tanácsadó,
– jogi tanácsadó,
– könyvvizsgáló,
– mûszaki ellenõr (vagy FIDIC mérnök is).
A tájékoztatási tanácsadó feladata az érintett lakosok tájékoztatása a projekt szükségességérõl, a megvalósuló tevékenységekrõl. Ezek eszköze sokrétû, így:
– reklámtárgyak osztása (szórólap, plakát,
póló, füzet, toll stb.),

– rendezvények szervezése,
– újságcikkek, hirdetések, sajtóközlemények megjelentetése,
– megjelenés honlapon,
– kommunikációs terv készítése,
– válságkommunikációs terv készítése,
– egyéb tevékenységek.
A múlt héten tartottuk meg a nyitórendezvényt, ahová tájékoztatási tanácsadó meghívta a három település polgármesterét,
jegyzõjét, képviselõ-testület tagjait, díszpolgárait. Meghívást kaptak még a projektben résztvevõ, egyéb feladatokat ellátó
tanácsadók, illetve a Kedvezményezett részérõl a projektben résztvevõ személyek is.

A polgármester (egyben a társulási tanács
elnöke) köszöntötte a résztvevõket. Ezt
követõen a tájékoztatási feladatokat ellátó
cég képviselõje dián ismertette a projekt
keretében megvalósuló beruházásokat,
azok ütemezését. Az ismertetõ után bemutatkozott a három településen egyenként nyertes vállalkozó, nevezetesen a
Techno-Gáz Kft. (7030 Paks, Tolnai u.
81.).
A bemutatkozások, illetve ismerkedések
után állófogadásra került sor, ahol az ételt
és italt a Tulipán Étterem szállította (ez a
reklám helye!).
NK
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Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés óta hét esetben
indult büntetõeljárás Simontornya város
területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. május
29-én 20.00 és 2013. május 30-án 7.00 óra
közötti idõben Simontornya, Beszédes F.
utcában lévõ lakóházának bekerített, de
nyitott udvarából 1 db mûanyag, 120 literes kerekes szemeteskukát tulajdonított
el. A bûncselekménnyel okozott kár 4.000
Ft.
2. Egy Simontornya, Pásztor utcai lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. május 20-án 17.00 és 2013. május
29-én 10.00 óra közötti idõben tetõbontás
módszerével behatolt a Simontornya, Kajtár-hegyen lévõ présházába, s onnét mûanyagballont, valamint permetszert tulajdonított el. A lopással okozott kár: 7.000
Ft, rongálással 2.000 Ft.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. május
18-án, 19.00 és 2013. június 2-án, 11.00 óra
között zsalukifeszítés és ablakbetörés
módszerével bement a simontornyai lakatlan vadászházába, és onnan aggregátort,
fûnyírót, gázpalackot és hosszabbítót tulajdonított el összesen kb. 235.000 Ft értékben.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. június
1-jén 14.00 és 22.30 óra közötti idõben a
Simontornya, Szilfa utcai házának körbekerített udvarában lévõ nyitott tyúkóljából
eltulajdonított 3 db kb. 1 kg-os fehér tollú
tyúkot kb. 4.500 Ft értékben.
5. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
zaklatás miatt, aki az elmúlt fél évben õt telefonján keresztül havonta több alkalommal különbözõ idõpontokban felhívja, de a
telefonba nem szól bele.
6. A Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütközõ,
kábítószerrel visszaélés miatt indult eljárás három simontornyai fiatal férfival
szemben, akik 2013. június 14-ét megelõzõ
idõben kábítószert fogyasztottak. Az intézkedések során egyiküktõl kb. 1 g kábítószergyanús növényi származék is lefoglalásra került. Mindhárom személy a rendõrõrsre elõállításra – majd gyanúsítottkénti kihallgatásukat követõen – szabadon bocsátásra került.
7. A Btk. 277/A.§ (1) bekezdésébe egyedi
azonosító jel meghamisításának bûntette
miatt folytattunk eljárást egy simontornyai
lakossal szemben, aki a tulajdonát képezõ
személygépkocsi hatósági jelzéseit a gépkocsi meghibásodását követõen egy másik
okmányokkal és hatósági jelzéssel nem
rendelkezõ, ugyanolyan típusú személygépkocsira felszerelte, majd azzal közlekedett. Az ügyet gyorsított eljárásban, bíróság elé állítási javaslattal fejeztük be.
Mikoly Tibor r. százados õrsparancsnok
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Ezúttal kissé megmutatkozott
az „uborkaszezon”
A nyári véradáson kevesebben jelentek meg a megszokottnál – tudtuk meg Miklós Judit
Vöröskereszt aktivistától. Megjelent: 55, befejezett: 52, kiszûrt: 3. Új véradót nem köszönthettek.

JÚNIUSI SZÜLETÉS
Nagy Ambrus Lóránt

HÁZASSÁGKÖTÉS
JÚNIUSBAN
Pokol Erzsébet–Farkas László

Okos kert
lépésrõl-lépésre

Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegyszerekben szegényebb, helyi fajtákkal, felhasznált csapadékvízzel,
komposztálással és éneklõ madarakkal

A vegyszerek veszélyesek!
Sok kiskert: sok vegyszer. A megyében a kertek, gyümölcsösök nagy aránya miatt komoly problémát
jelent a nagymennyiségû vegyszerhasználat, amely sokszor nem megfelelõ szakértelemmel és odafigyeléssel párosul. Ráadásul még azok is, akik odafigyelnek a már ismert eljárások megfelelõ alkalmazására, legtöbbször nem képzik magukat, nem néznek utána a régi-új lehetõségeknek, amelyek visszaszoríthatnák a permetezés és a mûtrágyázás arányát. Pedig ezekkel nem csak sok pénzt, de sok hulladékot és a környezetterhelés egy részét is megtakaríthatnák.
A vegyszerek a növényzetre való kijuttatást követõen az elsõ
esõzéskor nagy mennyiségben bemosódnak a talajba, ahonnan szennyezik a felszíni és felszín alatt vizeket. A kontakt és
felszívódó szerek, eltérõ hatásmechanizmussal és intenzitással ugyan, de egyaránt szennyeznek. Ennek eredménye látszik
is egyes Tolna megyei folyóvizek állapotán.
Kutatások alapján a legtöbb ember az ételek vegyszertartalmát tartja a rá nézve leginkább veszélyes tényezõnek. Bár az
elmúlt évtizedekben hathatós intézkedések kezdõdtek élelmiszereink védelme érdekében, a Levegõ Munkacsoport szakértõje szerint a hazai élelmiszerek közel fele tartalmaz növényvédõszer-maradékot, köztük számos hormonhatású szert.
Mi lehet a megoldás?
A kézenfekvõ válasz a biogazdálkodás lenne, de az erre való
átállás egyáltalán nem olyan egyszerû. Természetesen, minél
többen megteszik, annál jobb. Ha azonban ennyire nem szaladna elõre, akkor is javíthat a helyzeten:
– Mûtrágya helyett használjon inkább komposztot!
– Ügyeljen a különbözõ növénykultúrák megfelelõ védelmére, azonban csak a szükséges idõpontokban
és mértékben használjon növényvédõ szereket!
– Lehetõleg ne használjon rovarirtó szereket!
– Figyeljen a vegyi anyagok helyes tárolására és szakszerû felhasználására, használat után pedig az
elõírt ártalmatlanításra! A vegyszeres flakonokat mindig hulladékudvarba vigye be, soha ne dobja
kommunális szemétbe, ne égesse el és ne dobja el illegális szemétlerakókba.
– Képezze magát, tájékozódjon a különbözõ alternatív növényvédõ lehetõségeket illetõen, a tapasztalatokat ossza meg ismerõseivel, barátaival!
Több info a vegyszerekrõl és az okos kertrõl:
facebook.com/kiskert, kiskert.szekszarditermek.hu
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Elballagtak a VIII. osztályosok
18 általános iskolai tanulmányait befejezõ
tanuló vett búcsút az iskolától, osztály- és
iskolatársaitól, tanáraiktól, egyesek Simontornyától is. Megható pillanatokat élhettünk át, amikor a szülök, rokonok, barátok virágcsokrok özönével köszöntötték
a búcsúzókat, akik az iskola zászlajára felkötötték az emlékszalagot, és továbbõrzésre átadták a hetedikeseknek. Tóthné
Unghy Ilona igazgató ünnepi beszédében
az alábbiakat mondta el:
„Aki elment, az elment,
De aki egyszer nálunk volt, az többé
sohasem mehet el tõlünk egészen.”
Kassák Lajos szép és igaz szavaival köszöntöm a búcsúzásra felsorakozott 8. osztályosokat.
Kedves Ballagó Diákok!
Mindennek eljön a maga ideje. Ma a Ti búcsúzásotoknak jött el. A 7. osztályosok feldíszítették osztálytermeteket, hagyományainkhoz híven szép idézetet írtak a táblára, és a padon is várt Benneteket a ballagó tarisznya.
Nyolc évvel ezelõtt, mikor édesanyátok
vagy édesapátok kezét fogva beléptetek az
iskolába – akár Nagyszékelyben, akár Tolnanémedin, akár Simontornyán –, tele voltatok szorongással. Izgultatok, hogy a barátságos óvoda után mi vár rátok. Aztán
hamar megbarátkoztatok a tanító nénivel
és tanító bácsival. Megismertétek az iskolai életet, aztán meg tanultatok írni, olvasni és számolni is.

Mire ráéreztetek arra, hogy Ti vagytok a
legnagyobbak, felsõ tagozatos tanulóként
átkerültetek a másik iskolába. Újabb izgalmas hetek következtek, hiszen Ti lettetek a
legkisebbek, sorra ismerkedtetek az új tantárgyakkal, és természetesen az új pedagógusokkal is. A négy év alatt megtanultatok
otthonosan mozogni az intézményben, s
most megint itt álltok egy újabb, még nagyobb változás elõtt.
Ez a változás jelentõsebb minden eddiginél, hiszen azt az odafigyelést, azt a féltõ
óvást, amit mindig érezhettetek, elmarad.

Sokkal nagyobb önállóságot követel Tõletek az új iskola, hiszen felelõs fiatalként
kell most már viselkednetek.
Néhányan biztosan emlékeznek arra, hogy
egy-egy civakodás alkalmával azt mondtam: ez óvoda, középsõ csoportos viselkedés. Nos, ez az általános iskola berkein belül bocsánatos bûn volt, középiskolában
azonban már komoly következményekkel
járhat. Ezért óva intelek Benneteket attól,
hogy megszegjétek a választott középiskola normáit.
Folytatás a következõ oldalon.
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Próbáljatok minél elõbb beilleszkedni, tanuljatok szorgalmasan, ne mutassátok magatokat nagyobb fiúnak, nagyobb lánynak,
mint amilyenek vagytok, mert ezzel rossz
útra léphettek. Ha nem fejezitek be a középiskolát, nem lesz jó munkahelyetek.
Pedig annál semmi sem fontosabb, mert
életünk legnagyobb részét ott töltjük.
Én – így nyugdíj elõtt bátran mondhatom –
azért érzem boldog embernek magam az
élet minden problémája, tragédiája és betegsége ellenére, mert egész életemben azt
csinálhattam, amit szerettem. Ugyanakkor
el kell mondanom Nektek, hogy mindent
megtettem azért, hogy magyar-történelem
szakos tanár, majd gimnáziumi tagozatvezetõ, végül igazgató lehessek. Akkor és
annyiszor mentem el tanulni, amikor és
ahányszor szükség volt rá, és nem hátráltam meg egy-egy nehéz vizsga miatt.
Szeretném, ha elhinnétek nekem, hogy
minden eredményért meg kell küzdeni,
hogy semmi sem megy magától, hogy az ingyen vagy könnyen kapott sikerért elõbbutóbb nagy árat kell fizetni. Ezért intelek
Benneteket arra, hogy a nagy szabadsággal
óvatosan bánjatok, s csak a jó példát kövessétek!
Szüleitekkel együtt féltelek Benneteket. A
világ túl tág, kiforratlan jellemmel, azonnali érvényesülési vággyal könnyû benne
elveszni. Bízzatok szüleitekben, bízzatok a
hajdani és jövõbeli tanáraitokban, akik
hátsó szándék nélkül segítenek nektek, ha
nem boldogultok egyedül.
Higgyétek el, nem azért követelünk Tõletek helyes magatartást, tanulmányi teljesítményt, mert haragszunk, hanem azért,
mert jót akarunk Nektek, mert azt akarjuk,
hogy boldog emberek legyetek.
Goethe örök érvényû szavaival búcsúzom
Tõletek:
„Élj okosan, élj, ne álmodj,
jó, ha ezt korán megérted,
íme, itt egy jótanács:
ing a nagy szerencse-mérleg,
nincsen nyugtonmaradás,
föl kell szállnod, vagy leszállnod,
nyerned kell és úrrá válnod,
vagy szolgálni, hogyha vesztesz,
döntened kell — gyõzz vagy reszkess,
üllõ légy, vagy kalapács.”
Bízom abban, hogy a jelképes kalapáccsal
szépen, okosan tudjátok majd formálni az
életeteket. Tanáraitok és az intézmény
összes dolgozója nevében ezt kívánom
Nektek.
Vigyázzatok magatokra, és Isten áldjon
Benneteket!
A magasztos gondolatok után Andráskóné Pécsi Zsuzsa osztályfõnök köszöntötte a ballagó diákokat. Mielõtt átadta a
bizonyítványokat, minden tanulót röviden
jellemzett, hasznos útravalóval, tanácsokkal látta el õket. A végzõsök még egyszer
utoljára végigjárták az iskolát, s egyesek
arcán néhány könnycsepp is legördült, fájó
szívvel távoztak.
Va Lá
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Kicsengettek
Vége a tanévnek, megkezdõdött a vakáció

A Himnusz hangjai után az iskola 3/b osztályos tanulói mutatták be humoros mûsorukat, melynek végén sapkáik feldobásával jelezték, kezdõdik az iskolai nagy
nyári szünet. Tóthné Unghy Ilona, a Vak
Bottyán ÁMK igazgatója tanévzáró beszédében az alábbiakat mondta:
A 2012/2013-as tanév utolsó eseményén
vagyunk, a tanévzáró ünnepségen. Már
csak egy dolog van hátra a tanévünkbõl, az
értékelés. Ezután már nyugodtan mehetünk nyári szünetre, szabadságra.
A 2012/2013-es tanév különösen gazdag
volt eseményekben, rendezvényekben,
versenyekben, ahol igen szép eredményeket értünk el.
Idén hasznosult 3 nagy volumenû nyertes
pályázatunk is:
– A Határtalanul c. pályázattal április 1518-a között négynapos kiránduláson voltunk Kárpátalján 35 tanulóval, és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A nyeremény összege: 1.013.700 Ft volt. A pályázat címe: Rákóczi nyomában – Határtalanul a nemzeti összetartozásért.
– Az Innovatív iskolák fejlesztése a Vak
Bottyán ÁMK-ban címû pályázattal sporttáborok, sportkirándulások, edzésközpont, egészség- és környezetvédõ programok, nyelvi témahetek, illetve hagyományos programok valósultak meg. A nyeremény összege: 48 000 000 Ft, s a programok jövõre is folytatódnak.
– Az „Építõ közösségek” címû pályázat
29,5 millió forint plusz forrást jelentett különbözõ szakköreinkhez, kreatív mûhelyeinkhez (bõrmûves, fazekas, tûzzománc,
festés, ügyes kezek, báb, dráma, filmkészítõ, filmriporter, számítógépes reklámgrafika, történelmi játékok, lovagi játékok,
hagyományõrzõ
mûhelyfoglalkozásokhoz). S ezen a programok egy része is folytatódni fog a 2013/2014-es tanévben.
Most a tanulmányi eredményekrõl szeretnék beszélni.

Elõször sajnos arról, hogy 25 tanulót javítóvizsgára kellett utasítanunk: 11 fõt az általános iskolások közül, 14 fõt pedig a gimnazisták közül. Nekik augusztusban, illetve jövõre kell bizonyítaniuk azt, hogy többre is képesek. A nevüket szemérmesen elhallgatjuk, elég büntetés nekik a kudarc, illetve az, hogy nem lesz gondtalan a nyári
szünetük.
Arról már szívesebben beszélek, hogy lényegesen több a jó, a jeles és a kitûnõ tanulónk. Természetesen a tanulmányi munkában kiemelkedõket szeretném név szerint
is megemlíteni, illetve szeretném részükre
átadni a jutalomkönyveket és okleveleket.
Az általános iskolában kitûnõ eredményt
ért el 35 tanuló.
Kérem õket, nevük és osztályuk elhangzása után együtt jöjjenek ki az elismerésért,
sorakozzanak fel a tanulóifjúság és a szüleik elé, hogy méltóképpen átadhassuk jutalmukat.
Kitûnõk:
1.a osztály: Bencze Hanna Enid, Horváth
Ruben János, Klár Dávid. 1.b osztály:
Bácskai Zsanett, Horváth Gyula, Závodi
Lili, Závodi Zsanett. 2.a osztály: Erõs

Folytatás a következõ oldalon.
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Emese, Fintor Dávid, Horváth Kinga, Szemes Bence. 2.b osztály: Erdélyi Marcell
Mihály, Menyhárt Nóra. 3.a osztály: Megyeri Réka, Németh Gréta, Zsolnai Lea.
3.b osztály: Balassa Dorka, Kockás Dominik, Molnár Anna Zsófia. 4.a osztály:
Bencze János Lehel, Nyirati Virág, Péteri
Gréta Kitti, Raboczki Bálint, Simon Petra,
Vincze Gréta Regina. 4.b osztály: Csepregi Száva, Kockás Kíra, Lepsényi Barbara. 5.a osztály: Sajtos Boglárka. 5.b osztály: Meilinger Norbert, Oroszi Nikoletta,
Sztolyka Dorina. 6.a osztály: Májer Hajnalka, Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ.
6.b osztály: –, 7. osztály: –, 8. osztály: –
A gimnáziumban 7 tanuló ért el kitûnõ, 8
pedig jeles eredményt.
Kitûnõk: Beidek Angelika Zita 7.g, Lukács
Barbara 7.g, Menyhárt Ildikó 8.g, Rudolf
Levente 8.g, Zlankievicz Adél 10. g, Borbás
Bettina 12. g, Kecskés Péter 12.g

A gimnáziumban még 8 tanuló ért el kimagasló tanulmányi eredményt, akiknek szintén most szeretném átadni a jutalomkönyvet: Kõmíves Kinga 8.g, Horváth Evelin 9.
g, Kovács Dominik és Kovács Viktor 10.g,
Máté Anna 10.g, Horváth Fanni 11.g, Varga Bettina 11.g, Májer Ramóna 12. osztályos tanulók.
Kovács Dominik és Kovács Viktor 10. g
osztályos tanulók a jó tanulás mellett számos irodalmi, népzenei rendezvényen,
versenyen képviselték intézményünket, és
öregbítették iskolánk hírnevét, ezért személyes köszönetem jeléül külön könyvjutalomban részesítem õket.
Általános iskolai jeles tanulóink az okleveleket osztályfõnöküktõl vehetik át, de nevüket szeretném ismertetni.
1.a osztály: Papp Nikolett, Pál Bianka, Takács Eszter, Varga Zoltán Alex. 1.b osztály: Borbás Flóra, Fésüs Kimberli, Németh Alex. 2.a osztály: –, 2.b osztály: –, 3.a
osztály: Fodor Dániel. 3.b osztály: –. 4.a
osztály: Kõvári Henriett, Molnár Szabolcs. 4.b osztály: Glück Enikõ, Sersli Hajnalka. 5.a osztály: –. 5.b osztály: Géringer
Szabolcs. 6.a osztály: Horváth Anna, Reinhardt Viktória, Szabó Róbert. 6.b osztály: Badics Andrea, Lukács Barbara. 7.
osztály: –. 8. osztály: –.
Az iskolai élet különbözõ területein társaiknál többet nyújtó tanulókat az utolsó tanítási napon közösségük elõtt jutalmaztuk.
Igen sok oklevelet, jutalomkönyvet oszthattunk ki versenyekért, szereplésekért, a
közösségért végzett munkáért. A kihelyezett táblákon az õ nevük is olvasható. Kérem a vendégeket, hogy az ünnepély után
tanulmányozzák a táblákat, igazán büsz-
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kék lehetünk gyermekeinkre. Gratulálunk
teljesítményükhöz.
Tisztelt Szülõk, Kedves Tanulók!
2013. január 11-étõl az iskola önkormányzati fenntartásból átkerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz, mindennapos szóhasználattal az államhoz. Az
átalakulás úgy ment véghez, hogy abból
sem a szülõk, sem a tanulók, sem a pedagógusok nem vettek észre semmit. Viszont
rengeteg adminisztratív munkával járt, s
ezt a zökkenõmentes átalakulást szeretném megköszönni közvetlen vezetõtársaimnak egy kis ajándékkal, egy-egy színházjeggyel.
Felkérte Máté Imre tanár urat, a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának
elnökét, ismertesse, hogy kik nyerték el a
2012/2013. tanévben az alapítvány támogatását.
(Általános iskola alsó tagozatban: Bencze
János Lehel 4.a osztály, általános iskola
felsõ tagozat megosztva: Máté Balázs és
Májer Hajnalka 6.a osztály, gimnázium:
Borbás Bettina 12.g osztály – õ második alkalommal is elnyerte ezt a díjat.)
Mindezek után még néhány fontos dologról tájékoztatom a kedves szülõket és a
tanulókat.
1. Legelõször is kérem a napközis térítési
díj hátralékkal rendelkezõket, hogy tartozásukat sürgõsen rendezni szíveskedjenek! Emellett bejelentem, hogy a napközi
otthonos konyha nyáron, augusztus 5-étõl
augusztus 21-éig, a tisztasági meszelés miatt zárva tart.
2. Minden tanuló a bizonyítványában megkapja a legfontosabb nyárra vonatkozó
tudnivalókat, idõpontokat. Kérem, hogy
azt a lapocskát a nyár folyamán többször is
vegyék elõ, hogy minden idõpontról tudjanak.
Diákoknak külön nyári programokat nem
szervezünk, de a nyári programkínálat a
következõ:
– Ingyenes egyhetes sporttábor Budapesten.
– Ingyenes tánctábor Szálkáné Márti nénivel.
– A sóstói tábor – Enesei József tanár úr
szervezi.
– A városi könyvtár játszóházakat szervez.
– Az Építõ közösségek pályázat kreatív
mûhelyei augusztus 20-án mutatják be a
produktumaikat.
3. A bizonyítványokat az elsõ tanítási napon kell behozni.
4. Jövõ héttõl – szokásainknak megfelelõen – szerdai napokon a Hunyadi utcai épületben 8-12 óra között tartunk ügyeletet.
5. Vinczellér Attila tanár úr szeretne találkozni azokkal a tanulókkal, akik szívesen
vesznek részt a német tanulókkal szervezett közös programokban.
Kedves Tanulók, Szülõk és Kollégák!
A nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, szép napokat kívánok! – fejezte
be tanévzáró beszédét az igazgató, majd az
osztályfõnököktõl átvették bizonyítványaikat a tanulók.
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek –
röviden

A Selyemút:
a titokzatos Kelet
tanúja 5.
Petra: a sziklába vájt város

Petra: görögül szikla. Ezúttal is egykori fontos útvonalak keresztezõdésénél fekvõ városról van
szó, és szintén jelen van a víz – ez esetben a kõsivatagban. A mai Jordániában, Ammantól 190
km-re délre az izraeli határ közelében. Nagyon
sok jelentõs emlék található itt, e nagyszerû
leletegyüttesre szeretném felhívni a figyelmet.
Jean Louis Bruckhardt, svájci utazó fedezte fel
1812-ben. Ezelõtt csak a beduinok õrizték e falak
emlékét. Így talált rá Bruckhardt, elsõ európaiként a városra a sziklás hegyvonulatok között. A
várost a nabateusok (nomád arab népcsoport)
építették Krisztus elõtt a III. században. Különlegességét az adja, hogy az épületek szó szerint a
sziklafalból lettek kivájva. A homlokzat díszítései, mint egy háromdimenziós dombormû, a belsõ terek pedig a sziklák „gyomrában” lettek kialakítva. Néhol hatalmas termeket alakítottak ki,
néhol csak szobányi mélyedéseket hoztak létre.
Minden belsõ térnél a falakon látható a kõzetrétegek (gránit és homokkõ) gazdag színjátéka,
ami különleges hangulatot kölcsönöz ezeknek a
termeknek. Petrát 1985-ben a Világörökség
helyszínei közé jelölték ki. Meg kell említeni
Haznet Al-Farun-t (a Fáraó Kincstárát), mely valójában templom és sírkamra. Homlokzata 30
méter széles, 40 méter magas. A város elöljárói
vámokat vetettek ki a Selyemúton szállított
árukra, ebbõl származott az a gazdagság, amely
lehetõvé tette az életet a sziklák között. No és
persze a víz! A nabateusok agyag csöveket, a
sziklák repedéseit, kõbe vájt járatokat használtak az esõvíz összegyûjtésére, a közelben található forrás vizének ideszállítására. A monda szerint Mózes a botjával a földre sújtott, a sziklából
pedig víz fakadt. Így jutottak vízhez a vándorló
zsidók. A forrást ma Mózes forrásnak nevezik, ez
látja el vízzel a közeli falu lakóit. Petra amphiteatruma (körszínháza) 3000 fõ befogadására volt
alkalmas.
Valószínûleg évezredes hagyomány alapján készítik a helyi agyagmûvesek az egyszerûségükben is csodálatos kerámiákat. Vörös és barnás
árnyalatuk, díszítésük híven tükrözik Petra, a
sziklaváros hangulatát.
Ha pedig vágyunk egy kis kirándulásra a kultúra
évezredei során, az alábbi könyvet ajánlom a
simontornyai könyvtárból: Az emberiség öröksége 2 MKK.
Gyurkó Gábor
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Volt egyszer egy bõrgyár
25. rész
Addig is, amíg a bõrgyári könyvet a rá várakozók kezébe tudjuk adni, úgy gondoltam,
írok egy-(két) fejezetet az újságba. Sajnos,
egyre fogyunk, s egyre kevesebben lesznek, akik örülni tudnak majd neki. Pedig
éppen a legidõsebb generációból került ki
a legtöbb segítségünk, a régiek felismerése
az emlékezések során. A nemrégiben tragikusan elhunyt Vámi Pistáéktól és Horváth Lalótól is sok képet kaptunk a rajtuk
lévõ „Nagy Öregek” felismerésével együtt.
De elmondhatnánk ugyanezt a Vinczellér
házaspárra – Dorn Éváékra, vagy Horváth
Jóskára, Gereny Béláékra, Szabó Miklósra, s még nagyon sokakra is. S bár nem tudhatjuk, melyikünk lesz a soron következõ,
azzal a bizakodással írok most, hogy mindenki kezébe tudja venni a könyvet, aki nagyon várja.

az SOS Kéz a Kézben Klubjának kirándulásaira, ünnepségeire. Horváth Lajos is
bõrgyári törzsgárdatag volt a feleségével,
Tenke Vilmával együtt. Laló ugyanott a
vixos mûhelyben volt mûvezetõ, ahol korábban édesapja, id. Horváth Lajos ugyanebben a beosztásban dolgozott évtizedeken át. Vilma a bõrgyár pénztárosa volt, s
mindketten turisták gyermekeikkel, Lalóval és Tímeával együtt. Vilma szakosztályvezetõ, sõt versenyzõ is volt, Dorn Éváék és Pergerné Marika meg Boros Jánosék, László Jánosék csapatával együtt. (A
harmadik képen – melyet Vilmától kaptam – a 60-as évekbõl).
A negyedik kiskutyus képünk az 1960-as
évek elsõ felében készült egy pécsi-orfûi
kiránduláson. A képen látható kislányok
szülei mind a bõrgyárban dolgoztak. A balszélen álló Szabó Marika édesapja, Szabó
1.

4.

László terves, majd a boxraktár vezetõje
volt. Felesége Rizus is dolgozott a kereskedelmi osztályon. Bregovics Marika édesapja, Bregovics Pál villanyszerelõ felesége,
Mária a boxkikészítõben dolgozott. Szabó
Klári édesapja, Szabó Sándor a gyár lakatosmûhelyében kezdett, majd több posztot
végigjárva, a község tanácselnöke lett. Felesége, Klári anyagraktári nyilvántartó
volt. A kutyust simogató Dudás Mária
édesapja, Dudás István az energiatelep
egyik vezetõ szakembere volt, felesége, Erzsi könyvelõ, majd pénzügyes lett. Mind a
négy házaspár turista is volt. Közülük még
a Szabó házaspár (Laciék), Dudásné Erzsi
és Bregovicsné Manci lehet közöttünk, reméljük, még sokáig.
Szeretettel: Kiss Margit

De álljon most még itt elsõ képünk a tûzoltócsapatról, melynek Vámi István a vezetõje volt. A kép az 1970-es években készülhetett, s a rajta lévõk balról: elsõ sorban
Skuczi Ferenc, Vámi István, Prikkel József. Mögöttük: Harmath János, Fodor
István, Õri Illés, Fûrész György.
Vámi Istvánné Rabóczki Máriáról is van
egy fiatalkori képem – õ elõbb a boxkikészítõben dolgozott, majd késõbb irattáros
lett. Sokat jártunk kirándulni az SBTC turista szakosztályával, s Mariska késõbb is

Töltsd hasznosan
a szabadidõdet!
Készíts valamit saját kezeddel!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ gyereket és szülõt a könyvtárban tartandó kézmûves foglalkozásainkra.

A foglalkozások idõpontjai:
augusztus 2., augusztus 23.
A foglalkozások 10-12-ig tartanak.

3.

2.

Grund gyermeknap
Csillebércen
Reggel 7 órakor indultunk a Hunyadi úti iskolától. A gyerekek között
volt olyan, aki már negyedik alkalommal vett részt a rendezvényen.
Mint mindig, ebben az évben is nagyon jól érezték magukat.
Következõ kiruccanásunk augusztus 11-13-ig lesz, amire sok szeretettel várjuk a jelentkezõ gyerekeket!
A részvételi díj – négy nap, három éjszaka – mindössze 10.000 Ft kerül.
Ez a teljes ellátást fedezi.
Szálka Lajosné
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A simontornyai
amatõr képzõ- és
iparmûvészek
tizenhatodik bemutatkozó kiállítása volt a TEMI Fried Mûvelõdési Házban. A megnyitó elõtt Máté Imréné vezetésével a Lelkes-Cserfes gitárcsapat, hangolta a jelenlevõket az ünnepi eseményre. A kiállítást megnyitó Könyv István János grafikus mûvész méltatta az alkotók munkáit, elmondta, hogy sok alkotás lassan már profi színvonalú lesz, nagy fejlõdést tapasztal, s örül, hogy
mindez a munka mellett, saját kedvtelésbõl teszik, mindannyiunk
örömére.
A kiállításon bemutatta munkáit:
Arros Endréné (gobelin, kézimunka), Bertus Jánosné (festmény), Boros János Tamás (festmény,
vers, mese, könyv), Császár Veronika (gyöngyfûzés), Cseh Lászlóné (kézmûvesmunkák), Dobos
Anita (kézmûvesmunkák), Enesei Józsefné (dekoráció), Ferenczi Józsefné (kézmûvesmunkák), Gárdonyi Norbert (fotó), Gyurkó Gábor (festmény),
Gyurkóné Tóth Irén (festmény), id. Lukács László
(kerámia), Kis Jánosné (gobelin), Kossa Gábor (fotó), Kovács Eszter (grafika, festmény), Köõ Zsuzsa
(fonalgrafika), Orosz Eszter (fotó), Sándor Renáta
(kézmûvesmunkák), Schubauerné Gerebics Mária
(kézimunka), Sebestyén Ágnes (grafika, kézmûvesmunkák), Sebestyén Orbánné (kézimunka), Szili
Jánosné (gobelin, kézmûvesmunkák), Tóth Zsófia
(grafika, kézmûvesmunkák), Viktorin Béla (festmény), Vincze Dóra (fotó).
A kiállítást szervezték: Lacza Attila, Gyurkóné
Tóth Irén és Gyurkó Gábor.
Va Lá

Grafikások, kézmûvesek kiállítása
2013. június11-én kedden, ötödik alkalommal nyitotta meg Rill
Mária, a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény szakmai igazgatóhelyettese a simontornyai kézmûves és
grafika szakos tanulók bemutatkozó kiállítását. Ezen a napon volt
a tanévzáró ünnepélye is a képzõmûvészeti és zeneiskolásoknak
is. A kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet. Közel
350 alkotást tekinthetett meg a közönség. A kézmûves tanulók
felkészítõ tanára Boros Eszter, a grafika szakos tanulók felkészítõ
tanára Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást. Klár Dávid 1.a. osztályos tanuló mesemondásával és a 3.a
osztályos tanulók közös dallal színesítették a megnyitót. Rendezvényüket megtisztelte jelenlétével Kovács Jánosné Lengyel Ilona,

a Vak Bottyán ÁMK igazgatóhelyettese is. A megnyitó után
Markovics Gábor, a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási
Tagintézmény igazgatója és Rill Mária igazgatóhelyettes oklevelet és ajándékot nyújtott át Molnár Anna Zsófia grafika szakos és
Horváth Adriána kézmûves tanulóknak több éves kiemelkedõ
munkájuk elismeréseként. A megnyitó után pedig mindenki átvehette bizonyítványát a szaktanárától. Vendégeink közül többen
írtak is pár elismerõ szót a vendégkönyvbe. A látogatókat egy kis
süteménnyel, cukorkával és SIÓ almaitallal kínálták meg. Ez
utóbbit a Vak Bottyán ÁMK tanulói rajzpályázaton nyerték iskolájuknak.
Gyurkóné Tóth Irén
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Félig üres vagy félig tele a pohár?!
Tettem fel a kérdést Tóth Attilának, a nemrég befejezõdött felnõtt, megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság kapcsán. Az edzõ gondolkodás nélkül azt válaszolta: félig üres, de az eredmény így is szép, 18 év után köszönthetünk ismét érmes csapatot.
A felsõház végeredménye: 1. Kéty 55 (65–43), 2. Döbrököz 51 (71–51), 3. Simontornya 50 (78–50), 4. Aparhant 41 (62–58), 5. Kaposszekcsõ-Csikóstõttõs 39 (53–59) pont.
Tóth Attila kicsit részletesebben elemezte,
hogy az alapszakaszbeli elsõ hely után miért
lett végül bronzérmes a gárda. Kicsit hoszszúra nyúlt a szezon, s a végére sérülések,
eltiltások miatt alaposan leszûkült a játékosok száma. Különösen fájó, hogy két hazai
mérkõzésen 3-1 es és 4-1-es vezetés után
csak döntetlen lett a végeredmény. Ezek a
pontok végül nagyon hiányoztak. Dióhéjban ennyit a múltról. Az edzések július 5én, pénteken megkezdõdtek. A játékoskeret még kialakulatlan, Szabó József foglalkozik a távozás gondolatával, míg Szõke
Szabolcs és Molnár Ferenc valószínûleg
visszatér a csapathoz. A gárda ismét a megyei II. osztályú bajnokságba nevezett, szeretnének egy fényesebb érmet szerezni, de
ez nem lesz könnyû, ugyanis nagyon megerõsödött a mezõny.
Va Lá

Jubilált a nyári vártábor
Immár ötödik éve rendezik meg az egyhetes szünidei tábort.
Az iskolai tanév befejezése utáni héten ezúttal 20 harmadik
és negyedik osztályos tanuló vett részt a tartalmas programokon. Az idei tábor egy kissé rendhagyó volt, mert egy pályázatnak köszönhetõen, bentlakásos formában zajlott. A
gyerekek Mezõ Márta és Varga Szilvia pedagógusokkal –
akik a kezdetektõl fogva vezetik a foglalkozásokat – együtt a
város vendégházában aludtak. Az igazi tábori élet nagyon
tetszett a nebulóknak. A változatos foglalkozások során igazi kézmûvesekké váltak, nagyon sok dísztárgyat készítettek,
fejlesztették kreativitásukat, ügyességüket. A Vármúzeum
vezetõje, Máté Imréné ötletébõl öt éve létrejött tábor munkáját segítette Adrián Zsuzsanna tanítónõ és két régi táborozó, Kõmíves Kinga és Molnár Virág, akik ma már ifjúsági
segítõként hasznosították magukat. Máté Anna mindenben
segített, a gitárral kísért daltanulást õ és Adrián Zsuzsanna
vezette. A nagy hõségben igazán kellemes volt a Gálaker
Kft. tulajdonosainak (Varga Aranka és Kovács László)
meghívása egy délelõtti fürdõzésre, ez öt éve mindig így
volt. Egy nap Vajtán is fürödtek a táborlakó gyerekek, valamint mindenki letette a „hõspróbát”.
Va Lá

Sikeres volt
a tánctábor
Immár második alkalommal rendezték meg az egyhetes tábort. Szálkáné Márti vezetésével lánya,
Szálka Alexandra hathatós közremûködésével
több, mint húsz gyerek, naponta reggel 8 órától délután fél háromig tanulta, ropta a modern táncot a
Petõfi utcai iskola tornatermében. A gyerekek életkora 6 évtõl 14 évig terjedt. Két nap kihelyezték a
tábort Kisszékelybe, ahol a délelõtti táncórák után
megmártóztak a strand kellemes vízében.
Va Lá
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Kupát nyertek a simontornyai fiatalok
2013. június 12-én rendezték meg Dunaföldváron a XXV. Duna Kupát az 1998/99-ben született fiúk részére. A simontornyai Vak
Bottyán ÁMK mellett Mezõszilas és a budapesti ASI Csanádi sportiskola kapott meghívást. A kültéri aszfaltos pályán megrendezett
mérkõzéseken a simontornyai fiúk nagy küzdelemben, veretlenül szerezték meg a jubileumi kupát. Az elsõ helyezésen kívül Ardelán
Kristóf lett a gólkirály 30 góllal, míg Torma Mátét választották meg a legjobb irányítójátékosnak. Így mindketten bekerültek az Old
Star csapatba. A tornaválogatott ezután gálamérkõzést játszott az 1984/85-ben megyebajnok és magasabb osztályban játszó egykori
dunaföldvári játékosokkal.

Eredmények:
Simontornya–Dunaföldvár 16-11 (5-5)
Gólszerzõk: Ardelán Kristóf 12, Zsiga József 3, Torma Máté 1.
Simontornya–ASI Csanádi 14-13 (7-7)
Gólszerzõk: Ardelán Kristóf 6, Torma Máté 3, Zsiga József 3, Ács
Péter 1, Balogh Patrik 1.
Simontornya–Mezõszilas: 26-17 (10-8)
Gólszerzõk: Ardelán Kristóf 12, Torma Máté 7, Zsiga József 2, Szemes Gergõ 2, Ács Péter 2, Molnár Marcell 1.
Csapat tagjai: Strumberger Márk (kapus), Aumann Mathias
(kapus), Zsiga József, Torma Máté, Ardelán Kristóf, Szemes
Gergõ, Nyirati Patrik, Bácskai Kristóf, Ács Péter, Molnár Marcell, Balogh Patrik, Pere Attila, Rohn Márk.

Fejér megyei
utánpótlás-bajnokság
A Fejér megyei U14-es utánpótlás-bajnokság döntõje, Mór
2013. április 27.
Simontornya–Székesfehérvár Tóváros 31-11
Góllövõk: Ardelán 12, Torma 9, Zsiga 8, Schneider 1, Ács 1.
Simontornya–Pusztaszabolcs 19-19
Góllövõk: Ardelán 7, Torma 5, Zsiga 4, Nyirati 3.
Simontornya–Adony 12-17
Góllövõk: Ardelán 5, Zsiga 5, Torma 1, Zsiga 1.
A bajnokságban ezüstérmes lett a SIKK U14-es csapata. Az
U12-es csapatunk az U14-esekhez hasonlóan szintén ezüstérmes lett a Fejér megyei utánpótlás-bajnokságban.
Az utánpótlás-bajnokság U12-es házi gólkirály Fung Máté lett
32, 2. helyezett Ács Péter 31, míg a 3. helyet Molnár Marcell szerezte meg 23 dobott góllal.
Az U14-es házi gólkirály Ardelán Kristóf 73, 2. helyezett Zsiga
József 47, míg a 3. helyet Torma Máté szerezte meg 44 dobott
góllal.

Diákolimpia
2013. május 24-én Alsóörsön rendezték meg a kézilabda IV.
korcsoportos (98/99-es születésûek) országos elõdöntõ küzdelmeit.
A Veszprém megyei bajnok házigazdákon kívül Baranya megye
bajnoka, Pécs és Tolna megye bajnokaként Simontornya küzdött az országos döntõbe kerülésért.
Vas megye második helyezettje, Gyöngyösfalu nem jelent meg.
Simontornya az MKB Veszprém egyik utánpótlásbázisának
számító Alsóörstõl elfogadható vereséget szenvedett, míg Pécset nagy küzdelemben fektette két vállra.
Alsóörs–Simontornya 27:12 (15:9)
Góllövõk: Torma Máté 4, Ardelán Kristóf 4, Zsiga József 2, Szemes Gergõ 2.
Simontornya–Pécs 17:14 (6:6)
Góllövõk: Ardelán Kristóf 8, Torma Máté 5, Zsiga József 4.
A csapat tagjai: Strumberger Márk, Aumann Mathias (kapusok), Torma Máté, Ardelán Kristóf, Zsiga József, Szemes Gergõ, Nyirati Patrik, Bácskai Ferenc, Pere Attila, Rohn Márk.
> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
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