XXIII. évfolyam 12. szám
2014. december

Ára:
200 Ft

Boros János Tamás:

Volt is karácsony,
lesz is karácsony
Kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván
a szerkesztõ
Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzata, annak Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottsága, tisztelettel meghívja Simontornya lakosságát

2014. december 19-én, pénteken 9.00 órától
a Fried Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ

„mindenki karácsonya”

Volt is karácsony, lesz is karácsony,
Osztozunk ízes, diós kalácson,
Angyalok szállnak lelkünkre mostan,
Jóságuk alatt a rossz elroppan.
Most csak a jó van, most csak az ének,
Akárhány napja volt is az évnek,
Amikor rútul csak civakodtunk,
Hitünk, reményünk egymásén csorbult.
Átokból áldás, áldásból béke,
Békébõl jóság, szíveknek éke,
Mennyei fénnyel lángol a gyertya,
A megbocsátás ünnepe lett ma.
Adjon az Isten szép fényes estét,
Befûtött kályhát, legyen melegség,
Õszinte szóval szíves beszédet,
Értelmet ennek a földi létnek.

rendezvényre
Program:
9.00

Alsó tagozatos iskolások karácsonyi elõadása

10.00

Óvodások karácsonya a Vak Bottyán Óvodában

10.30

Felsõ tagozatos iskolások karácsonyi elõadása

15.00

MINDENKI KARÁCSONYA ünnepi mûsor

Ünnepi köszöntõt mond Csõszné Kacz Edit polgármester
* Adventi gyertyagyújtás
* Alsó tagozatos iskolások ünnepi mûsora
* Krammer Ferenc kórus ünnepi mûsora
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt kíván
Simontornya város képviselõ-testülete nevében Csõszné Kacz Edit polgármester,
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke

Adjon az Isten kérdésre választ,
Mi kétely helyett nyugalmat áraszt,
Hogy mind, mi méltó, valóra váljon,
Volt is karácsony, lesz is karácsony.
Simontornya, 2014
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az alakuló ülés óta elõször tanácskozott az
új képviselõ-testület. 5 fõ és 14 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta
tett fontosabb intézkedésekrõl,
valamint a jelentõsebb
eseményekrõl
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megbíztam a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-t a hótolási feladatok elvégzésével.
2. Elkészült a Malom utcai járda a vízelvezetés kivételével, amelyet a szerzõdés nem
tartalmazott.
3. Elkészült a buszváró felépítménye.
4. Elkészült a bõrgyári szennyvíz elvezetésére a vízjogi engedélyezési terv, melyre
megkértem a vízjogi létesítési engedélyt.
5. Az Igari úti házak mögötti önkormányzati árok kotrása megtörtént, amely még
javításra szorul.
6. Kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a tavasszal elõkészített kátyúk
aszfaltozását. Egy része elkészült.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Október 29-én apparátusi ülést hívtam
össze, ahol tájékoztattam a dolgozókat az
elvégzendõ és elvárandó feladataikról.
Október 29-én, 30-án és 31-én a Vak Botytyán Óvoda, az ÕSZIKÉK Szociális Szolgáltató Központ és a Napközi Otthon dolgozóit hívtam össze, ahol tájékoztattam
õket az elvégzendõ és elvárandó feladataikról.
A simontornyai közmunkások a halottak
napi megemlékezésre teljes mértékben
rendbe tették az önkormányzati és felekezeti sírokat.
November 3-án eligazítást tartottam a
közmunkaprogram résztvevõinek és vezetõjének.
November 5-én az OTP Szekszárdi fiókvezetõje bemutatta a simontornyai fiók vezetõjét, Puskásné Hajczinger Erikát. A megbeszélésen szóba került a helyi OTP nyitvatartási ideje, a pénzügyek bizalmas kezelésének hiánya, az ATM folyamatos töltése. Kértem, hogy vegyék figyelembe a lakossági igényeket.
November 6-án munkahelyteremtés érdekében Szabó Attila alpolgármesterrel Székesfehérváron jártunk a SZÖVIN Kft.nél. A tervek szerint Simontornyán létesítenének egy szalagot, amely 20 lakosnak
teremtene munkát.
A mai képviselõ-testületi ülés elõtt egy
másik munkahely-teremtési elképzelésrõl
kaptunk bõvebb tájékoztatást.

November 10-én DÁM társulási ülésen
vettem részt, ahol megválasztásra került az
elnök és az alelnök. Elnök Porga Ferenc
(Tamási polgármestere), alelnök Barkóczi
József.
November 11-én fogadtam Mocsári Eleonórát és dr. Bozsolik Róbertet, Bátaszék
polgármesterét. A bemutatkozáson kívül a
jövõre megrendezésre kerülõ várossá avatás 20. évfordulóját tárgyaltuk, valamint
egy daganatos kisgyerekért szeretnénk jótékonysági rendezvényt szervezni.
November 12-én 4 társulási ülést hívtam
össze (központi orvosi ügyelet, ÕSZIKÉK
Szociális Szolgáltató Központ, Simontornyai Köznevelési Társulás, Biztonságos
Ivóvízellátási Társulás) napirendként szerepelt az elnök és az alelnök megválasztása. Bejelentem, hogy valamennyi társulásnál az elnöki tisztséget én töltöm be.
A munkahelyteremtés érdekében a SZÖVIN Kft.-tõl Árpási úrral megtekintettük
a lehetséges helyszíneket.
November 14-én a szociális munkások
napjának alkalmából köszöntöttem az
ÕSZIKÉK Szociális Szolgáltató Központ
dolgozóit.
November 15-én megnyitottam a 19. alkalommal megrendezésre kerülõ apák napi
rendezvényt, amelyet az önkormányzat
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is
támogatott.
Gratulálok a simontornyai vár, a TEMI
FRIED Mûvelõdési Ház és a Hegyközség
közös rendezvényéhez. Bemutatták, hogy
együtt, egy célért lehet közösen dolgozni.
November 19-én minden képviselõ részt
vett a kötelezõ képzésen.
November 20-án sor került a Sió–Kapos
Ivóvízminõség-javító projektzáró rendezvényére, amelyre minden képviselõtársam
kapott meghívót.
Minden héten egy alkalommal végigjárjuk
a SWIETELSKY építésvezetõjével a
szennyvízberuházással érintett területeket
és a lakossági bejelentéseket ellenõrizzük.
Csõszné Kacz Edit polgármester

Zsolnai István képviselõ többek között a
Vár téren található, de nem mûködõ illemhely üzemeltetését szorgalmazta. Körtés
István képviselõ a Malom utcai lakosok kérését tolmácsolta, akik szeretnék, ha gyorsítanák az utca közlekedésre alkalmassá
tételét, mert jelenleg oda a busz nem tud
bejönni, az utca végéig kell gyalogolni, s
jön a tél.
A képviselõ-testület módosította a 2014.
évi II. féléves munkatervét. Az önkormányzatok költségvetési koncepció készítési kötelezettsége megszûnt, ezért annak
és a háromnegyed éves pénzügyi helyzetrõl szóló beszámoló megtárgyalását levette a napirendrõl a testület. A munkatervben szereplõ, „Merjünk nagyot álmodni”
napirendi pont és a köztéri térfigyelõ rendszerrõl szóló rendelet megalkotását elnapolták.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ elõterjesztést a képviselõ-testület és Szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet törvény által elõírt felülvizsgálatát megtárgyalták és
elfogadták. Az új és módosuló törvényi
rendelkezéseknek való megfelelés volt a
módosítások célja. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat Simontornya Város honlapján elérhetõ.
Megtárgyalták a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Új
adónem bevezetését nem tervezik, az adók
nem emelkednek a 2015. évben, kivétel az
IFA (idegenforgalmi adó) mely 100 forinttal nõ éjszakánként. Ezt az idelátogató turisták fizetik.
Az önkormányzati társulásokról elõterjesztett beszámolót a testület elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzata jelenleg hét társulásban tag. Az önkormányzati társulások jogi személyként mûködnek, ezekben tagként való részvételünk az
adott önkormányzati feladatellátás hatékonyságát segítik elõ.
A településrendezési terv módosításáról
elõterjesztett tájékoztatót elfogadták. Jelenlegi településrendezési tervünk jövõre
lesz 10 éves, felülvizsgálata elkerülhetetlen. Jelenleg három olyan fejlesztés van folyamatban, mely a terv módosítását igény-
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li. A módosításra a következõ testületi ülésen kerül sor.
Tárgyaltak a Kultúrházi körárok Sió becsatlakozási szelvényében csapadékvíz átemelése a Sióba, I. ütem – VIS MAIOR támogatás igénylésérõl. Az elmúlt idõszakban két alkalommal volt szükség védekezés elrendelésére a csapadékos idõjárás és
a Balaton leeresztése általi Sió vízszintemelkedés miatt. A védekezési költségek
igényelhetõ és megítélhetõ támogatásának maximális mértéke az elismert helyreállítási és védekezési költségek 90%-ának
megfelelõ támogatás.
Simontornya Város Önkormányzata és a
Simontornya Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat együttmûködési megállapodást megtárgyalták és elfogadták.
Jóváhagyták a munkamegosztási megállapodásokat a Vak Bottyán Óvoda és a Simontornyai Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ vonatkozásában.
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Intézményi Tanácsa települési képviselõjének Kántor Mónika képviselõt delegálták.
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Hunyadi utcai épületének felújítására irányuló kérelmet megtárgyalták. Az
önkormányzat az iskola mûködtetéséhez,
fenntartásához az állam felé évi 36 millió
forinttal járul hozzá, ezen felül a testület
nem kívánja az iskola felújítását támogatni.
A simontornyai vár tetõgerincének javítását és a függõeresz tisztításának szükségességét elfogadták.
Az orvosi rendelõk felújítását tárgyalták,
ennek során szükségesnek tartják az elõzetes felméréseket. A tervek elkészítésére
ajánlatok kérése szükséges. Ezt követõen
kerülhet sor az építési engedélyek megkérésére, majd a kivitelezésre.
A simontornyai II. számú háziorvosi körzet háziorvosi állás betöltését megtárgyalták. 2015. január 1-jétõl dr. Ollmann
Anasztázia látja el a körzeti orvosi teendõket.
2014. december 1-jétõl betöltésre kerül a
simontornyai I. számú védõnõi körzet védõnõi állása. Nagy Mónika látja el a feladatokat, döntött a testület.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetõjének az eddigi ügyvezetõt,
Pásztor Krisztiánt bízták meg, újabb 5 évig
irányítja a munkákat.
Horváthné Kovács Viola lakásvásárlási
kérelmét elfogadta a képviselõ testület.
Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat hitel felvételi kérelmét
elfogadták, támogatták.
A fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának
önkormányzati támogatást zárt ülésen tárgyalták. Két kérelem érkezett a testülethez, mindkét esetben a támogatást megszavazták.
A cikk elkészítésében nyújtott hathatós segítséget ezúton is köszönöm Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõnek.
Va Lá
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Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 7 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Kisebb értékben elkövetett lopás vétség
miatt egy román állampolgár tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2014. szeptember 21-én 2.00 óra körüli idõben a Tulipán étterem parkolójában eltulajdonította
kézitáskáját a benne lévõ ruhával, illetve a
magyar hatóságoktól kapott iratokkal
együtt. A lopással okozott kár 700 euró
(210.000 Ft).
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. szeptember 22., 22.00 óra és 2014. szeptember 23.,
8.30 óra közötti idõben az általa üzemeltetett büfébe ablakbetörés módszerével behatolt, és onnan kb. 1000 Ft értékben váltópénzt tulajdonított el.
A bûncselekmény elkövetõjét sikerült beazonosítanunk, az ügyet a Szekszárdi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyészének vádemelési javaslattal küldtük meg.
3. Egy simontornyai lakos csalás miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, akinek a feljelentõ testvére a hardverapro.hu
oldalon talált telefonhirdetés után 2014.
szeptember 16-án, Budapesten egy McDonald’s étteremben adásvételi szerzõdéssel
kifizette a telefonkészülék teljes vétel árát,
amely 121.000 Ft volt. A készüléket azonban a mai napig nem kapta meg.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. szeptember 1. és 2014. október 7. közötti idõben a
Facebook internetes oldalára fenyegetõ
üzeneteket küldött, majd 2014. október
7-én egy kézzel írt névtelen levelet helyezett el postaládájában, melyben megölésével fenyegette meg.

5. Szabálysértési értékre dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás vétsége miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2014.
október 15-én, 5.50 óra és 18.00 óra közötti
idõben Simontornya, Mátyás király utcában egy kerékpártárolóban elhelyezett, lezárt mountain bike kerékpárt tulajdonított
el kb. 50.000 Ft értékben.
6. 2014. november 4-én egy simontornyai
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. november 2-án, 11.00 óra és
2014. november 3-án, 16.00 óra közötti
idõben a családi háza bekerített udvaráról
eltulajdonított 1 db IFA tehergépkocsi kereket. A lopással okozott kár 30.000 Ft. A
bûncselekmény elkövetõjét sikerült beazonosítani, vele szemben a nyomozást
gyorsított eljárásban folytattuk le, a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal a Tamási Járási Ügyészségnek küldtük
meg.
7. 2014. november 8-án egy simontornyai
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. november 7-én 18.00 óra és
2014. november 8-án, 9.30 óra közötti idõben az Igari úton lévõ lakatlan házába az
ablakon lévõ mûanyagháló kivágásának
módszerével behatolt, és onnan füstölt
húskészítményeket tulajdonított el összesen kb. 600.000 Ft értékben.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ismét
meghirdettük a „Látni és látszani” kampányt. A közterületekrõl az utóbbi hetekben megszaporodott a lezáratlan kerékpárok eltulajdonítása, minden esetben,
akár rövid idõre is, zárják le a kerékpárokat! A tél közeledtével ismét megjelentek
az utcai faárusok, velük legyenek nagyon
óvatosak, mert sok csalásnak lehetnek áldozatai.
Mikoly Tibor r. õrnagy, õrsparancsnok
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ISMÉT APÁK NAPJA –
immár tizenkilencedszer
Idõtállónak bizonyult Schweigert Györgyné majd két évtizedes
ötlete. November 15-én szombaton 10 órától tartották a sportcsarnokban az idei APÁK NAPJÁT. Erre az eseményre szeretettel várták az apákat, a gyerekeket és természetesen az édesanyákat, nagymamákat, nagypapákat, mindenkit, aki jól szeretné magát érezni e jeles napon. Az ünneplõk jöttével, szép számmal
megtelt a sportcsarnok küzdõ- és nézõtere.

koztak a csapatok. Négy – tíz szülõbõl, zömében apából és ugyanennyi gyerekbõl álló – alakulat várta a verseny rajtjelét. A legidõsebb játékos ezúttal is az örökifjú Schweigert György volt, míg a
legfiatalabb versenyzõnek az unokája, Kovács Peti bizonyult. A
feladatsor 5 tréfás ügyességi játékból tevõdött össze: gólya viszi,
mocsárjárásos, pléden húzós, várépítõs, gyereketetõs. A csapatok
igen komolyan vették a vetélkedõt, mindenki beleadott apaitanyait, mindenki gyõzni szeretett volna, s megállapíthattuk, hogy
gyõzött is.

A köszöntõk után az óvodások és szüleik léptek a parkettre.
Öröm volt nézni a kis lurkók szemének csillogását, jó kedvét, közösen melegíttetek be a sorversenyre, ez nem mindennapi esemény. A nap egyik fénypontja volt, amikor a sorversenyre felsoraA történeti hûség kedvéért a végsõ helyezések:
I. Kakasok 8 pont, II. Maci 9 pont, III. Süni 13 pont, IV. Csigák 14
pont.
Minden csapat egy zsák, zömében plüss állatokból, játékokból álló csomagot kapott, valamint csokoládét, cukorkát. A nap legnagyobb, legjobban várt eseménye a csarnok légterében lógó, ezer
léggömböt tartalmazó háló rögzítõmadzagjának elvágása volt.
Hullottak, szálltak a léggömbök, amikor talajra érkeztek, a gyerekek eleinte taposták, eldurrantották, puskaropogásra emlékeztetõ zaj hallatszott. Késõbb szorgalmasan gyûjtötték, többen nemcsak a kezüket használták, hanem a szájukat is, mely igen ötletes
volt. A támogatók jóvoltából az apák napja résztvevõi elveszett
energiájukat szendviccsel és üdítõ itallal pótolhatták. Emlékezetes nap volt ez, bizonyára több gyerek errõl álmodott.
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden

Karácsony – ünnep mindenkinek!
Kb. 2000 éve történt a betlehemi csillag alatt, hogy megszületett a Megváltó. A „három királyok” pedig,
ahogy hírét vették a dolognak, útra
keltek… A történetet már ismerjük a
legõsibb könyvbõl: a Bibliából. Ez a
történet jelentõsen befolyásolta az
emberiség történelmét, és még napjainkban is hatással van rá. De vajon
mi a helyzet a mai képzõmûvészetben
a karácsonnyal? „Harag és részrehajlás nélkül” (ahogyan Tacitus híres
történetíró javasolja) azt mondhatjuk,
hogy a posztmodern képzõmûvészetbõl kiveszett a karácsonyi áhítat.
Nem csoda, hiszen éppen ebben az

évben emlékezünk a „Nagy Háború”
kezdetének 100. évfordulójára. E háborút követte a második világégés,
és napjainkig bezárólag lehet sorolni
az emberiséget, a nemzeteket ért tragédiákat. A nagy tömegek számára
ma már nincs meg a karácsonyi ünnepkör varázsa. A Karácsony a régebbi korok egész társadalmát áthatotta. Ma már sokan sokféleképp ünnepelnek. Sokaknak ez a család ünnepe, vannak, akiknek a szeretet ünnepe. Vannak, akiknek csak egy jó
„buli”, vannak, akik letudják drágábbnál drágább ajándékok vásárlásával a
plázákban…, vannak, akiknek egy

közösen eltöltött este a feldíszített fenyõfa mellett. Azt hiszem, akkor cselekszünk helyesen, ha felhívjuk a figyelmet igazi értelmére: arra az eszmerendszerre, amely Jézus születésével keletkezett, amely hétköznapjainkban is (manapság, a XXI. században is) biztos iránytûként szolgál
posztmodern, globalizálódó világunkban. Hosszan lehetne sorolni a természeti katasztrófákat, a pusztuló élõvilágot, a gazdasági válságokat, százezreket és milliókat sújtó szenvedéseket, háborúkat, kisebbségeket ért
megkülönböztetést, az éghajlatváltozás következményeit. A tudomány

ma már szinte csodákra képes. De
mit ér ez, ha magát az embert hagyjuk
pusztulni, ha nem követjük a megfelelõ utat, melyben nagy segítség a
betlehemi kisgyermek. A simontornyai könyvtárból pedig ajánlom a Karácsony c. könyvet a Helikon könyvkiadótól.
Gyurkó Gábor
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Volt egyszer egy bõrgyár… 3.
(Ami a könyvbõl kimaradt)
Ismét egy névsort adunk közre, elsõként ismerõs nevekkel, akik
közül sajnos már sokan nem élnek.
Ezt a tablót is – mint ahogy az összes korábban közzétetteket –
Halkas Kálmántól kaptam, aki a bõrgyár fõmérnöke volt, s hosszú
idõn át a tímáripari tanulók egyik szakoktatója is.
Bõrgyári könyvünkben 4 tabló szerepel, az 1963, 1968, 1973 és
1978-as években végzett tanulókat láthatjuk rajtuk. Lehet, hogy
valaki közülük nem is ismeri meg a könyvet?
A végzõs diákok fentrõl balról kezdve a következõk: Gulyás Mihály, Bognár János, Barakonyi Antal, Szili János, Molnár János,
Csömösz László, Takács Piroska, Sebestyén Mária, Horváth Zsuzsa, Csóka Ferenc, Pincési József, Kiss Katalin, Gyõri Veronika,
Ángyán Éva, Takács János, Gyõri József, Reitter Lajos, Prajda
István, Tóth József.
Továbbá Vinczellér István, Dombos Gyuláné, Ható József, Halas
Kálmán, Varga István, Hólik Sándor, Palásti Lajos szakoktatók,
dr. Ágoston Józsefné osztályfõnök, H. Halas Kálmánné igazgató.
Második képünk az
1940-es évek elejére
vezet vissza minket,
ismét Dudás Istvánné
Kondor Erzsi jóvoltából. Balról Szántó Lajos, Sebestyén Tibor,
Dudás István – jobbszélen kancsóval a kezében Lajos nagybátyja, Kõmûves Sándor áll. A kép bizonyára az egyik szõlõben készült.
A harmadik fotót május 1-jei felvonuláson készítették a Vár téren, talán az 1970-es években – Mészáros Jánosné Csondor Márti
gyûjtésébõl való. Elöl (kalapban) Hermann Lajost látjuk, a vixos
raktárból. Mellette balról Szaksz Ferencet és talán Pipellán Jánost vélem felismerni. A 2. sor szélén Kerekes Árpád, mellette
Szabó László néz felén – õk a tervosztály dolgozói voltak. Laci késõbb a boxraktár vezetõje lett. Reméljük, sokan felismerik még
magukat vagy egymást a felvonulók között.
Negyedik képünket Kovács Józsefné Takács Magditól kaptam,
akinek családjáról könyvünkben is írtam. Édesapja Takács József,
és a hét testvér közül hatan dolgoztak évtizedekig a gyárban. A
képen a hét testvért látjuk. Elõl ülnek balról: Irén (Szabó Lajosné) és Margit. Mögöttük Katalin (Bakonyi Józsefné), Pál (õ
Budapesten dolgozott), Erzsébet (Pénzes Ferencné), József
(Pille) és Magdolna (Kovács Józsefné).
Az ötödik képet Szabó Józsefék (Szosi) adták nekem, s a Hesz család egyik esküvõjén készült. Balról Kurek Jenõ és felesége Hesz
Kató áll, majd Szabó Zsuzsa a Hesz család fiúgyermekével. A jobb
szélen álló ifjú koszorúslányt sajnos nem ismertük fel. Mindegyik
család tagjai a bõrgyár törzsgárdájához tartoztak. Szabó József a
boxkikészítõ festékkonyhájában dolgozott, majd a kikészítõben
lett csoportvezetõ. Az utóbbi két fotó az 1970-es 80-as években
készülhetett.
A hatodik képet Szántó Györgyék közvetítésével Fehér József adta kölcsön, s a féltve
õrzött kép a hajdani ipari tanuló zenekart
ábrázolja. Az 1962-ben készült fotón balról:
Hermann József, Cseh János, Varga István
vezetõ, Németh János, Kubicsek János,
Porteleki István, Fehér László, Fehér József.
Valamennyi képet köszönjük, s a folytatást
is, ha lesz ilyen. És boldog karácsonyt kívánunk!
Kiss Margit
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Elindultak a felnõtté válás útján

A célszerûen átalakított, ízlésesen feldíszített sportcsarnokban egyik kapufára kifeszített transzparensen ott díszeleg két dátum, 2008–2015, a kezdet és a befejezés
éve. Ez emlékeztet arra, hogy az eltelt idõ
alatt a kisgimnazistákból mára felnõtt lányok és érett férfiak lettek. Szülõk, rokonok, tanárok, diákok és barátok – sokan
voltak tanúi a végzõs gimnazisták ünnepélyes szalagtûzõjének. A huszonnyolc, csillogó szemû végzõs diákot ünnepelte ezen a
napon mindenki. A szalagot büszkén viselõ tanulók egyre közelebb kerülnek a nagybetûs élethez, s életük elsõ nagy vizsgájához, az érettségihez.

A Himnusz után Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte az ünneplõket.
Többek között elmondta, a szalagot hordani bátorság is: hamarosan ismeretlen
utakra léptek, nagy reményekkel. A szalagot az életetek azon szakaszán viselitek,
amikor fontos dolgok dõlnek el, most ti
vagytok a fõszereplõk. Jó döntéseket kell
hoznotok és küzdenetek kell a megvalósulásukért! A mai napon tudatosul talán elõször a tanárban és a diákban – a szalag feltûzésének pillanatában –, hogy közeledik a
búcsú. Véget érnek a gondtalan diákévek,
és ezek után hamar ráébred az ember,
hogy minden döntésének hatalmas súlya

van mind a saját maga, mind a környezete
számára. Ezekben a hónapokban mindannyian választás elé kerültök, hogy merre
folytassátok a megkezdett utat. Lesz, aki a
továbbtanulás mellett dönt, hogy orvos,
ügyvéd, tanár vagy mérnök legyen, és lesznek olyanok, akik munkába állnak, hogy
így építsék tovább saját jövõjüket. De ez a
nap legyen még az önfeledt ünneplésé! Az
én dolgom nem más, mint hogy gratuláljak
mindenkinek, aki eljutott idáig. De gratuláció illeti meg a szülõket, akik támogatták
gyermekeiket, a tanárokat, akik átadták a
tudást, és az intézményt, hogy mindehhez
méltó keretet biztosított. Végezetül arra
kérlek benneteket, hogy fogadjátok meg
Arany János örök érvényû szavait, aki a
következõket mondta egykoron:
„Legnagyobb cél pedig itt e földi életben
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
Sok sikert és kitartást kívánok nektek! – fejezte be ünnepi beszédét a polgármester.
Májer Szilvia végzõs diák szavalata után
Kovácsné Lengyel Ilona iskolaigazgató
megszívlelendõ gondolatait, jókívánságait
tolmácsolta. A beszéd elõtt a hangszórókból Zorán: Volt egy tánc címû száma áradt.

„Kedves Ünnepeltek, kedves Vendégek,
kedves Szervezõk, Segítõk!
Egy másik táncot idézett fel ez a zene. Két
évvel ezelõtt a most végzõs osztály egy nagyon szép mûsort mutatott be a várban az
október 23-i városi ünnepség keretén belül. Akkor csak a két legbátrabb táncost
láthattuk, ma az egész osztály bemutatja
nekünk az utolsó közös táncukat. Aztán
megkezdõdik a visszaszámlálás.
Az a tánc is és a mai is örök emlék marad
ennek a 28 fiatalnak az életében, meg ezen
kívül ezernyi pillanat, ami a gimnáziumi
évekhez köthetõ. Szép pillanatok, kevésbé
szépek, mulatságosak, szomorúak vegye-
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TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0019
Innovatív iskolák fejlesztése
a Vak Bottyán ÁMK-ban

Befejezõdött az
„Innovatív iskolák”
pályázat
sen. De valamennyi emlékül õrzött pillanatra igaz: fontos volt, mert egy ember személyiségfejlõdésének legfontosabb szakaszában, a kisgyermekbõl a felnõtté válás
idõszakában történt.
Kedves Tizenharmadikosok!
Rövidesen eldõl, milyen felnõttek lesztek.
Nagyon bízom benne, hogy a gimnáziumunkban megélt pillanataitok a jó emberré válást segítették elõ.
Kaptok ma egy szalagot, ami egy jelzés a
külvilágnak, hogy 2008 óta a simontornyai
gimnázium tanulói vagytok, 2015-ben pedig befejezitek nálunk a tanulmányaitokat.

vagyok benne, hogy jól döntöttek, remélem, õk sem érzik ezt másképp.
Kedves Tanítványaink! Sok sikert, kitartást kívánok magam és kollégáim, valamint az intézmény összes diákja nevében
az elõttetek álló nem könnyû idõszakhoz, a
ma estéhez pedig mindenkinek jó szórakozást!”
Az est fõ eseménye, a szalagtûzés volt,
melynek során elõször Cseh Veronika tanárnõ, a búcsúztató 12. g osztályfõnöke
feltûzte a szalagot Kovácsné Lengyel Ilona
igazgatónak és helyettesének, Horváthné
Farkas Ritának, majd az igazgatónõ fel-

Ez a szalag, jelzés önmagatoknak is, egyelõre a nagy megmérettetés közeledtére
emlékeztet benneteket, aztán néhány év
múlva, ha elõkerül egy fiók mélyérõl, a
gimnáziumi éveket, pillanatokat, táncokat
idézi majd fel. Kívánom, hogy a gimnáziumi emlékeitek segítsenek az elõttetek álló
akadályok leküzdésében, a nehéz idõszakok átvészelésében, a harmónia, a kiegyensúlyozott élet megtalálásában.
Azért, hogy mindez létrejöjjön, sok erõfeszítést kell még tennetek, de ha a szüleitekkel együtt jól neveltünk benneteket, készen álltok arra, hogy ezeket az erõfeszítéseket megtegyétek. Táplálkozzatok a tudásból, a kitartásból, az õszinteségbõl. Legyetek segítõkészek, udvariasak másokkal,
s meglátjátok, az akadályok így könnyebben leküzdhetõk. Ha valaki nektek nyújt
segítséget, ne feledjétek el megköszönni.
Legelõször a szüleiteknek, családotoknak
mondjatok köszönetet, akik sokat tettek
azért, hogy eljussatok idáig. Többek közt
vállalták, hogy a gyermekük egy kisgimnáziumban kapja meg az útravalót a felnõtté
váláshoz, a helyzet adta elõnyökkel és hátrányokkal együtt. Ezúton is köszönöm nekik, hogy ezt a döntést hozták. Én biztos

tûzte a szalagot a 13. g osztályfõnökének,
Máté Imrének. A hét évig volt osztályfõnök meghatottan tûzte fel a tanítványainak a végsõ búcsú kezdetét jelzõ szalagot.
A diákok közül többen elérzékenyültek,
de voltak, akik vidáman fogadták a várt
eseményt. A végzõs osztály ünnepi dala
után a 12. g diákjai a Hooligans együttes
„Küzdeni az álmokért” címû dalával és
egy-egy szál fehér szegfûvel köszöntötték a
lassan búcsúzó társakat. Következett az est
fénypontja, melyre nagyon sokat készültek
az immár „szalagos” diákok. A csinosan öltözött lányok és fiúk a „korcsolyakeringõ”
dallamára táncoltak. Jákob Kata, a gimnázium egykori diákja, aki a táncos pályát választotta, tanította be a táncot, mellyel
nagy sikert arattak, kétszer kellett megismételni a színes koreográfiájú, nehéz emelésekkel tarkított keringõt. A diákok által
összeállított vetítés során az ünneplõk
megismerhették a végzõs tanulók gyermekkorát, s mindazt, ami az elmúlt hét
évben történt az osztállyal. A hivatalos ünnepség után kezdõdött a bál, melyen önfeledten táncoltak, szórakoztak a diákok és
az ünnepség vendégei.
Va Lá

Intézményünkben befejezõdött a TÁMOP 3.1.4.12/2-2012-0019-es projekt megvalósítási szakasza, melynek keretén belül 48 millió forintot használhatott fel az iskola olyan tevékenységekre, eszközökre, amilyenekre nagyon ritkán jut pénz egy állami intézmény életében.
Kilencmillió forint értékben szerezhettünk be eszközöket, túlnyomó részük a mindennapos testnevelés
bevezetését segítõ sporteszköz (labdák, bokszzsákok, asztalitenisz asztalok, tornapadok, ugrókötelek, szivacskézilabda kapu stb.). Simontornyán egy
edzésközpontot mûködtettünk másfél éven keresztül, ahol a helyieken kívül pálfai és pincehelyi felsõ
tagozatosok is élvezhették az új eszközök adta lehetõségeket. Egészségnapokat, környezetvédelemmel, baleset-megelõzéssel kapcsolatos témanapokat szerveztünk, ezekre minden eszközt (távcsövek, kerti szerszámok, szemléltetõ eszközök) és
anyagot a pályázat fedezett. Az idegen nyelvek tanulásához versenyekkel, témahetekkel csináltunk
nagyobb kedvet, még a jól teljesítõ gyerekek jutalmazására is volt lehetõségünk. Nagy örömet okozott a diákjainknak, hogy ingyenes erdei iskolákban, sportkirándulásokon, többnapos ökológiai
foglalkozásokon vehettek részt. A kézilabdás fiúk
kétszer is elmehettek két napra Orfûre sportkirándulásra, mindezt teljesen ingyen.
Egy-egy hagyományosan megrendezett önálló
programot is támogatni tudtunk minden tagintézményben, Simontornyán ez a Vak Bottyán nap volt.
Hogy érdekesebbé tegyük a tanórai munkát, a digitális táblákhoz 600.000 Ft értékben szerezhettünk
be szoftvereket. A pedagógusok szakmai fejlõdését is támogattuk a pályázatból, összesen 110 darab 30 órás továbbképzést végeztek el a kollégák a
legkülönfélébb témákban.
A számtalan eseményt dokumentálásához mindegyik tagintézménybe vásárolhattunk digitális
fényképezõgépet, s a beszerzett irodai eszközök
segítségével tartós szemléltetõ eszközöket is készíthettünk a fotódokumentációból.
Iskolánk honlapján a Pályázatok cím alatt ízelítõt találnak a rendezvényeken készült fényképekbõl:
http://www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu
Kovács Jánosné Lengyel Ilona
Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ
Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.
Telefon: +36 (74) 486-139
E-mail: vabosim@freemail.hu
Honlap: www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu
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VAK BOTTYÁN NAP
„Bottyán jó urunkat kísérheti grófság,
marad õ népének régi, hû vezére;
sorsa vitézség és jóság.”
2014. november 11-én iskolánk névadójára, Vak Bottyánra emlékeztünk.
Az alsó, felsõ tagozatos és gimnáziumi tanulók a napot a 8. a osztályosok emlékmûsorának megtekintésével kezdték. A szereplõk felidézték a Rákóczi szabadságharc
eseményeit, Bottyán János életútját, hõs
tetteit, nemes, egyszerû jellemét a hallgatóságnak. A mûsorból megtudhatták azt is,
hogy miért november 11-én tartjuk a megemlékezést. Az ünnepség a Vak Bottyán
emlékfal megkoszorúzásával zárult.

Tanulóink 9 órától osztályonként mérték
össze erejüket ügyességi és elméleti feladatokban. Az ügyességi versenyszámok a
sportcsarnokban zajlottak, a feladatok
közt szerepelt például mocsárjárás, kötélhúzás. A feladatok segítségével megpróbáltuk felidézni a simontornyai vár bevételét. Az elméleti feladatok megoldása is
ügyességet követelt és nem kevés fejtörést
okozott a versenyzõknek. A feladat Vak

Bottyán életérõl, a Rákóczi-szabadságharcról és a simontornyai vár történetérõl
szólt. A tagintézmények közötti verseny a
simontornyai várban zajlott, melyen a
pálfai, pincehelyi és simontornyai 7. és 8.
osztályosok 4-4 fõs csapatai mérkõztek
meg egymással Máté Imréné irányításával.
Érdekes, látványos és mozgalmas feladatok megoldása után (mint például képkirakó, kincskeresés, éneklés, fegyverek felismerése, dalszöveg képhez rendelése, rejtvények, honlapkészítés, mocsárjárás, várostrom, csata zoknibombával, sebesült
szállítás stb.) a gyõzelmet a simontornyai
7. b osztály csapata szerezte meg szoros
küzdelemben. Második helyet a simontornyai 8. b, harmadik helyet pálfai diákok
és simontornyai 8. a osztályosok csapata
szerezte meg.

Délután szavalóversennyel és népdaléneklési versennyel folytatódott a Vak Bottyán
napi program. A népdaléneklési versenyen arany minõsítéssel jutalmazta a zsûri
Kõvári Roni 2. osztály, Priskó Andrea 4.
osztály, Aumann Elena 3. osztály, Szabó
Róbert 8. a, Hersics Bence Tibor 4. b, Ko-

KÖSZÖNET
Az egész iskola, gyerekek, felnõttek nevében is szeretném megköszönni Andráskó Péter képviselõ úrnak, hogy a Hunyadi utcai épületünk udvarára hozatott
egy kocsi murvát, valamint a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-nek,
hogy az elterítésében közremûködött. A
gyors és hatékony segítséggel meg tudtuk szüntetni a hatalmas víztócsát a bejáratnál.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona
intézményvezetõ

vács Petra 5. b, Tóth Martina 7. osztály és
Katona Anna Tamara 8. osztályos tanulókat. A szavalóversenyen mindenki egy szabadon választott verssel készült, a tanulók
kipróbálhatták magukat a „világot jelentõ
deszkákon”. Ez alkalommal négy kategóriában hirdethettünk eredményt. Köszönjük a szavalóknak és nem utolsósorban a
felkészítõ tanítóknak, tanároknak az
örömteli pillanatokat. I. kategóriában (12. osztályosok) 1. helyezést Ács Luca Anna, 2. helyezést Enesei Léna Luca, 3. helyezést Kara Kitti ért el. II. kategóriában
(3-4. osztályosok) 1. helyezett Balogh Lili
Luca, 2. helyezett Papp Anikó, 3. helyezett
Farkas Kevin. III. kategóriában 1. helyezést Kockás Kira 6. b, 2. helyezést Zsolnai
Lea 5. a és Megyeri Réka 5. a, 3. helyezést
Szemes Csenge 5. b és Fintor László 6. b
kapott.
A IV. kategória gyõztesei: 1. Siklósi Dominika 9. g, 2. Szendrei Vivien 7. b, 3. Sári Diána 10. g.
Az alsó tagozatosok a megemlékezõ mûsort követõen játékos feladatokat oldottak
meg. Az osztályok csoportokat alkotva
menetleveleket készítettek és különbözõ
állomásokon mérték össze tudásukat.
Várépítés, puzzle, kuruc korból származó
hangszerek, fegyverek képének felismerése, kirakása mellett kuruc kori dalokat
tanultak meg a gyerekek.
A tornateremben volt mocsárjárás, várfoglalás, vártámadás és az „Adj király katonát” címû játékot is megtanulhatták.
Feladatokban, mozgásban gazdag délelõtt
után élményekben és remélve, hogy tudásban is gazdagabban térhettek haza az alsós
tanulók.
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„Egy választás Simontornyán”
Ezzel a címmel küldött egy megkeresést
Torma József „egy szûkebb, de eltökélt
csoport” nevében. Az elmúlt idõszak történései életre hívtak (igaz még csíráiban)
egy civil szervezetet, ami reméljük, hamarosan egy helyi mozgalommá válik, a tenni
és változtatni akaró civilek gyûjtõhelyévé.
Szeretnénk aktívan tenni a környezetünkért, mindenkor a jobbítás szándékával!
Eltökélt szándékunk az is, hogy ha kell,
tükröt tartunk, és ha szükséges, akkor hangot is adunk a más véleménynek. Azért,
hogy a demokrácia teljes lehessen lakóhelyünkön, kell és szükség van a civil-kontrollra – írta levelében Torma József.
A megkeresés célja: „A választások kapcsán sokunkban ébredtek kérdõjelek.
Gondolatainkat formába öntve szeretnénk, ha ezek nyilvánosság elé kerülhetnének, és megnyugtató válaszokat kaphatnánk mindannyian.”
A kérésnek megfelelõen – a teljes nyilvánosság biztosítása végett – a kérdéseiket
egy az egyben közli a Simontornyai Hírek.
Megnyugtató választ azonban a Simontornyai Hírek nem adhat, ezért a feltett
kérdések után közlöm a Helyi Választási
Bizottság és a Helyi Választási Iroda válaszait.
„Egy választás Simontornyán” megkeresés bevezetése:
Egy demokrata nem kérdõjelez meg egy
demokratikus szabályok szerint rendezett
választást. Mi sem tesszük. Természetesen
gratulálunk a nyerteseknek. Ez egy végleges eredmény, amelyet senki sem akar
megváltoztatni, de merültek fel kérdések,
amelyekre nem találjuk egyelõre a válaszokat! A megválaszolatlan kérdések
nyugtalanságot keltenek. Sajnos érezzük
ezt környezetünkben, ezért a válaszok
keresése akár közös ügyünk is lehet!”
1. kérdés: „Hogy lehetséges az, hogy az
egyik választókörzetben a valasztas.hu-n
szereplõ adatok tanúsága szerint egy jelölõív eltûnt?”

Válasz: A jelölõív nem tûnt el! 1 jelölõívvel
kevesebbet adott le a polgármesteri hivatalban az egyik jelölt – amiért a törvényben
elõírt pénzbüntetést is kirótta rá a Választási Bizottság. Nem eltûnt, hanem az érintett nem adta le, és ez nagy különbség. A
dokumentációban ellenõrizhetõ.
2. kérdés: „Igaz-e az a híresztelés, hogy az
átvett és az urnában talált szavazólapok
közti különbség (hiány) a láncszavazásra
utaló jel lehet?”
Válasz: Valóban, az egyik körzetben, az
urnában 1 szavazólappal kevesebb volt,
mint a megjelent választópolgárok száma.
De ez csak 1 körzetben, s ott is a megyei és
a képviselõi szavazólap hiányzott, a polgármesteri viszont nem! Hogy hiányzik
egy-egy szavazólap, ez sajnos általános jelenség: hiányzott pl.: Pincehelyen, Tamásiban, Bonyhádon, Tolnán, Bátaszéken, Dunaföldváron is. Hogy ez láncszavazást jelentene? Nem valószínû, inkább azt, hogy
a választópolgár egyszerûen elviszi a szavazólapot. Megteheti ezt, hiszen egyedül
van a szavazófülkében.
3. kérdés: „Mi volt a jelentése annak, hogy
a választás éjszakáján az egyik hivatali
dolgozó egy közösségi oldalon gratulált a
kollégáinak, és azt mondta, hogy így kell
ezt csinálni? (Sajnos, azóta törölték a bejegyzést.)
Válasz: a Tamásiban lakó köztisztviselõ
várta a tamási választási eredményeket.
Tamásiban jóval éjfél után is csak 11 %-os
volt a feldolgozottság, Simontornyán ekkor már 100%. Ezért gratulált éjfél után
nyilvánosan a dolgozóknak „így kell ezt
csinálni”, nem úgy, mint Tamásiban.
4. kérdés: „Mi az oka a cigány kisebbség
soha nem látott aktivitásának? (Csak emlékeztetõül: 2010-ben a cigány kisebbségi
önkormányzati választásokra 45 fõ kérte
felvételét a névjegyzékbe, ebbõl 13 fõ jelent
meg a szavazáson, tehát 28%-os volt a
részvétel. 2014-ben ellenben 119 fõ került
fel a névjegyzékbe, amelybõl 77 fõ meg is

jelent a szavazáson, ez közel 65%-os részvételi arányt jelent!)
Válasz: Errõl közvetlenül a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét kell megkérdezni. Annyit azonban tájékoztatásul szeretnénk elmondani, hogy már a 2011-es
népszámláláskor 69 fõ vallotta magát cigány nemzetiséginek, ellentétben a 2010es 45 fõvel szemben. A választási aktivitásuk szinte mindenütt meghaladta a települési önkormányzati aktivitást. A 65%-os
simontornyai részvétel nem kimagasló, pl.
Tamásiban ez 76% volt, Tolnanémediben
83%, Szekszárdon 56%, Sárbogárdon
59%.
5. kérdés: „Hogyan lehetséges, hogy az
egyik szavazókörzetben tucatszámra (4050 közé tehetõ) voltak olyan képviselõi
listára leadott szavazatok, amelyekben
csak két képviselõ neve szerepelt? Másik
körzetekben is jellemzõ volt ez?”
Válasz: A szavazólap akkor érvényes, ha
legfeljebb 6 nevet tartalmazott! Nagyon
sok volt, amelyen 1, amelyen 2, amelyen 3,
amelyen 4 nevet jelöltek meg, de sok olyan
is, amelyen az elsõ 6 név volt behúzva! A
szavazópolgár a szavazófülkében önként
döntötte el, hogy hány személyt tart alkalmasnak képviselõnek. Joga volt a választópolgárnak akár csak 2 nevet is behúzni, ezt
nem kontrollálhatta senki.
„Tényleg szeretnénk eltüntetni a kérdõjeleket!” Ezzel zárja a megkeresést a Simontornyai Civil-kontroll Csoport.
Reméljük, a feltett kérdõjelek eltûnnek!
Simontornyán a választás törvényesen zajlott, s kérjük, a Civil-kontroll Csoportot,
segítsen a megnyugtató válaszok közvetítésében, mert ez valóban közös ügyünk –
írta a Simontornyai Választási Iroda, és Simontornyai Választási Bizottság.
Va Lá

Rekordlétszámú új véradó
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK, aki ma megjelent Simontornyán a véradáson, és vérét adta Schweigert
Marciért, korábbi kolléganõm, Schweigert Györgyné unokájáért és minden beteg emberért – írta a Facebookra Kelemen Kata védõnõ, véradófelelõs.
Összesen 30 (harminc!) liter vért sikerült ma gyûjtenünk,
ebbõl majdnem 200 életmentõ vérkészítmény készül majd.
Külön szeretném megköszönni annak a rekordszámú, TIZENKILENC fiatalnak, és kevésbé fiatalnak, akik ma elõször nyújtották karjukat. (A legidõsebb elsõ véradó 60 éves
volt.)
Illetve köszönjük a mai és az eddigi 50 véradást Iker Magdi
néninek, aki ma, a 65. születésnapján utoljára adott vért.
Köszönet mindenkinek, akinek része volt ebben.
Va Lá
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Simontornyai Városvédõ
Mozgalom – Összefogás
Szép, napsütéses vasárnap délelõtt, vidám fiatalok, hölgyek és
urak szálltak ki autóikból, és takarítószerekkel körbe vették a járda szélen álldogáló üveg buszvárót, és takarítani kezdték azt.
Mindezt Simontornyán. Pár perc múlva olyan volt a megálló, mint
új korában.
Szóba elegyedtünk, hiszen ismertük egymást.
Könyv István: – Mi történt, hogy családosan ekkora munkába fogtatok
és buszvárót takarítatok?
Váczi Péter: – Mi vagyunk a Simontornyai Városvédõ Mozgalom
elsõ fecskéi.
Könyv István: – Még nem hallottam errõl a mozgalomról. Hogy-hogy,
mit szeretnétek?
Váczi Péter: – Élhetõ, tiszta várost szeretnénk. A szó minden értelmében. Az önkormányzatot versenyhelyzetbe szeretnénk hozni, hogy végre kibillenjen tetszhalott állapotából.
Diel Jani: – A mozgalommal szeretnénk megszólítani mindazokat, akik hajlandók tenni valamit a városért. A mozgalom senki ellen nem irányul, éppen az a célja, hogy összefogjunk, nem csak
választások idején.
Közben a gyerekek és feleségek szemeteszsákokba gyûjtik a lekapart szennyet, ragacsot.
– Nem mások helyett akarunk dolgozni és mások munkáját elvégezni, hanem megmutatni, hogy közösen igenis tudunk változtatni, és a rendre már csak ügyelni kellene. Ez egyfajta példa, amit
csinálunk. Az összes buszvárót megtisztítottuk – mondja egyikük,
közben kisfia kezét fogva elkormányozza a szemetes mellõl.
Azért a kis srác is bedob a zsákba egy még kószáló papírost.
Könyv István: – Milyen lehetõségeket láttok egy ilyen mozgalomban?
Bencze János: – Szeretnénk közösséget formálni azokkal, akik
munkájukkal segíteni szeretnék a várost. Kitakarítottuk a Bem
u.–Táncsics utca keresztezõdésében található parkot és környezetét. Tervezzük köztéri padok, szemetesek elhelyezését, melyhez a – közterületi érintettség miatt – számítunk az önkormányzat
együttmûködésére is. Aztán meglátjuk: városszépítés, kulturális
programok. Meghallgatjuk az embereket.
Váczi Péter: – Alkalmat szeretnénk adni az önkormányzati képviselõtagoknak, hogy tevõlegesen is bizonyíthassák a választóknak,
hogy kiérdemelték a bizalmukat.
Könyv István: – Távlati tervek?
Hersics Tibor: – A mozgalom tagságának kibõvítése. Esetleg alapítvány létrehozása. Az önkormányzattal egyeztetve több közös
program kidolgozása, amihez engedélyek kellenek. Csak segítenek! Közösséget szeretnénk, ahol a gyerekek is példaértékû közös munkát végeznek, velünk együtt. Bárki tag lehet, aki jelentkezik nálunk és akár anyagilag vagy természetben, két kezével, a tu-

dásával vagy a kapcsolataival támogatja a tervek megvalósítását.
Most padokat újítunk fel. Az ülésekhez meg kell, hogy vegyük a
falapokat. Idõjárásállóvá kell tenni. Összedobjuk a költséget.
Farkas József: – Fontosnak tartanánk, hogy keressenek meg bennünket azok, akik tudják, hogy hol vannak helyileg gazzal vagy
földel eltakart tûzcsapok. Amiket régen létesítettek, de nem tudjuk a helyét, és tûz esetén utcák is leéghetnek, mert a tûzoltók
nem tudnak vizet vételezni. Meg kellene jelölni azokat a helyeket
újra. Kitáblázni. Saját érdekünk ez is. Ez már egy következõ program lehet.
Könyv István: – Én meg elkészíteném a térképet. Meg a piktogramokat.
Van már jelképetek, címeretek vagy logótok?
Bencze János: – Köszönjük a felajánlásodat és örülünk, hogy belépsz közénk.
Könyv István: – Akkor már mint alapító szeretnék, jó!? Mások hogyan
csatlakozhatnak és kiket vártok?
Diel Jani: – Mindenkit szeretettel várunk! Cél a mozgalmat olyan
szintre emelni, hogy a simontornyai emberek sajátjukként éljék
meg a várost. Jelentkezni a facebook oldalunkon vagy e-mail címünkön: svm@gmail.com lehet.
Bencze János: – Eredmény maga a mozgalom létrejötte, a körülötte kialakult összefogás. A jövõben egy erõs, az önmaga érdekeit érvényesíteni tudó városi polgárok közössége.
Összeállította: Könyv István J.

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

HIRDETMÉNY
A Fried Mûvelõdési Ház Simontornya meghirdeti az intézményben levõ

Simontornyai munkavégzésre, könnyû, betanított munkára keresünk munkatársakat.
Jellemzõ feladatvégzés: vizuális ellenõrzés
nagyítós lámpa illetve mikroszkóp alatt.
Munkavégzés feltétele az éles látás és kézügyesség. A régióban jellemzõ operátori bérezés, minõségi illetve jelenléti prémiummal.
Felvétel esetén 3 hónap próbaidõ.
Jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet
hétköznap 9-16 óráig:
telefon: 06 30 328 8260,
e-mail: betanitottmunka2014@gmail.com

Feltételek:
– az üzemeltetéshez szükséges szakmai képzettség,
– az intézmény jellegéhez, mûködéséhez és programjaihoz alkalmazkodó nyitva
tartás.
A megkötendõ szerzõdés határozatlan idõre szól mindkét fél részérõl kettõ havi
felmondás kikötésével.
Jelentkezéseket írásban lehet beadni a Fried Mûvelõdési Házba. (Simontornya,
Petõfi u. 67.)
További információ Lacza Attila igazgatótól kérhetõ személyesen
a mûvelõdési házban munkanapokon 8-16 óráig,
vagy telefonon a 06 (74) 486 154-es és a 06 (30) 825 9249-es telefonszámon.

BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉT.
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Már-tor napi mulatság Simontornyán
Ismét kiderült, hogy az összefogás által nagyszerû dolgok születhetnek. Az Észak-Tolnai Hegyközség, a Simontornyai Vár és a
TEMI Fried Mûvelõdési Ház közös rendezvényén a hagyományos Márton napra emlékeztek. A várban már koradélutántól
várták a gyerekeket, akik különbözõ alkotásokat, mécseseket készíthettek, töklámpásokat faraghattak, megismerkedhettek
Szent Márton történetével, majd öt órakor énekszóval hosszú
sorban, kicsik és nagyok a
világító lámpásokkal indultak a vár megkerülésével a
mûvelõdési házba, ahol a
Tamási Pántlika Néptánc
Együttes, a Pálfai Rezeda
Néptánc Együttes, a Fried
Mûvelõdési Ház hagyományõrzõ énekkara és a
Krammer Ferenc kórus
szórakoztatták a népes közönséget. Ezt követõen a
hagyományõrzõ citerazenekar nótázása mellett az
ilyenkor elengedhetetlen
libavacsorát fogyaszthatták
el a jelenlévõk, amit az elõre történt befizetések alapján a Tulipán étterem szállított a helyszínre, és természetesen az újbor kóstolása sem maradt el. A bejáratnál forralt bort, forró teát és zsíros kenyeret lehetett kapni. A Lelkes-cserfes gitárcsapat közös nótázásra hívta a
vendégeket, késõbb a boros gazdák együttes éneke következett,
majd Herczeg Lajos nosztalgia zenékkel szórakoztatta hajnalig a
kitartó vendégeket.
Máté Imréné Klári

Városi nyugdíjastalálkozó

FIGYELEM!
A Simontornyai Szakképzési Kft. ismét

Talán még soha nem voltak ilyen sokan a BSZV Nyugdíjasklub
szervezésében megrendezett idõsek világnapi találkozóján. A
földszint mellett az emeleten, az erkélyen is asztalokat helyeztek
el, melyek mellett ültek a szépkorúak. Minden helyi nyugdíjasklub részt vett az ünnepi eseményen. Az egy éve alakult Fény-erõ
Egyesület nyugdíjasait elõször köszönthette Koczkás Lajosné, a
BSZV Nyugdíjasklub elnöke. Ezúttal sem hiányzott a BSZV testvérklubjának tekinthetõ dunaszentgyörgyi és paksi nyugdíjasklub. Koczkás Lajosné köszöntõje után Csõszné Kacz Edit polgármester szólt az ünneplõkhöz. Beszédében kiemelte, hogy a
nyugdíjasokat ezután is mindenben támogatja a város, békességet, szeretet, türelmet kért Simontornya lakosaitól, hogy áthidaljuk a nehézségeket, különösen a most folyó szennyvíz kiépítése
kellemetlenségeit. A találkozó kulturális mûsorral folytatódott,
melynek során vers, énekszóló hangzott el, majd az Õszikék dolgozóiból alakult tánckar fekete-fehér produkciója aratott nagy sikert. A Bõrgyári Nyugdíjasklub kánkán tánca mindvégig ütemes
taps mellett zajlott, akkor pedig dübörgött, amikor a táncosok
hátat fordítottak s felhúzott szoknyájukból kirajzolódott SIMONTORNYA felirat. A BSZV Nyugdíjasklub tánckara ezúttal
is osztatlan sikert aratott.
A kora esti közös vacsora lefogyasztása után a meglepetés sztárvendégek, Karcagi Nagy Zoltán és testvére, Andy több mint egy
órás zenés mûsorát láthatták az ünneplõk. A slágerek, magyar nóták elõadása alatt többen táncra perdültek, mely az est folyamán
Fisli László zenéjére tovább folytatódott. Szép nap volt, az idõsek
elfeledték gondjaikat, bajaikat.
Va Lá

KARÁCSONYI VÁSÁRT
SZERVEZ!
Idõpontja: 2014. december 12-13.
(péntek du. 16.00 órától,
szombat de. 10.00 órától)
Helyszíne: Simontornya, Szent István tér
(Pillich Ferenc Szakiskola elõtt)
* Kézmûves termékek
* Karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak
* Karácsonyi édességek, forralt bor
* Forró tea, sült kolbász és
egyéb vásári finomságok
Szeretettel várunk mindenkit!

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük, mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
a 63 éves korában elhunyt

LAKI ÁRPÁD
temetésén, a földi élettõl való búcsúztatásán
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mélységes fájdalmunkban velünk együtt osztoztak.
A gyászoló család
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Akire büszkék lehetünk
Mónos Tamás, Karbuczky Róbert, Horváth László és Szentmártoni Csaba után
újabb simontornyai játékos mutatkozott
be a futball legmagasabb osztályában. Bor
Dávid második élvonalbeli mérkõzésén, a
Paks csapatában a Pápa ellen, élete elsõ
NB I-es gólját lõtte. A 87. percben kapott
lehetõséget az ifjú játékos, rá 3 percre már
bevette a Pápa örökifjú, 41 éves, többszörös válogatott, háromszoros magyar bajnok, egyszeres német bajnok Szûcs Lajos
kapuját.

„Fantasztikus érzés, hogy gólt szereztem.
Amikor elsõ kísérletemnél a kapufáról
visszajött a labda, csalódott voltam, de

mentem tovább, mert éreztem, hogy összejöhet a gól. Hála Istennek, sikerült, nagyon
boldog vagyok” – mondta a simontornyai
származású, 20 éves Bor Dávid.

Gólérzékenységére jellemzõ, hogy 24 góljával vezeti a megye I. góllövõlistáját. Dávid tehetsége, ügyessége már korán kiderült, jól bánt a kézilabdával, ott is ontotta
gólókat, csakúgy mint a futballcsapatban,
ahol szintén igen gólerõsnek bizonyult.
Egy nagy szerelme volt: a gördeszkázás,
sokan láthattuk ügyes mutatványait. A legnagyobb szerelme a labdarúgás, mely sikereirõl az utóbbi idõben sokat olvashattunk.
Tehetségére korán felfigyeltek és a Puskás
akadémiára hívták, ahol nem sok idõt töl-

tött, honvágya miatt hazajött Simontornyára. Talán túl fiatal volt, nehezen
hagyta el a szülõi házat. Közben Simontornyán leérettségizett, s újra igen komolyan vette a focit, melynek eredményeként
helyet követelt a paksi alakulatban. Röviden ennyi a történet, reméljük, pályafutása
során még sok örömet szerez, továbbra is
büszkék lehetünk rá.
Va Lá

Diákolimpiát nyertek a fiúkézilabdázók
A Tolna megyei diákolimpia döntõjében magabiztosan, két egyaránt 18-18 gólos gyõzelemmel aranyérmet szerzett a Simontornyai Vak Bottyán gimnázium VI. korcsoportos csapata. Az NB
II-es juniorok mezõnyének listavezetõje a kétszer 20 perces mérkõzéseken, bebizonyította, hogy a tehetség, a szorgalom, az elvégzett munka, ilyen eredményekkel párosul.

Edzõ: Széplaki Zoltán, csapatvezetõ Szabadi István.
Simontornya–Bonyhád 29-11 (14-6)
Simontornya: Gombkötõ – Szabó 6, Csendes 10, Kiss, Torma 3,
Nagy 7, Molnár Be. 2.
Cs.: Molnár Ba. 1 (kapus), Balogh, Sülyi.
Va Lá

Eredmények:
Bonyhádi Petõfi gimnázium–Gyönki Tolnai Lajos gimnázium
21-14; Gyönk–Simontornya 15-33 (9-18)
Simontornya, 60 nézõ, vezette: Dravecz M.–Dravecz T.
Simontornya: Molnár B. – Szabó 10, Csendes 6, Kiss, Torma 4,
Nagy 4, Molnár Be.1.
Cs.: Gombkötõ (kapus), Balogh 7, Sülyi 1.

SZILVESZTERI
UTCAI FUTÓVERSENY
2014. december 31., 10.00 óra.
Indulás a sportpályáról.
Az esemény jelenleg szervezés alatt!
Kérjük, figyelje a plakátokat!

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

