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2010. január

Ára:
100 Ft

Újévi köszöntõ
Tisztelt Simontornyaiak! Köszöntöm Önöket az újév alkalmából!
Az ünnepek közeledtével a munkahelyen, a
baráti körben és a családi meghitt környezetben mindenki számot vetett azzal, mit
tett az elõzõ évben. Sorra vettük azokat a
fogadalmakat, amelyeket egy évvel korábban tettünk ünnepi hangulatban, némelyeket csak tréfából, egyeseket talán át sem
gondolva, mert éreztük, hogy ezeket a bohókás fogadalmakat talán már reggelre megszegjük.
Vannak azonban olyan ígéretek, amelyeket
nem a jókedv mondat ki velünk. Amikor saját vagy családtagunk egészsége, anyagi
biztonsága, egzisztenciája a tét, akkor higgadtan és átgondoltan kell döntenünk, ezek
az ígéretek nem lehetnek üres fogadkozások.
Ugyanez a helyzet akkor is, amikor több
száz család, egy egész település boldogulása
a tét.
2009. év egész világot megrengetõ gazdasági változásai és megszorításai nem csak a családokat hozta nehéz
helyzetbe, hanem a vállalkozásokat és az önkormányzatokat is. A
települések vezetõi szembesültek azzal, hogy felújításokra, fejlesztésekre vagy munkahelyteremtésre csak a pályázati források
minél szélesebb kiaknázásával van lehetõség.

közfoglalkoztatás szervezõ 11 havi és két
településõr 3 havi foglalkoztatására nyert
forrást a város.
Számos pályázatunk van jelenleg is elbírálás alatt, köztük a városközpont rehabilitációs, gazdaságfejlesztési és egészségfejlesztési programok. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek gazdaságélénkítésére kiírt
program keretében Európai Uniós forrásból
Simontornya területén telephelyfejlesztésre
150 millió forint áll rendelkezésre, amelyre
jelenleg munkahely teremtõ céllal 5 vállalkozás nyújt be pályázatot. Az elmúlt évben
megkezdõdött a Bõrgyár területének kármentesítése. A több évet felölelõ vállalkozás azon túl, hogy egészségesebb környezetet teremt családjaink számára, megnyitja
az utat az iparterület további hasznosítása
elõtt.
Az önkormányzat célja a jövõben is az,
hogy intézményeit fejlessze, a közszolgáltatásokat pedig magas szinten biztosítsa polgárai számára.

2010 fontos év településünk életében, ebben az évben ünnepeljük
Simontornya várossá avatásának 15. évfordulóját. Az önkormányzat a Vármúzeummal együttmûködve LEADER-pályázati
forrásból nagyszabású rendezvénysorozat keretében kívánja megAz elmúlt év sikerei bizonyítják, hogy a város vezetése átgondolt ünnepelni ezt a jeles eseményt.
döntéseket hozott, és lehetõségeit maximálisan kiaknázva összeBízom benne, hogy a nehéz körülmények ellenére egy újabb sikeres
sen 75 millió forintot nyert pályázati forrásokból.
évnek nézünk elébe, hogy összefogással a személyes és közösségeBefejezõdött az óvoda felújítása, a modern, minden elõírásnak ket érintõ gondjainkat hátra tudjuk hagyni, és osztozva a közös
megfelelõ vizesblokkok mellett egy új közösségi teret is birtokba örömben együtt ünnepelhetjük meg városuk születésnapját.
vehettek az óvodások. Sor került a Hunyadi utcai iskola nyílászáró cseréjére és fûtéskorszerûsítésére. A szociális felzárkóztató Minden simontornyai polgárnak boldog, békés és sikerekben gazprogram harmadik ütemében a szolgáltatás mûködtetésére támo- dag új esztendõt kívánok!
gatási forrást és két buszt nyert az önkormányzat. A közcélú fogCsõszné Kacz Edit polgármester
lalkoztatáson túl pályázatok keretében tizenhét fõ 6 havi, egy
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A testületi ülésrõl
jelentjük
Az év utolsó testületi ülése gyorsan, pergõen zajlott. Összesen 9 fõ és 7 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester fontosabb intézkedései és
egyéb események:
– A hónap folyamán a polgármester több
gazdasági cég vezetõjével is tárgyalt munkahelyteremtés céljából. A térségben öt
projekt pályázatot írtak ki, melyben 150 M
Ft vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ el az LHH-program keretében. Egy
tiszaújvárosi gazdasági cég, valamint a
Hév-Sugár Kft. ügyvezetõ igazgatójával,
Forgó Zoltánnal folytatott megbeszélést
eddig a polgármester.
– A polgármester telefonon kért megerõsítést a képviselõktõl, hogy a Gemenc Autócentrum Kft. kötbér tartozása ügyében a
bírósághoz forduljon. A bírósági pert a
Gondozási Központ részére vásárolt két
gépkocsi kései szállítása miatt indítják.
– A Lidl Áruház építése rövidesen kezdõdik. A megvásárolt területek bontási és telek összevonási engedélyeit megkérték.
Információnk szerint az enyingi áruház befejezése után kezdõdik az építkezés.
– Dr. Józan Jilling Mihályt, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának alelnökét fogadta a polgármester, dr.
Mihócs Zsolt eü. és szoc. biz. elnök és Bárdos László címzetes fõjegyzõ. A pályázaton elnyert mûszert, valamint jótékonysági
rendezvényen összegyûlt pénzösszegen
vásárolt EKG-készüléket adták át központi orvosi ügyelet részére.
– A Gondozási Központ épületsüllyedésének helyreállítására, illetve annak tervezésére három árajánlatot kért a polgármester. A veszélyesnek minõsülõ gázvezeték
kiváltását sürgõsen el kell végezni.
– Az önkormányzat az APEH-tõl átvette a
Lederinvest faházát. A kármentesítõkkel
megegyeztek a bérleti szerzõdésrõl és a
helyreállítási munkákról.
– A benzinkút elõtti süllyedést helyreállították.
– Beadták az ivóvíz-minõségjavító pályázatot. A tervezõkkel aláírták a szerzõdést.
– A polgármester átvette a városközpont
rehabilitációs pályázat engedélyes terveit.
Az engedélyek megkérése folyamatban
van.
– A polgármester összehívatta a SIÓ-Víz
Kft. taggyûlését, melyrõl a képviselõ-testület korábban döntött.
– A villamos energiavételezéssel kapcsolatosan alakult bizottság megkezdte munkáját, de a késõi kiírás miatt lejárt a határidõ,

ezért érdemben nem tudtak intézkedni.
Az elvégzett munkájuk nem veszett kárba,
a késõbbi kiírásoknál hasznosítani tudják.
–A Lidl Áruház és a Fried Kastélyszálló
építési munkái miatt a településrendezési
tervet módosították.
– A Siómenti Coop Zrt. vezérigazgatóját
tájékoztatták az irodaházuk megvételével
kapcsolatos testületi döntésrõl. A vezérigazgató tudomásul vette, hogy a konkrét
tárgyalások akkor kezdõdhetnek, amikor a
városrehabilitációs pályázatot sikeresnek
ítélik meg.
– A hibrid erõmû létesítésére megalakították a gazdasági társaságot, akik levélben
kértek segítséget a területszerzés és pályázati lehetõség tekintetében. Az LHH keretében pályázni már nem lehet barnamezõs
beruházásra, ezért ezt a kérést az önkormányzat teljesíteni nem tudja. A kért terület nem az önkormányzaté, ezért ezt csak
tájékoztatás végett ismertette a testülettel
a polgármester.
– Képviselõi hozzászólás hangzott el, hogy
a Mayer Kft. elõtti részen, a Sió hídon a
járda állapota rossz, helyre kell állítani.
– A mûvelõdési ház korlátjának hiánya ismét felvetõdött a balesetveszély miatt.
– A 2010. évi átmeneti gazdálkodás szabályait elfogadták. Az évi költségvetés elfogadásáig e szabály alapján dolgoznak.
– Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát megtárgyalták és elfogadták. Ennek keretében megállapították az ivóvíz,
szennyvíz, a szilárd hulladék és a folyékony
hulladék (szippantott szennyvíz) szállítás
2010. évi díjait (lapunk más részén olvasható). A csatornahálózaton befolyt
szennyvíz legmagasabb hatósági árának
önkormányzati ártámogatását 238 Ft/m3-ben állapították meg. A helyi adórendeletben ugyanazok az összegek és adónemek szerepelnek, mint, az elõzõ évben, tehát nem történt emelés vagy változtatás.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ javaslatát
elfogadták, aki elmondta azt is, hogy jó volt
bevezetni az idegenforgalmi adót, melybõl
közel 1 millió forint bevétel származott. A
helyi gyermekvédelemrõl szóló rendeletet
az étkezési norma változása miatt tárgyalták és elfogadták.
– A köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2010. évi kiemelt célokat meghatározták. A jegyzõ 2009. évi teljesítmény értékelésérõl szóló tájékoztatót
elfogadták.
– A közigazgatási hivatali vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról a beszámolót elfogadták.

– A polgármesteri beszámolót a társulások
tevékenységérõl, a társulási cél megvalósításáról, a társulások pénzügyi helyzetérõl
elfogadták. A központi orvosi ügyeletnél
és az iskolatársulásnál fordult elõ, hogy a
társult tagok nem fizetik a rájuk esõ részt.
A kintlévõség behajtásáról intézkedni kell.
– A fiatal házasok 2009. II. félévi önkormányzati támogatását zárt ülésen tárgyalták, melynek eredményét a polgármester
nyílt ülésen ismertette. Négy kérelem érkezett be, melybõl kettõ nem felelt meg az
elõírásoknak. Ketten – családonként –
294.000.- Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptak.
– Tárgyalták a városi strand helyzetét, és
annak eladása mellett döntöttek. A
strandfürdõ üzemeltetésére többen érdeklõdtek, de konkrét ajánlat nem érkezett.
Ezért döntöttek úgy, hogy eladásra meghirdetik az objektumot azzal a kikötéssel,
hogy továbbra is strandként kell mûködtetni. Az eladási árat 32 M Ft+áfában állapították meg.
– A Városüzemeltetési Kft. beszámolóját
elfogadták és az okvetlen szükséges átemelõ szivattyú megvásárlását jóváhagyták.
– Nagy Tamás ingatlanvásárlási ügyében
döntöttek. Részére 213.000.- Ft-ért az igényelt telket eladják. A területen a jogszabályok alapján szilárd burkolatú parkolót
kell kialakítani.
– A polgármester és alpolgármester illetményének és költségtérítésének témáját
kötelezõen megtárgyalták. Egyik vezetõnél sem történt változás, maradt a tavalyi
összeg, melyet a törvény minimum elõír. A
nehéz gazdasági körülményre való tekintettel a testület nem javasolta a polgármester jutalmazását, aki errõl egyébként is lemondana.
– A hó eltakarításáról élénk vita alakult ki.
A szerzõdést át kell tekinteni, és finomítani kell, szükség esetén újat kell kötni, hogy
a minõségi munka javuljon.
Va-Lá
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Simontornya Város Önkormányzata
képviselõ-testületének munkaterve
2010. I. FÉLÉV
2010. január 25.
2. Beszámoló a Városüzemeltetési Kft.
2009. évi munkájáról, a 2010. évi üzleti tervének ismertetése
3. A SIÓVÍZ Kft. 2010. évi üzleti tervének
megismerése. A testület által delegált felügyelõ bizottsági tag beszámolója
5. Rendelet a simontornyai mikro- és kisvállalkozások támogatásáról (II. forduló)
6. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének I. fordulóban történõ tárgyalása
7. A város köztisztasági rendeletének felülvizsgálata
8. A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
9. Simontornya Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési rendeletének IV.
számú módosítása
2010. február 15.
2. Simontornya Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
3. Beszámoló a 2009. évi közbeszerzésekrõl, a belsõ ellenõrzési tapasztalatokról
4. Az ügyrendi bizottság elnökének beszámolója a képviselõk vagyonnyilatkozataival kapcsolatban
5. A Helyi Választási Bizottság tagjainak
(póttagjainak) megválasztása (zárt ülés)
6. A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásokról szóló 7/2001. (IV. 30.) számú rendelet
felülvizsgálata, módosítása
7. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv
8. A városgyûlés elõkészítése (idõpontja,
közérdekû kérdései)
2010. március 29.
2. A város-rehabilitációs pályázat eredménye, az Akcióterületi Terv ismertetése (a
pályázat elbírálási eredményétõl függõen)
3. A 2010. évi közbeszerzési terv
4. A városi könyvtár vezetõjének beszámolója a 2009. évi könyvtári munkáról, a 2010.
évi tervekrõl
5. Tájékoztató a 2009-ben benyújtott pályázatokról, eredményekrõl
6. Az önkormányzat és a civil szervezetek
együttmûködése, a 2009. évi tapasztalatok,
további lehetõségek
7. Javaslat megyei kitüntetõ címek adományozására (zárt ülés)
8. A Helyi Építési Szabályzatról szóló
22/2005. (XII. 19.) számú önkormányzati
rendelet felülvizsgálata, módosítása
9. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak,
póttagjainak megválasztása (zárt ülés)
2010. április 26.
2. Javaslat Simontornya város 2009. évi
zárszámadásának elfogadására
Jelentés a 2009. évi belsõ ellenõrzésekrõl
(FEUVE, belsõ ellenõrzés)

3. A települési folyékony hulladék, szippantott szennyvíz összegyûjtésére, elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, módosítása
4. Beszámoló az önkormányzati társulások
2009. évi tevékenységérõl, a társulási célok
megvalósulásáról
5. Az önkormányzati alapítású alapítványok elnökeinek beszámolója a közpénzekbõl kapott támogatás felhasználásáról
6. Az STC ’22 elnökének beszámolója a
2009. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról, 2010. évi célkitûzéseirõl
7. A 2010-2011. évi tanévre vonatkozó beiskolázási elképzelések, az óvodai, iskolai
csoportok meghatározása simontornyai
intézményegységeinél
8. A TEMI FRIED Mûvelõdési Ház igazgatójának beszámolója a 2009. évi mérlegérõl, szakmai tevékenységérõl, a közpénzekbõl kapott támogatás elszámolásáról
2010. május 31.
2. A 2010. évi költségvetés I. számú módosítása
3. A közterületek és a közterület-jellegû
területek használatáról szóló 22/2008. (IX.
22.) számú rendelet felülvizsgálata, módosítása
4. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
5. Fiatal házasok 2010. I. félévi támogatásának elbírálása (zárt ülés)
6. Javaslat a helyi kitüntetõ címek adományozására (zárt ülés)
2010. június 28.
2. A polgármesteri hivatal tevékenysége
3. A Vak Bottyán ÁMK tevékenysége (beszámoló az átszervezett oktatási intézmények egy éves tapasztalatairól)
4. Az ÕSZIKÉK Szociális Szolgáltató
Központ tevékenysége
5. Tájékoztató Simontornya lakosságának
egészségügyi ellátásáról (háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, központi ügyeleti
ellátást figyelembe véve)
6. Elõterjesztés a temetkezési díjak éves
felülvizsgálatához
7. Javaslat a képviselõ-testület 2010. II. féléves munkatervére
2010. július 3., 17.00 óra
Simontornya város napja
* ünnepi testületi ülés a simontornyai
várban
* a várossá nyilvánítás 15. évfordulója
* a helyi kitüntetések átadása
Jelen munkatervet Simontornya Város
képviselõ-testülete a 176/2009. (XII. 21.)
számú KT határozatával fogadta el, és
hagyta jóvá.
Csõszné Kacz Edit polgármester,
Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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KÉK
HÍREK
A legutóbbi testületi ülés (2009. 11. 24.)
óta Simontornya városából 5 db bûnügyi
feljelentés érkezett a r. õrsre.
– Egy esetben történt présház betöréses lopás a Derék-hegyen, ahova hamis vagy álkulcs használatával jutott be az ismeretlen
elkövetõ, és onnan 1 db rotakapát tulajdonított el. A lopással okozott kár 117.000 Ft.
Rongálási kár nem keletkezett.
– L. M. simontornyai lakos sérelmére kifosztásos bûntettet követtek el Simontornyán a Petõfi utcában.
– Ismeretlen elkövetõ december elején a
sportcsarnok öltözõjébõl – az iskola tanulójának tulajdonát képezõ – mobiltelefont
tulajdonított el. A lopással okozott kár
22.000 Ft. Az elkövetõ személyére a bejelentést követõen kis idõ múlva fény derült.
– Ugyancsak ismeretlen elkövetõ ellen
folytatunk eljárást, aki a Városüzemeltetési Kft. sérelmére követett el betöréses lopás, ajtó befeszítés módszerével behatolt a
Sió-parton lévõ vízkút épületébe és onnan
levágta és eltulajdonította a rézkábeleket.
A bûncselekménnyel elkövetett kár mintegy 25.000.- Ft.
– Ismeretlen elkövetõ a Tulipán étterem
parkolójában követett el gépkocsiablak
betörést. A gépkocsi ülésén levõ notebook-ot, számlákat, digitális fényképezõgépet tulajdonított el. A lopással okozott
kár 150.000.- Ft.
2009. decemberi idõszakban az õrs egész
illetékességi területén 31 db szabálysértési
feljelentést tettek, ebbõl 2 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt, a többit egyéb
közlekedési szabálysértések miatt. Ebbõl
nem volt simontornyai lakos.
Helyszíni bírságot 30 esetben szabtak ki az
õrs illetékességi területén, ebbõl helyi lakossal szemben három esetben.
– Felhívjuk a figyelmet a tiltott pirotechnikai eszközök használatának szabályaira, a
jogi következményekre, a szabályosan vásárolt és megmaradt eszközök kötelezõ
visszaszolgáltatására. A szülõk figyeljenek
gyerekeikre a balesetek elkerülése érdekében.
– Jónak tartjuk a településõrök pozitív
hozzáállását és a polgárõrség munkáját,
akik közvetett segítséget nyújtottak a kifosztás bûntettének ügyében.
Mikoly Tibor r. szds. õrspk.

Születés decemberben:

Horváth Márton
Házasságkötés
decemberben nem volt.
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MINDENKI KARÁCSONYA
S.O.S karácsony

Az alsó tagozatban a szépen felújított tornateremben 9 órakor
kezdõdött az ünneplés, ahol egy szívszorító elõadást láthattunk a
gyerekek elõadásában. 10 órakor az óvodában folytatódott az ünneplés, ami a nyáron elkészült közösségi térben zajlott. Itt egy zenés kis elõadást láthattak a gyerekek, ami nagyon tetszett nekik. A
Fried Mûvelõdési Házban a felsõ tagozatosok ünnepeltek. Mindhárom helyen jelen volt Csõszné Kacz Edit polgármester asszony,
dr. Mihócs Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke állandó segítõjével, Judit asszonnyal, és természetesen intézményünk igazgatónõje, Tóthné Unghy Ilona. A gyerekek nagyon
örültek a hatalmas csomagoknak, s ez tükrözõdik arcukon is.
Szálka Lajosné iskolai szabadidõ-szervezõ

Karácsony az alsó tagozaton
A szokásoknak megfelelõen ezúttal is elsõnek tartották meg karácsonyi ünnepségüket azok a gyerekek és fiatal felnõttek, akiknek az élete nehezebb másokénál, hiányzik valami, nehezebb a
sorsuk. A remek kis közösség ezúttal is kitett magáért, jeleneteikkel, verseikkel könnyet csaltak a szépszámú ünneplõ közönség
szemébe. Az idén kissé szomorúbbak is voltak, egyik társuk So-

Az alsó tagozaton már december elsején megkezdtük a karácsonyi készülõdést, a karácsonyvárást. Az adventi naptárunkból minden nap valamilyen karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó ajándék, feladat került elõ. A gyerekek minden reggel kíváncsian várták, hogy mit rejt aznapra a zseb. Volt, amikor zenés mûsor, volt,
amikor meseelõadás, karácsonyi mese, hóemberépítés, karácsonyfadísz-fûzés, körjáték... került elõ az adventi naptárból. A
feladatokat nagy örömmel, és lelkesedéssel hajtották végre a
gyermekek. Nem maradt el a már hagyományossá vált fenyõdíszkészítési délután sem, melyen Klári néni segítette és irányította a pályázó gyermekek munkáját. Az év utolsó két tanítási napját
úgy terveztük meg (ilyenkor a gyermekek már nem szívesen tanulnak), hogy a karácsonyi ünnepkör köré projektnapokat szerveztünk. Berendeztük a tornatermünket, és mint egy nagy család,
együtt ünnepeltünk. Elsõ nap Lõrincy Károly tiszteletes úr (nekünk csak Karcsi bácsi) Mirõl mesél a Biblia? címmel elmesélte

mogyi János már csak a karácsonyfára akasztott fényképen mosolygott rájuk, õ már csak az égben ünnepelheti a karácsonyt.
Gárdonyi Károlyné Irénke elmondta, hol jártak, mit tettek az elmúlt évben. A sok jó szándékú támogató jóvoltából gazdag programról adott számot. Az ünnepelteket gazdag ajándékcsomagokkal ajándékozták meg, s közösen koccintottak a karácsonyra, az
újévre, a békességre és boldogságra.
Va-Lá

Iskolai karácsonyi ünnepségek
Hagyományainkhoz híven 2009. december 22-én ismét megrendezésre került a Mindenki karácsonya az iskolában. Minden egy
kicsit másként zajlott, mint az elmúlt években. Intézményenként
bensõséges hangulatban ünnepeltek kicsik és nagyok egyaránt.
nekünk a születés történetét, és karácsonyi dalokat énekelt velünk. Azután egy kis idõutazáson vettünk részt. Pásztor Erzsi néni
mesélt nekünk a gyermekkoráról, az akkori karácsonyokról, a viseletrõl, közben verset és mesét mondott, énekelt, a gyerekek pedig szájtátva hallgatták, és merültek el a „mi” gyermekkorunkban. Ezután Gyöngyi és Kata néni másodikosai, leptek meg bennünket egy mikulásos-karácsonyi verses, mesés, zenés mûsor
összeállítással, melyet nagy tapssal köszöntünk meg. Befejezésül
a KI MIT TUD? következett, amit már korábban meghirdettünk,
és izgatottan vártuk, mivel készültek tanítványaink. Nem ért csalódás bennünket, mivel gyermekeink nagyon fantáziadúsak és
ügyesek voltak. Hallgathattunk mesét, verseket, énekeket, de
szuper egyéni és páros táncprodukciókat is élvezhettünk, melyeket végig tapssal kísértünk. Üde színfoltot jelentettek a pantomim
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elõadások, valamint az osztályprodukciók. Panni néni másodikasai betlehemes játékkal, a 4.-esek közös versmondással készültek.
Az élményteli nap után azért még izgatottan vártuk a következõ
napot is. A hagyomány szerint mindig a 3. osztályosok adják a karácsonyi mûsort az alsó tagozaton. Az idén Schiszler Ági néni
gyermekei kedveskedtek nekünk egy nagyon szép és megható karácsonyi mûsorral, melyet kis közönségünk szûnni nem akaró vastapssal köszönt meg. Felelevenítették az adventi idõszakot, versekkel, mesékkel, fényekkel lopták a szívünkbe a karácsony hangulatát, és rávilágítottak a lényegre, a szeretetre. A mûsor után a
simontornyai önkormányzat óriási ajándékcsomagjait vehették
át iskolánk tanulói, melyet többen már az iskolában „megdézsmáltak”, de azért haza is vittek a sok-sok édességbõl. A délelõtt
további részét osztálykeretben töltöttük ünnepléssel, valamint
ekkor készültek el a karácsonyi rajzok, melyek a projekt részét
képezték. Az utolsó órában felkerekedtünk, és közösen elsétáltunk a város karácsonyfájához. Megfogtuk egymás kezét, és
körbetáncoltuk a karácsonyfát, közben énekeltünk, majd együtt
kiáltottuk, hogy BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
Varga Szilvia

A felnõttek karácsonya
A Fried Mûvelõdési Házban tartották meg a város lakosainak közös karácsonyát. A termet zsúfolásig megtöltõ ünneplöket elsõként Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte. Egy székely
versfaragó, Szabó András rímbe faragott kívánságait idézte: Vigye
el az óév minden bajainkat. Segítse az Isten újabb vágyainkat. Annyi
öröm legyen szegény portáinkon, Hogyha kaput nyitunk az útra is
jusson. Pénz is legyen bõven, vesszen a szolgaság, Minden háznál legyen húsz véka boldogság.

minden korosztálynak. Az óvodások Luca napi köszöntõje sokszor
ragadtatta tapsra a közönséget, rájöhettünk, milyen tehetséges gyerekeink vannak. Az alsó tagozatos tanulók karácsonyi mûsora szintén
nagy sikert aratott, játékukon látszott, hogy nagy örömmel szívbõl
teszik. A Krammer Ferenc kórus és
a Lelkes Cserfes Diákcsoport színvonalas mûsora színesítette még a
programot. Az ünnepség végén
forralt borral koccintottak, sokan
még hosszú ideig elbeszélgettek,
mint egy nagy család, ünnepeltek.
Va-Lá

Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke,
dr. Mihócs Zsolt boldog, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendõt
kívánt a város minden lakósának, jó egészséget kért mindnyájunknak. A polgármester és
Mihócs doktor közösen meggyújtották a karácsonyfa elsõ gyertyáját, közben karácsonyi
dallamok csendültek fel. A közel kétórás kulturális mûsor változatos szórakozást nyújtott

6

OKTATÁS

2010. január

Mit jelent az, hogy IPR?
Iskolánkban 2009 tavaszától egyre gyakrabban elhangzik a fenti
betûszó. Egy olyan átfogó rendszert takar, amely a városunk lakóinak jelentõs részét érinti, még ha nem is tud mindenki róla.
Szó szerint az „integrált pedagógiai rendszer” kifejezés rövidítése, de mi, akik benne dolgozunk, legtöbbször ezzel a betûszóval
idézzük fel azt a pályázatot és az ezzel járó feladatokat is, amelyben 2009 szeptemberétõl vesz részt az intézményünk (a nemrég
társult pincehelyi tagintézményt kivéve, a pálfai tagintézményünk
pedig már korábban is részt vett a programban). Mint a legtöbb
pályázat, ami a közoktatásban megjelenik, ez is leginkább arról
szól, hogy bizonyos tevékenységekre lehet plusz anyagi támogatást nyerni. Ebben a konkrét esetben az aprólékos, hetekig tartó pályázatírással, melyben részt vett az intézmény
összes vezetõje, több mint tízmillió forintot nyert az intézményünk erre a tanévre, amit természetesen szigorú
szabályok szerint, az elõre meghatározott célokra költhetünk el.
A programban a jogszabályban rögzítettnek megfelelõ
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók vehetnek részt,
nem a pedagógusok választják ki õket. Alapfeltétel, hogy
az intézmény képes legyen a különbözõ háttérrel és különbözõ területeken eltérõ fejlettséggel rendelkezõ gyerekek oktatására, nevelésére. Mindez nem idegen sem a
simontornyai, sem a társulás többi iskolájától, óvodájától. A pályázatban megjelölt feladatok egy részét már
régóta végzik a pedagógusok önkéntesen, hiszen hozzátartozik a mindennapjainkhoz, hogy ha látjuk egy kisgyereken, hogy valamilyen gondja van, akkor megpróbálunk
segíteni, de ettõl a tanévtõl mindezt rendszerbe foglalva,
célirányosan, pontosan adminisztrálva tesszük.
A simontornyai óvodában 29 gyerek vesz részt a programban,
több mint hétszázezer forintból gazdálkodhatnak, ebbõl a legnagyobb összeget a gyermekbarát csoportszoba kialakítására fordítják. A gyermekek szociális helyzetének enyhítése érdekében az
óvodában gyermekelõadást szerveztek, illetve a gyerekek szüleikkel együtt Nagykarácsonyba kirándulhattak a Mikuláshoz. Karácsonyra mesekönyvvel és kifestõvel ajándékozták meg a kicsiket.
Az alsó tagozatban 31 tanuló vesz részt a programban. A korszerû
technikai eszközökkel felszerelt, tanulóbarát osztályterem kialakítása lesz a legjelentõsebb költség, közel 300.000 Ft értékben, de
jut pénz a szociális hátrányok enyhítésére is. Karácsony elõtt minden gyerek 5.000 Ft értékû ruha-, tanszer- és könyvcsomagot kapott, amit tanítóik a szülõk megkérdezése után állítottak össze.
Decemberben a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum adventi programján vehettek részt a diákok, valamint egy kedves zenés, verses
elõadást nézhettek meg a gyerekek.
A felsõ tagozaton és a szakiskolában 69 hátrányos helyzetû gyermek fejenként 6.000 Ft értékû ruhanemût, cipõt kapott karácsony
elõtt. Hasonlóan az alsósokhoz, itt is a szülõk, gyerekek választották ki a ruhát, majd az osztályfõnökök fizették ki. Mindkét tagozaton az egyik legjelentõsebb összeget a tanulóbarát tanterem kialakítására fordítjuk, ezen kívül kulturális rendezvényeken, projektnapon való részvételt támogathatunk a pályázati pénzbõl. Karácsony elõtt egy „kreatív délutánt” rendeztek a pedagógusok a
gyerekeknek, ahol közös mézeskalács-díszítés, bonbon- és asztalidísz-készítés volt a program.
Az anyagi jellegû tevékenységeken túl számtalan egyéb feladatot
kell elvégezni a programban részt vevõknek. Alapvetõ célul tûztük ki többek között a pályázat benyújtásakor, hogy csökkennie
kell intézményünkben a tanulói hiányzásoknak (fõleg az igazolatlanoknak), valamint az évfolyamvesztéssel továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetûek számának. Hogy ezek a kívánalmak
teljesüljenek, szoros együttmûködésre van szükség a szülõk, diákok, pedagógusok között.
2008 õszén egy felmérést végeztünk az intézményünk összes tanulócsoportjában, amibõl kiderült, hogy az akkor esedékes szülõi
értekezletek látogatottsága intézményi szinten átlagosan 46 %
volt. Ez az adat konkrétan alátámasztja a megérzéseinket, még-

hozzá azt, hogy a diákok egészséges személyiségfejlõdése,
zökkenõmentes továbbhaladása érdekében a jelenleginél
intenzívebb párbeszédre lenne szükség a szülõk és a pedagógusok között.
Igazán sajnálatos az
a tény, hogy a fel-

sõbb évfolyamokon
volt a legalacsonyabb a szülõi részvétel, pedig mindannyian
tudjuk,
hogy mennyire érzékeny egy kamasz
gyerek, és sokszor
nagyobb szülõi odafigyelésre
lenne
szüksége.
Az IPR-program a
szülõk és a pedagógusok közti kapcsolat megerõsítésére is teret ad, sõt, el is várja
azt: negyedévente a pedagógusoknak minden gyereket egyénileg
értékelniük kell, ezt az értékelést pedig a szülõknek is el kell mondani a számukra szervezett fogadóórán.
Ezt a pénzt sem kapjuk tehát ajándékba, tudomásul kell vennünk,
hogy a kedvezményekért cserébe kötelezettségeink is vannak
mindannyiónknak, pedagógusoknak, szülõknek, diákoknak
egyaránt.
A pedagógusoknak az érintett gyerekekkel kapcsolatos feladataikra kiemelten kell figyelni, az elvégzett munkát pontosan kell adminisztrálni; a szülõkkel, valamint külsõ szervezetekkel együtt
kell mûködni; továbbképzéseken kell részt venni, új, korszerû
módszereket, eljárásokat tanulni.
A szülõknek rendszeresen be kell járniuk az iskolába, gyermekeik
iskolai életét megismerni, segíteni õket céljaik elérésében.
A diákok pedig reményeink szerint megtanulják, hogy ha bajban
van az ember, akkor számíthat segítségre, de neki is mindent meg
kell tenni céljai elérése érdekében.
A címben feltett kérdésre válaszolva tehát úgy érzem, az IPR nagyon összetett jelentésû fogalom, ami elsõsorban az érintett gyerekeknek fontos, hiszen számukra egy picivel több gondoskodást,
odafigyelést, lehetõséget, célt, ellenõrzést, dicséretet, jutalmazást
jelent.
Kovácsné Lengyel Ilona pedagógiai igazgatóhelyettes,
Vak Bottyán ÁMK
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Házunk tája

Ivóvíz, szennyvíz:
Ivóvíz díja:
– lakossági fogyasztás után:
– közületi fogyasztás után:

Ft/m3+áfa

228.355.- Ft/m3+áfa

Szennyvízelvezetés és tisztítás díja:
– lakossági fogyasztás után:
538.- Ft/m3+áfa
– közületi fogyasztás után:
662.- Ft/m3+áfa
Ivóvízmérõ alapdíja
214.- Ft/hó, fogyasztó+áfa
Települési szilárd hulladék
Lakosság részére a szolgáltatás díja:
a./ kedvezményes díj:
166.- Ft+áfa/alkalom 719.- Ft+áfa/hó
b./ 110-120 liter edényzet esetén: 207.- Ft+áfa/alkalom 897.-Ft+áfa/hó
c./ 240 liter edényzet esetén
325.- Ft+áfa/alkalom 1.408.-Ft+áfa/hó
d./ 1100 l kiskonténer esetén
2.116.- Ft+áfa/alkalom
(szippantott szennyvíz) díja:
1.257.- Ft/m3+25 % áfa=1.571.- Ft/m3
2010. évre meghatározott önkormányzati támogatás:
80.- Ft/m3+áfa=100.- Ft/m3
2010. évre meghatározott állami támogatás:
80.- Ft/m3+áfa=100.- Ft/m3
Szolgáltatási árak:
– önkormányzati támogatással csökkentett lakossági szolgáltatási díj:
1.177.- Ft/m3+25 % áfa=1.471.- Ft/m3
– állami és önkormányzati támogatással
csökkentett lakossági szolgáltatási díj:
1.097.- Ft/m3+25 % áfa=1.371.- Ft/m3
– lakossági díj csatornázott területen:
1.257.- Ft/m3+25 % áfa=1.571.- Ft/m3
– intézményi, vállalkozói szolgáltatási díj:
1.853.- Ft/m3+25 % áfa=2.316.- Ft/m3
– vízterhelési díj:
13.- Ft/m3+áfa=16.- Ft/m3

Engedjék meg, hogy mindjárt a munkával kezdjem
mondandómat Házunk tájáról. A bizottság a város
éves nemzeti és városi ünnepei mellett, továbbra is
feladatának tekinti a jeles napok, a hagyományok
napja rendezvényei folytatását és újabb kezdeményezések felkarolását is. Mindjárt január 22-én, a
magyar kultúran ünnepi rendezvényére hívjuk Önöket a mûvelõdési házba, ingyenes belépõjû rendezvényre. A Simontornyai Hírekben februártól, egy kibeszélõ cikksorozatot tervezek a Mi Trianonunk
címmel. (Képletesen egy asztal egy pohár bor mellett
beszélgetünk hazai és határon túl rekedt, beszélgetésre felkért vendégeimmel ki, hogy éli meg a
2010-ben 90. évfordulóját Trianonnak.) A cikkekkel
kapcsolatban az olvasónak is lehetõsége lesz a témával kapcsolatban a véleményét elmondani. Amit ha
lesz, majd szerkesztett formában szintén közreadunk.
A 2010. másban is évfordulós. Városunk tizenöt éves
jubileumát ünnepli. Számos rendezvény, megemlékezés és új információ indul az intézményekben,
amelyekrõl szintén olvashatnak itt a Simontornyai
Hírekben.
2010 a választások éve is, a döntés éve is. Igazán pezsgõ és fordulatos év elé nézünk!
Tartsanak velünk, és örüljünk együtt a közösen elért
eredményeinknek, óvjuk, azokat, de tervezzük
együtt a jövõt! Bízzunk, abban hogy minél többen találnak munkát, megtartják munkájukat, és boldogulnak a simontornyai családok.
Kívánok az önkormányzat nevében kitartó kemény
munkát, hitet és szeretetet mindannyiunknak, hogy
megvalósítsuk közös terveinket, városunk fejlõdését.
Pár nappal az új év megkezdése után tisztelettel köszöntöm a Simontornyai Hírek olvasóit és Simontornya
Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Sportbizottsága nevében kívánok mindenkinek sikerekben és
szerencsében gazdag, jó egészségben telõ, boldog újévet!
Könyv István János, az O.K. S. bizottság elnöke

A képviselõ-testület által elfogadott Simontornya Város nemzeti, városi rendezvényterve 2010.
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Az összefogás ereje
Manapság a nehéz gazdasági helyzetben
sok szó esik a nyugdíjasok helyzetérõl is.
Az élet vihara õket is megtépázza. A kevés
nyugdíj, a sok családi probléma, az egyedüllét, egy kis betegség mind jobban elkeseríti a nyugdíjas társadalmat, de mégis õk
azok, akik nem adják fel. Bizalmat és reményt sugároz egész lényük a társadalom
és a családjuk felé. Így van ez városunk életében is, mert nálunk is ilyenek a nyugdíjasok. A BSZV Nyugdíjasklub tagjai a gondok és a problémák ellenére is magukénak
érzik a várost. Többségük itt született, élt
és dolgozott a családjáért, a településért.
Jó kis közösség ez, és a 2009 évben ezt
munkájukkal is igazolták.
A klub december 14-én, évzáró estjén a Tó
étteremben összegezte éves tevékenységét, ahova meghívta azon szponzorait is,
akik anyagilag is segítették a programok
megvalósítását. Újszerû kezdeményezés
volt, hogy „Elismerõ oklevéllel” és egy kis
szerény ajándékkal köszönték meg a segítséget támogatóiknak: Csõszné Kacz Edit
polgármester, Csõsz László alpolgármester, Dr. Mihócs Zsolt, az eü. és szociális bizottság elnöke és felesége Juditka, Könyv
István János, a kulturális és sportbizottság
elnöke, Szabó Attila testületi tag, Farkas
Ferencné, Hegyi Ferenc és felesége, Balogh László és felesége, Lacza Attila mûvelõdési ház igazgató, és még sokan mások,
közöttük néhány klubtag is, akik önzetlenül tették a dolgukat. A polgármester
asszony úgy összegezett köszönetében,
hogy számára azért értékes ez a köszönõlevél, mert attól a közösségtõl kapta, mely
sokat tett a város érdekében. Ez így igaz,

Szálkáim

mert a klub tevékenységét számos olyan
rendezvény fémjelzi, amely az egész város
lakosságát érintette. A teljesség igény nélkül: a városi nyugdíjas találkozó, a megyei
nyugdíjas sportnap – melynek sikerét bizonyítja, hogy a megyei elnökség 2010-ben is
Simontornyát kérte fel a rendezésre – ez
már elismerést jelez –, számtalan kirándulás, kapcsolat társ nyugdíjasklubokkal, a
Színházi Nyár rendezvényein való részvétel és megannyi akció bizonyítja, hogy a
klub folyamatosan dolgozott. Nem kell tehát szégyenkeznünk, mert ezen szûkebb
kis családunkban egész évben érezhetõ
volt az összefogás ereje, mely minden akadályt leküzdött. Ez így van jól, még akkor
is, ha néha ütköztek a vélemények, mert lényeg mindig az „õszinte szó” – ebbõl ért a
magyar. A feladatok 2010-ben sem lesznek
kevesebbek, és mi készen állunk arra, hogy
továbbra is segítsük a város szociális, kulturális és sport életének javítását. Jó tudni
azt, hogy eredményeinket látva további új
szponzorok is jelezték anyagi támogatási
szándékukat. A 2009. évi munkánkról
részletes írásos beszámolót adtunk át támogatóinknak, akik remélhetõen 2010ben is maradnak, így újra sikeres évet
zárhatunk. Kívánjuk, hogy ehhez legyen
erõnk és egészségünk. A klub nevében
mindenkinek köszönetet mondunk, aki
erkölcsileg és anyagilag segítette munkánkat az elmúlt évben, de klubunk minden
tagjának is jár a köszönet, mert becsületesen dolgoztak. Ez a közös összefogás kell
2010-ben is!

2010. január

„Szép Téli
Nap”
December 10-én az idén is megrendezésre
került a Fényszóró Kulturális Alapítvány
karácsonyi mûsora a Fõvárosi Nagycirkuszban, amelyen Csepregi Éva jóvoltából
Simontornyáról 41 általános iskolás gyer-

mek (2-8. osztályig) és 7 felnõtt kísérõjük
vett részt. A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik az értelmileg sérült,
halmozottan fogyatékos gyermek, fiatalok, fiatal felnõttek kulturális életének
színvonalasabbá tételéért. Közhasznú alapítványként mûködik. Csodálatos napsütéses idõben autóbusszal utaztunk a fõvárosba. Az ünnepi program két részbõl állt.
Elõször mazsorett bemutató, kerekes szé-

Koczkás Lajosné klubvezetõ
és Perger Imre klubvezetõ h.

Meghívó

Több hónapja nekiment
egy autós a Sió-híd védõkorlátjának, mely azóta is ugyanolyan behorpadt, balesetveszélyes állapotban található. Megfigyeltem az ott közlekedõ em-

Az Észak-Magyarországi
Hegyközség
2010. február 13-án este
19 órakor

VALENTIN-NAPI
BORBÁLT

bereket, akik nagy ívben kikerülik a fenti
szakaszt. Télen ez különösen veszélyes,
mert a híd felújításakor túl simára készítették a járdát, s az nagyon síkos. Nem tudni
ki a felelõs a hiba kijavításáért, az önkormányzat, vagy a közútkezelõ, mindenesetre jó lenne, ha nem kellene várni majdnem
két évet, mint a benzinkút elõtti süllyedés
helyreállítására.
Va-Lá

rendez a simontornyai
mûvelõdési házban.
A zenét a tamási AXEL zenekar szolgáltatja.
Éjfélkor: tombola, Valentin-napi borkirálynõ választás.
A nevezni kívánt borokat a rendezvényen lehet leadni.
Belépõdíj: 1200.- Ft/fõ
Jegyek vásárolhatók: Szántó Lászlónál
a Kaktusz Bárban
A rendezvényre szeretettel várnak minden érdeklõdõt a szervezõk:
Herczeg Györgyi hegybíró, Vígh László
választmányi tag és Szántó László szervezõ

kes táncosok produkcióit láthattuk, majd
az Operettszínház ifjú sztárjainak mûsora
következett, melyben részleteket hallhattunk a „Szép nyári Nap”, a „Rómeó és Júlia” és az „Abigél” címû musicalekbõl. A
második részben a Fõvárosi Nagycirkusz
jubileumi mûsorát láttuk. Ámultunk, bámultunk, sokat nevettünk és tapsoltunk.
Nagyon jól szórakoztunk. Csepregi Évától
minden simontornyai gyermek kapott
ajándékba egy-egy pólót. Hazafelé jövet a
buszból megcsodálhattuk a karácsonyi
fényben úszó csodálatos Andrássy utat, az
Erzsébet hídról a kivilágított Lánchíd, a
Szabadsághíd és a Budai Vár kápráztatott
el bennünket. Útközben a Mc’Donaldsban vacsoráztunk, játszóházaztunk és fáradtan, de csodálatos élményekkel érkeztünk haza. Köszönjük támogatóinknak,
hogy ott lehettünk.
Weiszné Nemesi Magdolna kísérõ pedagógus
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„ÜZENJ A VILÁGNAK –
a biológiai sokféleség jegyében!”

Megszakadt egy
szép sorozat

Ezzel a címmel hirdetett képeslaptervezõ
pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium. A zsûri 1067 pályamû közül
választotta ki a legszebbeket, melyekbõl késõbb képeslapot készítenek. A Millenáris
Parkban tartott díjátadón a minisztérium
szakállamtitkára adta át a díjakat, köztük
két simontornyai diáknak is. A középiskolások közül 1. helyezett lett Nagy Nikolett
11.g osztályos tanuló, míg Pál Petra 13.g
osztályos tanuló különdíjban részesült. Felkészítõ tanáruk Szabadiné Lukács Mária.
Sikerükhöz gratulálunk!
A gyõztes pályamunkák a www.biodiv.hu
oldalon megtekinthetõk.

A sportcsarnok átadása óta elsõ ízben elmaradt a hagyományos szilveszteri focikupa. Kár, mert ez lett volna a 16. torna. Információm szerint félreértés történt a
csarnok bérleti díja ügyében. Az önkéntes
szervezõ, Varga Zoltán ezért elsõsorban
anyagi okok miatt, lemondott a torna megrendezésérõl. A benevezett vidéki csapatok (Sárbogárd, Nagyvenyim, Tamási,
Ozora) ezúttal valószínûleg nem vitték tovább Simontornya jó hírnevét. Sok nézõ is
csalódott, egy sportélménnyel lettünk szegényebbek.

Va-Lá

Va-Lá

Az idén is lesz szilveszter és FOCIKUPA?!

Lerajzolták, mit tennének, ha adna rá pénzt az EU
Egy csapat simontornyai kisiskolás és Igar-Vámról, valamint
Igar-Vámszõlõhegyrõl egy-egy bejáró tanuló rajzolta le a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rajzpályázatára azt, hogyan fejlesztené
települését, ha adna rá pénzt az Európai Unió. Név szerint: Körtés Rebeka 2.a, Zsolnai Diána 1.b, Oroszi Nikoletta 2.b, Szabó
Róbert 3.a, Tenke Dorina 3.b, Takács Attila 3.b, Molnár Péter
Gergõ 3.a, Vonya Teodóra 4. o., Laube Zsófia 3.a, Bogdán Klaudia 2.a, Erdélyi Virág 2.a, Meilinger Norbert 2.b, Erõs Botond 3.a.
Volt, aki modern iskolát, volt, aki strandot, új CBA-t, új buszmegállót, új városrészt, parasztházat, villamost, metrót, TESCO-t, helyi cirkuszt, ruhaboltot szeretne az uniós forrásból. Az NFÜ döntése értelmében valamennyi pályázó kisiskolás ajándékcsomagot
kapott. Ezt a csomagot a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon
vehették át a gyerekek, aminek nagyon örültek. Az ajándékcsomag tartalmazott egy NFÜ-s tapsolót, színesceruza-készletet, halászsapkát, úszógumit, bögrét. Az NFÜ a rajzpályázat csaknem
400 alkotását egy színes kötetben jelenteti meg a közeljövõben, a
legszebb alkotásokból pedig összeállítást közöl az NFÜ és a Pesti
Est együttmûködésében megjelenõ, Helyben Vagyunk címû
információs magazin decemberi száma.
Gyurkóné Tóth Irén rajztanár

ECDL-vizsgák
A 2008-2009-es tanévben sikeres 7 modulos ECDLvizsgát tettek diákjaink.
A 12.g osztályból Balogh Attila, Balogh Balázs, Bodor
Katalin, Fábián Enikõ, Gallay Gréta, Géringer Andrea, Kecskés Klaudia, Kiss Márton, Kovács Sándor,
Magó Evelin, Pál Petra és Vincze Dóra Pál Attila tanár úr felkészítésével. A 10.g osztályból Baum Aletta,
Doffkay Emese, Dolvig Szabolcs, Fülöp Dorina, Horváth Dániel, Jákob Kata, Juhász Tibor, Kiss Zsolt, Pápai Bettina, Sós Ágnes, Sós Petra, Szabó Róbert, Széll
Diána, Takács Krisztina és Torma Alexandra Horváthné Farkas Rita tanárnõ felkészítésével.
A nemzetközileg elismert bizonyítvány tanúskodik a
diákok széleskörû számítógép-kezelõi tudásáról.
A képen a 10.g (jelenleg 11.g) diákjai láthatóak.
Horváthné Farkas Rita
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Hasznos praktikák,
tanácsok

Rövid hírek
Javítani szeretnék a rendõrség munkáját
A rendõrõrsön december közepétõl átszervezéseket hajtottak végre. Növelték a körzeti megbízottak számát: Kovács László rendõrzászlóst körzeti megbízottnak nevezték ki, míg Jani Attila fõtörzsõrmestert megbízták e feladatok ellátásával. Az átszervezéstõl Mikoly Tibor õrsparancsnok a bûnesetek számának csökkenését reméli.

Az idén Nyárádszereda hirdeti meg
a fotópályázatot
A partnertelepülések internetes fotópályázatának lebonyolítója ebben az évben az
erdélyi testvértelepülés, Nyárádszereda lesz. A gesztor továbbra is marad
Simontornya, s indul a németországi Marpingen is. Ez lesz a harmadik ilyen nemzetközi pályázat. Az elmúlt évben közel 130 képen mutatták be városaikat a településen
élõk.

Tovább dolgoznak a településõrök
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatán sikeresen szerepelt az önkormányzat. Ennek alapján a két településõr megbízatását 2010. december 31-ig meghosszabbították.
Va-Lá

Kedves Gyerekek!
Köszöntelek Benneteket az új év elsõ hónapjában, januárban. Vajon tudjátok-e,
hogy honnan erednek a hónapok elnevezései? A hónapok Augustus császár uralkodása alatt nyerték el mai használatos elnevezésüket. Szerintem, ha kaptok egy kis segítséget, könnyen kitaláljátok, hogy melyik hónap kirõl vagy mirõl kapta a nevét. A
számokhoz párosítsátok a betûket! Ügyesek legyetek!
Szilvi néni

Beküldési határidõ: február 8. Elõzõ havi nyertes: Bodor Balázs 2. o.
1. január
2. február
3. március
4. április
5. május
6. június
7. július
8. augusztus
9. szeptember
10. október
11. november
12. december

Spórolással kisebb lehet
az áramszámla
A készenléti állapotú elektromos készülékek
is fogyasztanak, sokan nem is gondolnak erre.
Jó tudni, hogy a „stand by” állapotban hagyott
készülékek tehetik ki az éves villanyszámla
akár 10 %-át is. Kikapcsoljuk a tévét és a zöld
kis fény helyét a piros váltja fel, ebben az
üzemmódban is sok áramot fogyaszt. Egy átlagos háztartás passzív fogyasztása: tévékészülék 7 W, mûholdvevõ 9 W, hifitorony 12 W, videó/DVD-lejátszó/felvevõ 8 W, számítógép
monitorral 40 W, vezeték nélküli telefon 6 W,
színes tintasugaras nyomtató 45 W, összesen
127 W. Tehát az eszközök 0,127 kWh fogyasztást produkálnak évente anélkül, hogy használnánk õket. Ez 44.500 Ft/év, azaz havi 3708
forint kiadás. Megoldást jelenthet, ha használat után áramtalanítjuk a készüléket, ez ugyan
megterhelõ, mert végig kell járni a lakást, de
sokat takaríthatunk meg. Egy másik, jobb
megoldás a STROM-STOP készülék beszerzése, mely drágább ugyan, de rövid idõ alatt
megtérül az ára, ráadásul védelmet nyújt a
túláramtól és a villámcsapás okozta károktól
is.

Helyes szellõztetés
télen

A. A latin septem számnévbõl ered
B. Maia római istenrõl nevezték el
C. Mars római istenrõl kapta a nevét
D. Novem (kilenc) szóból származik
E. Janus római isten nevébõl származik
F. Junóról elnevezett hónap
G. A latin octo (nyolc) szóból származik
H. A latin decem (tíz) szóból ered
I. Julius Caesarról nevezték el
J. A latin aperio (kinyit) igébõl származik
K. A Februa tisztulási ünneprõl nevezték el
L. Augustus Caesarról nevezték el
Itt a tél, amikor többnyire zárva tartjuk az ablakokat, de szellõztetni ilyenkor is szükséges.
Egyrészt az elhasználódott levegõt cserélni,
frissíteni kell, másrészt bármilyen meglepõ, a
friss, ózondús levegõt könnyebb felfûteni, így
kevesebb energia fogy. A télen elõforduló penészfoltok ellen is védelmet nyújthat a rendszeres szellõztetés, ez még mindig olcsóbb,
mint újrafesteni, tapétázni a szobákat. Nem jó
módszer, hogy az ablakon kis rést hagyunk,
mert ilyenkor elsõsorban az utcát fûtjük. A
legjobb, leghatásosabb, hogy az ablakokat teljesen kinyitjuk, huzatot csinálunk, ekkor gyorsan cserélõdik a levegõ, s utána frissebbek,
megújultabbak leszünk.
Va-Lá
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Ezúttal megszállottabbak voltak a sportõrültek
Negyedik alkalommal rendezték meg a 24 órás sportõrületet,
mely a szervezõk rutinjának köszönhetõen jobban sikerült, mint
az elõzõ években. Széplaki Zoltán testnevelõ tanár vezette rendezõ gárda alapos, sokrétû szervezõmunkát végzett. A megnyitón
dr. Zsigmond Tiborné, az iskola volt igazgatója kiemelte a sport, a
mozgás, az egészséges élet fontosságát, jókívánságait tolmácsolta
a küzdõ feleknek, és felhívta a figyelmet a sportszerû légkörre.

Közel 300-an léptek a sportcsarnok parkettájára, hogy három
sportágban: futballban, kézi- és kosárlabdában összemérjék
ügyességüket, tudásukat. A sárga és barna színû mezbe öltözött
csapatok 15 percenként váltogatták a labdákat és a sportágakat.
A csapatkapitányok, Beidek Attila(TITUSZ) és Zsolnai István
(KENYA) mindent elkövettek csapatuk gyõzelméért, de ez egyiküknek sem sikerült, végül döntetlen született, a gyõztes pedig
maga a sport lett. Jó ötlet volt a „tagintézmények viadala”, melynek során Pálfa, Tolnanémedi, Pincehely és Simontornya különbözõ csapatai csatáztak egymással. Az éjszakai versenyeken ezúttal sokkal többen voltak, sok volt a szurkoló is, így könnyebben átestek a holtponton. A betétprogramok: a Sárbogárd–Simontornya férfi kézilabda-mérkõzés, a Kastélyválogatott–Pedagógus
SK kosárlabda-mérkõzés, valamint a fiatalok teremlabdarúgó-tornája színesítette a napot. Az örökrangadóról a Sárbogárd–Simontornya kézilabda-mérkõzésrõl készült jegyzõkönyv
tanúsága szerint a végeredmény 26-26 lett. A simontornyai csapatban az alábbi játékosok léptek pályára: dr. Mihócs Zsolt (kapus), Máté Imre, Ányos József (8), Széplaki Zoltán (4), Lampert

Csaba (6), Vinczellér Attila (4), Vinczellér István, Simon Zoltán
(1), Pásztor Krisztián (1), Cserháti Balázs (1), Cserháti Viktor
(1). A barátságos, de bírói szempontból nem könnyû mérkõzést
mindvégig jól tartotta kézben az alkalmi bírópáros, a Sárbogárdról érkezett Rehák Sándor és a sportmindenes Zsolnai István
(KENYA). A mérkõzés hivatalos idõmérõje és jegyzõkönyvvezetõje Beidek Zsanett példásan látta el feladatát.
A 24 órás sportõrület keretein belül a labdarúgó utánpótlás legifjabb tagjai is bemutatkoztak. Az U-9 és az U-11 korcsoport Tamási, az U-13 korcsoport pedig Mezõszilas hasonló korú fiataljai ellen szerepelt. Bár nem az eredmény, hanem a játék volt a lényeg,
azért említést érdemel, hogy a tavaly még egy korcsoporttal lejjebb szép sikereket elért 9-10 éves gyerekek most is jó játékkal,
gyõzelemmel igazolták tehetségüket.
Kiegészítõ programként a simontornyai lányok is összemérték
erejüket a mezõszilasi ifjú hölgyekkel.
A támogatóknak – VB ÁMK dolgozói, Pedagógus SPORTKÖR,
Simontornyáért Alapítvány, Máyer Gyula, Bor István és családja,
Lampert Csaba, és a két csapatkapitány, „TITUSZ” és „KENYA” – köszönhetõen a 24 óra alatt a versenyzõ csapatok elvesztett energiáikat hagymás zsíros kenyérrel és üdítõvel pótolhatták.
A zárás elõtti Végjáték–Vígjáték a nevéhez méltóan valódi örömjátékba torkollott. Szép nap volt!!!
Va-Lá

Lelki feltöltõdés, zenei élmények
December 13-án, az örvendetes vasárnapon az idén is megrendeztük az adventi koncertet a katolikus templomban. A nagy számú közönség igazi lelki feltöltõdésben, felemelõ zenei élményben
részesülhetett Egyéni darabokat adtak elõ: Balogh László orgonán, Doffkay Emese oboán, Doffkay Levente kürtön, Horváth
Mátyás zongorán.

Fellépett az általános iskola, a gimnázium és a szolfézscsoport
énekkara, a Lelkes-Cserefes gitárcsapat, illetve a kis gitárosok, a
Fried Mûvelõdési Ház kórusa és a Krammer Ferenc kórus. Az
elõadók és a hallgatók együtt tapasztalhatták meg az igazi karácsonyi hangulatot és örömöt, a szeretetet a zene segítségével.
Máté Imréné
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Szilaj-kupa
Lajoskomárom, 2009. december 12., U-16 serdülõ

8 csapat: Lajoskomárom 1, Lajoskomárom 2, Várpalota, Nádasdladány, Káloz, Enying, Simontornya, GSP Kaposvár.
2x4-es csoportmérkõzések, a két csoport elsõ a döntõs
Csoportmérkõzések: Simontronya–Várpalota 8-1, Simontornya–Káloz 16-1, Simontornya–Lajoskomárom 1. 4-2
Döntõ mérkõzés: Simontornya-GSP Kaposvár 4-7
Eredmények: 2. hely (ezüstérem)
Torna legjobb játékosa díj: Sárközi Lajos (STC)
Torna legjobb edzõje díj: Illés Dezsõ (STC)
A torna fair play díját az STC csapata nyerte. A kapus kimagasló
teljesítményért és az egész csapat bravúrjáért.
Játékosok: Cseh Attila (kapus), Papp Tamás, Lepsényi Zsolt, Sárközi Lajos, Branauer Ágoston, Horváth István, Horváth Krisztofer. Edzõ: Illés Dezsõ.
Gratulálunk!

2010. január

Utcai szilveszteri futás
Az év utolsó napján, december 31-én 10 órakor a sportpályáról
rajtolt el a szilveszteri futóverseny több mint 20 tagú mezõnye. A
verseny fõdíja, Csõszné Kacz Edit polgármesternek köszönhetõen, egy élõ malac volt, melyet ezúttal is Csontos Kálmán nyert
meg, immár kilencedszer. A malacért futók mezõnyében Papp
Szilárd végzett a második helyen, harmadik az Ozoráról érkezett
Dobos Balázs lett. Az egészségükért futók között Varga Richárd

bizonyult a legjobbnak, a másodiknak
id. Cseh Attila, míg
harmadiknak Engel
Krisztián ért a célba.
Két nõi induló is sikeresen teljesítette a távot: Pápai Bettina és
Polákovics Júlia. A
korcsoportok gyõztesei mellett díjazták a
legfiatalabb és legidõsebb indulót. A
legfiatalabb a 4 éves
Szelei Lili lett, aki
testvérével a 7 éves Szelei Márkkal kéz a kézben együtt futottak a
célba. A legidõsebb Szelei Ferenc (60) egy másik címet is kiérdemelt volna, családjából indultak a legtöbben. A Simontornyai TC
szervezésében – Csepregi György ügyvezetõ elnökkel az élen –
megrendezett futóversenyen hagyományosan sporttal búcsúztatták az óévet, kár, hogy nem indultak többen.

Köszönettel: Cseh Attila

Va-Lá

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
férjem, édesapánk,

CSÓKA LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban velünk
éreztek.
A gyászoló család

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

