
Jubilált a mûvészetoktatás
Immár öt éve – évente kétszer – mutat-
ják be alkotásaikat a mûvészeti okta-
tásban résztvevõk. A Fried Mûvelõdé-
si Ház és a Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Tagintézmény si-
montornyai képzõmûvész tanszakos
grafika és kézmûves tanulóinak fél-
éves munkáiból készült kiállításán 32
tanuló munkáit csodálhattuk meg. A
IV. osztályos tanulók dalokkal, verssel
hangolta a megnyitó résztvevõit, majd
Rill Mária, a tamási intézmény szak-
mai vezetõje ecsetelte, méltatta az el-
készült alkotásokat. Dicsérte a két ta-
nár, Boros Eszter és Gyurkóné Tóth
Irén munkáját, szervezõképességét. A
január 24-ig nyitva tartó kiállítást osz-
tályok, egyéni látogatók sokan megte-
kintették.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 6 fõ és 9 egyéb napirendi pontot tárgyal-
tak.

1. Több szerzõdést írtam alá az elmúlt idõszakban,
amellyel külön napirendi pontban foglalkozunk.
2. A képviselõ-testület döntése értelmében meg-
kerestem a szennyvíztelep felszámolóját, amelyrõl
külön napirendben foglalkozunk.
3. A városközpont rehabilitációjával kapcsolatban
a közlekedési hatóság három létesítmény tekinte-
tében tett több elõírást. Ezeknek eleget tettünk. Ed-
dig a Helytörténet Házára kaptuk meg a használat-
bavételi engedélyt, a többihez a feltételeket biztosí-
tottuk. Jelenleg várjuk az engedély kiadását.
4. A mûvelõdés háznál az alagsorban a kazánház
melletti helyiségben nem a szigetelés hibája miatt
gyûlt össze a víz. A fûtéscsõ hibás forrasztásánál
folyt a víz. A kivitelezõtõl sürgõs helyreállítást kér-
tünk.

5. A megújuló energiapályázatokra 2013-ban – a
februári kiírásban – 9 milliárd forintot osztottak ki.
Ebbõl 2 milliárd forintra írtak alá támogatási szerzõ-
dést. A megmaradó 7 milliárd forint támogatásra
idén február elejéig írnak ki pályázatot. Csak olyan
cégek pályázhatnak, amelyekben legalább 25 %
önkormányzati tulajdon van, illetve az energia fel-
használása közcélú lesz. Ennek a mi naperõmûves
cégünk megfelel, így a pályázatot be fogjuk adni.
Ehhez majd egy taggyûlési döntésre lesz szükség.
6. Az állami közút forgalmi rendjének megváltozta-
tása érdekében tett javaslatunkra a helyszíni bejá-
rás 2014. január 15-én volt. A közútkezelõ a Malom
utca felé való elterelést megfelelõ megoldásnak
tartotta, de ehhez egy tervet kell készíteni a táblák
kihelyezésérõl. Ezt követõen lehet megkötni a meg-
állapodást.
7. A Malom utcai IV. számú kút tömedékelésére ár-
ajánlatot kértem a tervezésre és a kivitelezésre. Az
ajánlat megérkezett. A tervezés 180.000 Ft+áfa. A
kivitelezés költségét a decemberi ülésen már elfo-
gadta a képviselõ-testület.
8. A városháza elõtti kút vizsgálata, illetve doku-
mentumainak beszerzése érdekében ismételten
megkerestem a vízügyi hatóságot. A hatóság ket-
tévált, így az ügy áthelyezésérõl kaptunk egy vég-
zést.
9. A Siópart utca burkolatát novemberben kijavítot-
ták, amely nem lett megfelelõ. Tavasszal ismétel-
ten kijavítják.
10. Maga az urnafal elkészült, a körülötte lévõ terü-
let burkolására tavasszal kerül sor.
11. Megrendelésre kerültek a hiányzó utcanév táb-
lák.
12. A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint 2013.
március 31-ig a „beépített tûzjelzõ, vagy tûzoltó be-
rendezés tûzjelzését az állandó felügyelet mellett
automatikus átjelzéssel kell továbbítani az elsõdle-
ges mûködési körzet szerinti tûzoltóságot riasztó

hírközpontba”. Ennek eleget téve megrendeltem az
ehhez szükséges berendezéseket a központi orvosi
ügyelethez, melynek költsége 49.900 Ft+áfa. A
SIM-kártya üzemeltetése további 3600 Ft+áfa/hó
költséget jelent.
13. Visszaküldték az állami ingatlanok ingyenes tu-
lajdonba adással kapcsolatos megállapodást, me-
lyet a szerzõdések napirendjénél ismertetek.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

2013. december 17-én az SOS „Kéz a kézben” Klub
karácsonyi rendezvényén vettem részt, ahol a vá-
ros nevében köszöntöttem a klub tagjait.
2013. december 18-ára összehívtam a város vala-
mennyi közalkalmazottját (ÕSZIKÉK Szociális Szol-
gáltató Központ, konyha, óvoda, vár, könyvtár, vé-
dõnõk), és megköszöntem a 2013-as évben vég-
zett munkájukat.
2013. december 20-án részt vettem a „Mindenki

karácsonya” ünnepségen, mely a város lakossága
számára (óvodástól az idõs korosztályig) került
megszervezésre.
2014. január 6-án jegyzõ úrral apparátusi értekezle-
tet hívtunk össze a hivatalban a 2014. évi feladatok
megtárgyalása miatt.
2014. január 7-én munkamegbeszélést tartottam
az óvoda és az ÕSZIKÉK Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetõjével a 2014. évi feladatokról és az
együttmûködésrõl.
2014. január 8-án Szokodi József úrral, a SIÓ VÍZ
Kft. ügyvezetõjével tárgyaltam a víziközmû törvény
változásairól.
2014. január 13-án jegyzõ úrral részt vettünk a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Tanácsának ülésén, ahol a hulla-
dékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos közbe-
szerzési eljárások lebonyolításáról döntött a társu-
lat, valamint értékelték a KDV Projekt Irodája veze-
tõi álláshelyére beérkezett pályázatokat. Az ülésen
megtárgyalták a társulás 2014. évi költségvetését
is.
2014. január 15-én Torma József képviselõ úr kép-
viselte az önkormányzatot a DÁM Önkormányzati
Társulás rendkívüli társulási tanácsi ülésén, ahol a
téma a Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok
Szociális Integrációs Központja magasabb vezetõi
pályázatáról történõ döntés volt.
Ugyancsak ezen a napon tárgyaltam a Swietelsky
Magyarország Kft. megbízottjával, Takács János
úrral a szennyvízberuházás munkálatainak megkez-
désérõl.
2014. január 16-án egyeztetõ tárgyalást folytattam
Teszler János úrral a II. világháborús emlékmû fel-
újításáról, a munkát megrendeltem, várhatóan ja-
nuárban elkészül. Tóth Mihály úr felajánlását levél-
ben megköszöntem.

2014. január 20-án a képviselõ-testület döntésé-
nek megfelelõen megtartásra került a várospoliti-
kai fórum, melynek napirendi pontján a szennyvíz-
beruházás 2014. évi, lakosságot érintõ feladatai,
valamint a lakóhely környezeti állapotáról szóló tá-
jékoztató szerepelt.
2014. január 23-án a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalnál, Budapesten aláírtam a támo-
gató szolgáltatás finanszírozási szerzõdését.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselõ-testüle-
tet, hogy a munkatervben február 10-ére tervezett
ülés megtartására korábbi idõpontban kerül sor,
mivel a költségvetési rendelet benyújtásának ha-
tárideje 2014. február 5-re módosult.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Torma József képviselõ kérdezte a rendõrség pa-
rancsnokát, miért van a területen sok új ismeretlen
rendõr? Az illegális szemétlerakókra jobban oda
kellene figyelni. Válaszként elhangzott, hogy köz-
ponttól, zömében Pécsrõl küldik õket, a bûncselek-
mények száma miatt. Mihócs Zsolt alpolgármester
elmondta, legyünk bizalmatlanok az ismeretlenek-
kel, ne adjunk ki információkat a vezetõkrõl, orvo-
sokról, mert a trükkös tolvajok ezt felhasználva, az
emberek bizalmába férkõznek, s átverik, becsap-
ják, fõleg az idõseket.
Csõsz László képviselõ egy újabb jelenségrõl, a te-
metõi gyertyalopásokról szólt, szóvá tette az utak
mentén törzsben kivágott fák, ágfa részének elhor-
dását. Kezdeményezte az elhagyott pincékben és
az illegális hulladéklerakókban elhelyezett tárgyak
vizsgálatát, mert elõfordulhat, hogy onnan az elhe-
lyezõ személyére utaló nyomokat lehet találni.
A 2013. évi költségvetési rendelet III. sz. módosítá-
sát elfogadták.
Pályázatot írnak ki a kegyeleti közszolgáltatás ellá-
tására.
Az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót el-
fogadták.
Megtárgyalták Simontornya város egészségügyi
alapellátásának tapasztalatait. Összességében az
ellátást megfelelõnek ítélték. Felmerült dr. Jovi
Károly háziorvos Ozorára távozása, melyet a jelen-
lévõ orvos megerõsített. Távozásához a testület
úgy járul majd hozzá, hogy az ellátásban és a finan-
szírozásban Simontornyát semmi hátrány ne érje.
A városban a három felnõtt orvosi körzetet meg-
tartják.
A simontornyai vár 2013. évi tevékenységérõl, a
2014. évi célkitûzésérõl szóló beszámolót elfogad-
ták. Minden területen pozitív eredmények szület-
tek. Részletesebben külön cikkben olvashatnak a
témáról.
A két kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz) helyze-
térõl elõterjesztett tájékoztatót elfogadták.
A szennyvízzel kapcsolatban e számunkban két kü-
lön cikket is olvashatnak.
A KLIK számára fizetendõ 2012. évi iskola kiadáso-
kat nem tartják reálisnak, s a kérést elutasították.
Az ivóvíz társulási megállapodást a változások mi-
att módosították.
Hosszasan tárgyaltak a városi piac üzemeltetésé-
rõl. Megállapították, hogy a téma igen lassan ha-
lad, egy helyben totyognak. Egységes álláspont
eddig még nem alakult ki. Annyi elõrelépés történt,
hogy megvizsgálják a jól mûködõ piac (Tamási) ta-
pasztalatait. Az üzemeltetést június 30-ig a Város-
üzemeltetési Kft. végzi, a költségvetésbe beépítik,
biztosítják a szükséges pénzt.
A szennyvíztelepi irodaházat megvásárolják, de
magát a telepet nem.

Va Lá
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Várospolitikai fórum
A fórumot a TEMI Fried Mûvelõdési Ház-
ban tartották, melyen közel 50 érdeklõdõ
jelent meg. Három napirendi pontot
jelöltek meg.
1. Tájékoztató a szennyvízberuházás hely-
zetérõl. Elõadók: Török Balázs projektve-
zetõ mérnök, Takács János, a Swietelsky
Magyarország Kft. részérõl, Kossa István,
a Simontornya Város Csatornamû Vízgaz-
dálkodási Társulatának elnöke.
2. A lakóhely környezeti állapotáról tájé-
koztató. Elõadó: Csõszné Kacz Edit pol-
gármester.
3. Egyebek (közérdekû kérdések, javasla-
tok). A szennyvízberuházás állásáról, a kö-
vetkezõ idõszak feladatairól külön cikk-
ben számolunk be.
Kossa István, a Simontornya Város Csa-
tornamû Vízgazdálkodási Társulatának
elnöke az alábbiakat mondta:
A beruházás árnyoldala a la-
kossági önerõ befizetése. A
beruházás megkezdésekor el-
kezdõdik a számlázás is, a
számlákat ki kell fizetni,
ugyanígy fizetnie kell a lakos-
ságnak a rájuk esõ önerõ részt.
A beruházás finanszírozása
több tényezõbõl áll össze: az
állami támogatásból, az ön-
kormányzati és lakossági ön-
erõbõl. A társulat feladata a
lakossági önerõ összegyûjtése.
Az alapkiindulás az, hogy
mindenki tartozik 250.000
Ft-tal. Az, hogy LTP-szerzõ-
dést kötöttek a tagok, amit 74 hónapra vál-
laltak, azt jelenti, hogy a 251.000 Ft 74 hó-
nap múlva jön össze, a számlákat viszont
most kell kifizetni. Vannak olyan számlák
is, melyeket már ki kellett fizetnie az ön-
kormányzatnak, hiszen a beruházás nem-
csak a kivitelezésbõl áll, hanem rengeteg
egyéb más feladat is van, gondol itt az en-
gedélyeztetésekre, tervek elkészíttetésére,
melyeken már túl vannak. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy a társulatnak hitelt kell felven-
nie ahhoz, hogy ezeket a számlákat ki tudja
fizetni, a hitelfelvételhez pedig fedezetet
kell biztosítani. Jelen esetben a fedezet
nem más, mint az LTP-be befizetett ösz-
szeg, illetve a majd várhatóan befizetésre
kerülõ összeg.

Az LTP-szerzõdés elõnye, hogy kevesebb
pénzt kell befizetni, mivel állami támoga-
tás jár hozzá. Korábban elég sokan megkö-
tötték ezt a szerzõdést, azóta még kb. 200
személy jött hozzájuk. Gond azonban,
hogy sokan nem fizetik, illetve nem fizetik
rendszeresen. A befizetések alapján há-
rom csoportba sorolható a lakosság:

– Az egyik csoport fizeti az LTP-t, ha volt is
elmaradása, pótolta. Fontos a rendszeres
fizetés, mert csak abban az esetben jár az
állami támogatás. Amennyiben pótolja va-
laki az elmaradását, rendben van, de az
állami támogatás már nem jár.

– A másik csoport kötött ugyan LTP-szer-
zõdést, de vagy egyáltalán nem fizette,
vagy folyamatosan több mint 6 hónap el-
maradása van. Az õ esetükben az OTP-
nek elvileg meg kellett volna szüntetni a
szerzõdéseket, de nem tette meg. Ám, ha
hitelfelvételre kerül sor, hiába van szerzõ-
dés, ha nincs mögötte teljesítés, fedezet-
ként a pénzintézet nem tudja elfogadni.
A társulat sem tudja elfogadni, ezért egyet
tehet, hogy leadják ezeknek a személyek-
nek a névsorát a számlaszámokkal együtt
az OTP-nek azzal, hogy lemondanak a
kedvezményezetti jogról. Ezeket a szerzõ-
déseket ugyanis nem a társulat kötötte, ha-
nem magánszemély. A társulat szerepe
csak annyi ezekben az esetekben, hogy õk
a kedvezményezettek.
Mindenki úgy indult, hogy egy összegben
be kell fizetni 251.000 Ft-ot. Volt részletfi-

zetési lehetõség, ám aki nem fizette, ismét
egyösszegû befizetõvé válik.

– A harmadik csoport semmilyen nyilatko-
zatot nem tett arra, hogyan szeretne fizet-
ni, nem kötött szerzõdést. A társulat min-
denkit legalább három alkalommal meg-
keresett írásban ez ügyben, tértivevényes
leveleket küldtek ki, így senki nem mond-
hatja, hogy nem kapta meg, legfeljebb nem
vette át. Õk egyértelmûen egyösszegû fize-
tõvé váltak.

– A negyedik csoportba tartoznak a cégek,
az õ esetükben nyilvánvalóan nem lehetett
LTP-szerzõdést kötni, egyösszegû befize-
tõk.

Szerdán összehívták a küldöttgyûlést, ahol
úgy döntöttek, adnak még egy utolsó lehe-
tõséget részletfizetésre azoknak, akik egy-
összegû fizetõvé váltak. Ezek a személyek
vagy nyilatkoznak a társulatnál, hogy egy
összegben szeretnének fizetni, akkor velük
ilyen szempontból már nem kell foglalkoz-
ni, vagy kitöltenek egy kérvényt, melyben
kérik a részletfizetési lehetõséget. Azért
kell kérvényt benyújtani, mert a társulat
alapszabálya nem teszi lehetõvé a részlet-
fizetést ezekben az esetekben, s nem akar-
tak alapszabályt módosítani. Az pedig
mindegy, hogy egy szerzõdést írnak alá,
vagy egy kérvényt tölt ki az illetõ. A kül-
döttgyûlés felhatalmazta az intézõbizott-

ságot ezeknek a kérvényeknek az elbírálá-
sára.
Mindenkit értesíteni fognak február köze-
péig ezzel kapcsolatban, március 15-ig le-
het a kérelmeket leadni. Tovább nem tud-
nak várni, és ezt még elfogadja fedezetnek
a pénzintézet. Szigorítás lesz azonban,
hogy egy hónapnál több csúszást nem
tudnak megengedni.
A fizetés április 15-tõl 6.400 Ft/hó 42 hó-
nap idõtartamra. Oka: a felvett hitelre ka-
matot kell fizetni, kevesebb a hónap, nincs
állami támogatás.
Kérte, minél elõbb, minél többen keressék
fel ez ügyben a társulat ügyfélszolgálatát.
Vegye át mindenki a kiküldött értesítése-
ket, nem szeretnék, ha valakinek az ingat-
lana rámenne erre a beruházásra. Van, aki
nem tud fizetni, ezt is tudja, de sajnálja, ez
van.

Tájékoztató a lakóhely
környezeti állapotáról

Csõszné Kacz Edit polgármester részlete-
sen ismertette a környezeti állapot jelenle-
gi helyzetét, s az elkövetkezendõ idõszak
feladatait.

Kérdések, közérdekû
hozzászólások, javaslatok

Három kérdés, illetve véleménynyilvánítás
hangzott el. Gerussi Lõrincz reméli és bí-
zik benne, hogy azokhoz a munkákhoz,
melyekhez nem kell különösebb szakkép-
zettség, simontornyai munkanélkülieket
foglalkoztatnak. Válaszként a polgármes-
ter elmondta, hogy a kivitelezõvel ebben a
kérdésben már korábban megegyeztek,
melyet Takács János fõépítés vezetõ itt is
megerõsített.
Vácziné Horváth Anikó kérdésére, hogy
meddig terjed a kivitelezõ és meddig a la-
kosság feladata a szennyvízcsatorna építé-
se során, Takács János részletesen vála-
szolt. Elmondta, bátran keressék meg õt
vagy Bózsa Róbertet. Minden esetben a
helyszínen tudnak választ adni a felmerült
kérdésekre.
Torma József képviselõ felhívta a figyel-
met, hogy a munkák befejezése után olyan
állapotban hagyják a terepet, mely elfo-
gadható. A cecei útállapotokat nem sze-
retné Simontornyán is látni. Megnyugtató-
nak tûnõ választ kapott, de a puding pró-
bája az evés.

Va Lá
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A Vármúzeum sikeres évet zárt
A Simontornyai Vármúzeum 2013. január 1-jétõl Simontornya Város Önkormányzatának fenntartása alá került. Az eltelt egy
évrõl beszélgettünk Máté Imréné múzeumpedagógussal, az intézmény vezetõjével.

– Általánosságban mit kell tudni az új helyzetrõl?
– 2013. január 1-jétõl az önkormányzat megbízásával, majd július
1-jétõl kinevezett vezetõként irányíthatom a simontornyai várat,
mivel az április 26-i határidõvel kiírt vezetõi állásra beadott pályá-
zatomat a képviselõ-testület elfogadta.
A vár épülete, a benne lévõ bútorokkal, a kiállítás tárlóival, irodai
gépekkel, eszközökkel együtt a magyar állam tulajdona, használa-
ti joga Simontornya önkormányzatát illeti. A kiállításban találha-
tó gyûjtemények, mûtárgyak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
tulajdonában állnak, néhány más múzeumból kölcsönzött tárgy
kivételével.
A vár alapító okirata szerint: 2013. január 1-jétõl SIMON-
TORNYAI VÁR néven közérdekû muzeális kiállítóhely szakmai
besorolású muzeális intézményként mûködhetünk. Saját gyûjte-
ménnyel nem rendelkezünk, gyûjtõkörünk nincs.
Az év során a korábban megszokott módon folyamatosan fogad-
tuk a látogatóinkat, illetve szerveztük a programjainkat. Mivel a
mûvelõdési ház felújítás miatt nem volt használható, több városi,
iskolai rendezvényt is a várban tartottunk.
Az állandó kiállításaink mellett májusban és októberben idõszaki
kiállítást is nyitottunk, jelenleg Reisz Tamás emlékkiállítása
látogatható május közepéig.
Az év során 11.387 múzeumlátogatót fogadtunk, a rendezvénye-
inken 4.380 ember vett részt, tehát összesen 15.767 fõ látogatót
számláltunk. Idén 50 fizetett tárlatvezetést biztosítottunk.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokra összesen 165 alkalommal
került sor, 265 nevelõ kíséretével összesen 3867 gyermeket
fogadtunk.
A 2012-ben beadott TÁMOP 3.2.8.B-12/1. jelû pályázatra „Kö-
zépkori kalandok a simontornyai várban – múzeumi programok
az ismeretszerzés jegyében” címmel 9,8 M Ft támogatást igényel-
tünk és ennek megvalósítása 2013. március 1-jétõl december 31-ig
tartott. Jelenleg a végelszámolás van folyamatban. Összesített lá-
togatószámunk az elõzõ évhez viszonyítva kevés változást mutat,
tehát az intézmény a változások ellenére is jól ellátta a feladatait.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak köszönhetõen a vajtai
Erzsébet-táborból szervezett formában érkezett gyermekcsopor-
tokat, akiknek a várlátogatás mellett foglalkozásokat is biztosítot-
tunk minden szerdán 10 héten át. A 904 fõ foglalkoztatásában az
alsós tanító nénik és önkéntes diákok segítettek.

– Milyen jellegû programok voltak az év folyamán?

– A vár legjelentõsebb eseménye a már 3. alkalommal megszerve-
zett vár napja. Örömmel láttuk, hogy visszatérõ vendégeink is
vannak már, és a helyiek körében is egyre népszerûbb válik ez a
programunk. Itt mindenképpen meg kell említenem a helyi ha-
gyományõrzõ csapatot, akik óriási energiával támogatnak min-
denben, a vár napja viszont nélkülük nem is valósulhatott volna
meg. Ezen kívül volt még három családi napot tartottunk, melyen
a gyerekeknek szánt foglalkozásokon túl mindig találtak a felnõt-
tek is érdekességeket. Kínáltunk irodalmi, zenei programokat,
fontos feladatunknak tartjuk az igényes szórakoztatást. A nyári
színház ismét sokakat becsalogatott a várudvarba.

Szeretném, ha a középkori várunk nem egy sivár, élettelen kiállí-
tási tárgy lenne, hanem élettel teli, mozgalmas, minden korosz-
tályt befogadó intézménnyé válna, ahová mindenki szívesen tér
be, ahol mindig történik valami érdekesség.

– Sokan kíváncsiak a vár gazdasági helyzetére.

– Az évet nyereséggel zártuk. A bevételi oldalon az államtól ka-
pott költségvetési támogatás mellett a belépõk és szolgáltatásaink
díjai szerepelnek, ami magasabb, mint a személyzet bérére és az
összes dologi kiadásra fordított összeg.

– Köszönöm a beszélgetést, bízom benne, hogy az idei év is hasonló,
változatos programokkal, eseményekkel, s jó gazdasági eredmények-
kel zárul.

Va Lá

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!

A „Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány nevében szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
alapítványunknak ajánlották fel, sim on to rnyai k önyvtárbó l :jednek ,r ea tár
Az SZJA 1 %-ából kapott támogatások összege 2013-ban 321.262 Ft volt.
A befolyt összegbõl a kuratórium határozata alapján a következõ célokat,
szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ. 2. A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési
Központ. 3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat. 4. Civil szervezetek tá-
mogatása. 5. Rendezvények támogatása.
Kérjük adójuk 1%-ával 2014-ben is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány
Adószám: 18858406-2-17
(Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött lapokat igény szerint bizto-
sítunk.) Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen
konkrét célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik alapítvá-
nyunkon keresztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a
konkrét cél megjelölése mellett.
Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053
Ismét megköszönve bizalmukat, tisztelettel:

Máté Imre az alapítvány kuratóriumának elnöke

Hálás köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány célja helytörténeti kutatások elõsegí-
tése, a város történelmi múltjának megismerése és megismertetése; a ku-
tatásokat követõen az eredmények közzététele, megjelentetése; helytörté-
neti kiállítások, megemlékezések szervezése, bonyolítása. Az elmúlt 16 év-
ben az alábbi 16 helytörténeti tanulmányt jelentette meg.
Emellett a Helytörténet Háza 7 termében és a Petõfi úti iskola közösségi te-
rében hozott létre állandó kiállításokat.
2013-ban a Simontornya Múltjáért Alapítvány 84.033 Ft bevételre tett
szert az Önök 1 %-a révén, melyet Simontornyai tanítók – tanárok emlék-
könyve, a Tablók könyve I. (általános iskola) és a Volt egyszer egy bõrgyár
… címû képes helytörténeti kiadványok megjelentetésére fordítottunk.
2014-ben tervezzük Dr. Kiss István: Simontornya krónikája hasonmás ki-
adását, valamint Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája c. ké-
pes, térképes helytörténeti tanulmány kiadását, mely egyrészt tisztelgés a
krónikaíró elõtt – dr. Kiss István halálának 60. évfordulóján, másrészt a vá-
rosnak lenne olyan ajándék, melyben nemcsak a régmúlt, hanem a jelen és
a jövõ Simontornyája is megjelenik közigazgatásával, egészségügyével, ci-
vil szervezeteivel, gazdaságával, kultúrájával stb. együtt.
Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük az Önök támogatását.
Adószámunk: 18856930-1-17.
Nagyon köszönjük a segítséget.

Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke
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A magyar kultúra napja 2014.
Kevesen érezték fontosnak az ünnepi megemlékezésen való rész-
vételt, õk sajnálhatják, mert egy igen színvonalas mûsor tanúi le-
hettünk. Máté Imréné vezetésével és összeállításában készült
megemlékezésen a Krammer Ferenc kórus és barátai az ese-
ményhez méltó mûsorral léptek a színpadra.
Máté Anna gimnazista mély átéléssel szavalta nemzeti imádsá-
gunk, Kölcsey Ferenc Himnuszának minden versszakát. Az ünne-
pi beszédbõl megtudhattuk a Himnusz születésének történetét.
Cseke, 1823. január 22. – A Himnusz születésnapja. Ferenc tekin-
tetes, ahogyan a kis szatmári faluban atyafiai tisztelték, ekkor fe-
jezte be nemzeti imádságunkat. A Kölcsey Társaság kezdeménye-
zésére 1989 óta e nap a magyar kultúra napja. Azóta minden év-
ben megemlékezést tartanak Csekén, a hazai és a határainkon túli
magyarság jeles képviselõi. Kölcsey, a mi költõnk, itt született, s itt
élt a keleti végeken: Közép-Szolnok vármegyében meg Biharban,
Szatmárban. Itt lett naggyá, ide vonult vissza a világ zajaitól, és
teste is e földben pihen.

A magyar kultúra napja nem véletlenül esik egybe a Himnusz szü-
letésnapjával. E mû összetartozásunk egyik legfontosabb jelképe,
mert bárhol is mondjuk, vagy énekeljük a világban, mindnyájan a
hazára gondolunk, érte imádkozunk. Kölcsey ódája nem pattogó
harci induló, nem éltet császárt vagy királyt, nem szólít fegyverbe,
és nem hirdet véres bosszút. A mi himnuszunk fohász, a magyarok
istenéhez. Ebben különbözünk minden más nemzettõl! Annak
emlékére ünnepeljük 1989 óta minden esztendõben január 22-én
a Magyar Kultúra Napját, hogy Kölcsey Ferencz 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Hymnus megírását. A kultúra szó latin erede-
tû. Jelentése: mûvelni. Eredetileg a föld megmûvelésére vonatko-
zó fogalom volt. Az agrikultúra kifejezés földmûvelést jelent. Mai
értelemben azonban ennél sokkal többet jelent a szó: szellemi ja-
vakban való gyarapodást, az emberi szellem pallérozását, lé-
lek-mûvelést, mûveltséget, legfelsõbb szinten pedig kultuszt, va-
gyis istentiszteletet, istendicsõítést-istenimádást. Valójában a tár-
gyak használatától kezdve, az életmód, az önkifejezés különbözõ
módjain át a világlátásig minden a kultúra körébe tartozik. „...a
kultúrának a személy tökéletesedését, a közösség meg az egész
emberiség javát kell szolgálnia. Éppen ezért úgy kell kimûvelni a
szellemet, hogy fokozódjék benne a képesség a csodálatra, a
lényeglátásra, a szemlélõdésre, az önálló ítéletalkotásra, továbbá
a vallási, erkölcsi és szociális érzék kifejlesztésére.”
A kultúrába tartozik a mûvészetek sora a festészet, a szobrászat,
az építészet, a színházmûvészet, zene és nem utolsósorban az iro-
dalom, illetve minden kimagasló mûvészi alkotás.
Nem kétséges, hogy összmagyar kultúránknak, amelynek a hatá-
rai tudvalevõleg nem azonosak Magyarország jelenlegi határai-
val, az egyik legtöbbre becsült szellemi terméke és felbecsülhetet-
len értékû kincse sok más mûvészi érték mellett, a Kölcsey által írt
Hymnus, amelynek „a nemzet imádságaként” számon tartott szö-
vegére húsz évvel késõbb, Erkel Ferenc komponált zenét. A jog-
gal fennköltnek minõsíthetõ himnusz-szöveg, tartalmát és üzene-
tét tekintve, minden más európai himnusztól lényegesen külön-
bözik. Fontos minél több nyelv-, irodalom- és történelemismeret-
re szert tenni, a történelem leadta kemény leckékbõl elõítélet

mentesen tanulni, népi hagyományainkat és mûvészi értékeinket,
varrottasainkat, táncainkat és dalainkat megbecsülni, továbbad-
ni, a mai élet adta lehetõségekkel élni. Egy-egy alkalomhoz illõ
vers szavalata és gitárral kísért dal után a piros-fehér zöld transz-
parensre a versmondók az alábbi szavakat tûzték fel, a piros részre:

hazaszeretetet, szenvedély, tûz, erõ, fájdalom, akarat, láng, szere-
lem. Fehér sávra: hûség, nyugalom, ártatlanság, jóság, tisztaság,
béke, egyszerûség. Zöld részre: újjászületés, bizakodás, halhatat-
lan, feltámadás, tavasz, remény. Karinthy Frigyes magvas gondo-
latai útravalóul szolgálhatnak minden magyar ember számára.
„Szeressétek a világot, a kék eget és a messzeséget – magatok és
hazátok szeretetét pedig bízzátok az ösztönre: az jobban tudja,
hogyan kell szeretni önmagunkat.”

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek –
röviden!

A kultúra jelei és a globalizáció
A közelmúltban sokat foglalkoztunk a kultúra jeleivel, jelrend-
szereivel. Az eddigiekbõl úgy tûnhetett, mindez csak elméleti
okoskodás. Ez alkalommal nézzünk egy példát a gyakorlatból,
amely rávilágít a jelek gyakorlati szerepére.
Henry Ford egyik autógyárában az egyik munkás a szalagról le-
gördülõ autókat ellenõrizte. Amelyik gépkocsit rendben talál-
ta, arra krétával ráírta nevének kezdõbetûit: O. K. Odáig ter-
jedt e gyakorlat, hogy az amerikaiak – egy idõ után – mindenre,
amit rendben találtak, ezt mondták: OK! Hogy értsük a dolgot,
az angol nyelvet kell kicsit ismernünk. OK hangzása Ameriká-
ban oukéj, magyarra fordítva OKÉ! És íme, máris elõttünk van
egy olyan nyelvi fordulat, amelyet a világ (glóbusz=földgolyó)
nagyobbik felén ma már mindenki megért. Elõttünk egy
globális nyelvi kifejezés!
Attól globális mai kultúránk, mai világunk, hogy a glóbusz egé-
szére kiterjed. Nem kell nyolcvan napig utaznunk, hogy körbe-
utazzuk a Földet (mint Verne Gyula regényében), azonnal ér-
tesülünk róla, ha a világban valahol katasztrófa történik, ha
pénzügyi válság robban ki, betegségek söpörnek végig a Föl-
dön, idõjárási jelenségek okoznak milliárdos károkat földré-
szeken. Egész Európa ül a tévé elõtt, és arról szavaz, hogy ki
nyerje meg a dalfesztivált. Nos, a kultúra jelei is így terjednek,
legyen szó festményrõl, zenérõl, filmrõl, sportról, mindarról,
ami a kultúra körébe tartozik.
Elmondhatjuk – akár tetszik, akár nem –, a globalizáció már a
„spájzban van”!
E témához is ajánlok egy könyvet a simontornyai könyvtárból:
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép.

Gyurkó Gábor
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Fontos információk a Simontornyai Õszikék
Szociális Szolgáltató Központ tevékenységrõl

– Miben nyújt segítséget, milyen feladato-
kat lát el a szolgáltató központ? Hogyan
alakultak a 2013. évi létszámok és térítési
díjak? – kérdeztem az intézmény vezetõjét,
Petrovics Péter Györgynét.
– Az intézmény az ellátási területén külön-
bözõ szociális szolgáltatások megszervezé-
sével a szociálisan rászoruló egyének, csa-
ládok, csoportok, korlátozott, önellátó ké-
pességükbõl adódó hiányaira, humán szol-
gáltatási, gondozási-ápolási, szociális és
mentálhigiénés szükségleteikben, saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önál-
ló életvitelük fenntartásával nyújt segítsé-
get.

Alapellátások:
a) Étkeztetés (kizárólag Simontornya vá-
ros közigazgatási területén)
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítõ szolgálat
d) Idõs korúak nappali ellátása
e) Gyermekjóléti szolgálat
f) Támogató szolgálat

A hiányzó családi gondozás pótlása, a
klubtag szociális helyzetének javítása, kul-
turált körülmények között egyedüllétének
megszüntetése, izolációjának elkerülése, a
tétlenség kóros következményeinek meg-
elõzése, egészségi állapotának figyelem-
mel kísérése és javítása, higiénés szükség-
leteinek biztosítása. A klubban komplex
gondozási tevékenység folyik, amely ma-
gában foglalja a fizikai és egészségügyi el-
látást és a pszichés gondozást. A klub alap-
vetõ feladata, hogy az ellátást igénybe ve-
võk részére szervezzen szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelõ, a napi
élettevékenységet segítõ közösségi szol-
gáltatásokat. Ezen kívül lehetõséget bizto-
sít arra, hogy más idõs személyek is infor-

mációt, tanácsadást, segítséget kérjenek,
illetve lehetõséget biztosít helyben az ét-
kezésre, ebéd formájában.
Férõhely szám: 25 fõ.
2013. évben a tartózkodás díja: 100 Ft/nap.

Az idõsek otthona a hónap minden napján
biztosított a nap 24 órájában Simontornya
város közigazgatási területén élõk számá-

ra. Az intézmény – teljes ellátással – tartós
bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó
idõsek otthonaként funkcionál. Férõhely-
szám: 29 fõ. A 2013. évben bekerültek szá-
ma: férfi 6 fõ, nõ 8 fõ. Az intézményi ellátás
megszûnésének okai: 13 fõ elhalálozott, 1
fõ saját kérésére haza költözött. Várako-
zók száma: 18 fõ, ebbõl 15 nõ és 3 férfi
2013. évben a térítési díj alakulása: 2013.
január 1–2013. március 31-ig: 75.000 Ft/
hónap, 2013. április 1-jétõl 63.900 Ft/hó-
nap.

Ezt az ellátási formát azok vehetik igény-
be, akiknek egészségi állapotuk megrom-
lása miatt önmaguk ellátására saját lakó-
környezetükben egyedül nem képesek. A
szolgáltatás célja, hogy szükségleteinek
megfelelõ gondozás mellett, minél tovább

képes legyen saját otthonában meglévõ
egészségügyi állapotát megtartani.
2013. évben a térítési díj alakulása:
2013. január 1–2013. március 31-ig: 490
Ft/gondozási óra, 2013. április 1–: 330
Ft/gondozási óra.

Az étkeztetés keretében azokról a szociáli-
san rászoruló személyekrõl gondosko-
dunk, akik a napi egyszeri meleg étel bizto-
sítására önmaguk, illetve eltartottjaik ré-
szére tartósan vagy átmenetileg nem képe-
sek, illetve abban kora, egészségi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége,
szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága
megakadályozza. A helyben fogyasztást
igénybe vehetik az idõsek klubja tagjai és
azok a szociális étkeztetést igénylõk, akik
ott szeretnék az ebédjüket elfogyasztani.
Amennyiben az igénybe vevõ úgy kívánja,
akkor a lakására szállítjuk az ebédet, a
saját éthordójában.
Térítési díjak:
2013. január 1–2013. március 30-ig: 485
Ft/nap/fõ, 2013. április 1-jétõl az ebéd ára:
420 Ft/nap/fõ. Kiszállítási díj: 60 Ft/nap.

Olyan szociális szolgáltatás, amely elõsegí-
ti:
– a gyermek testi és lelki fejlõdését;
– családban történõ nevelkedését;
– a gyermek veszélyeztetettségének meg-
elõzését (veszélyeztetettség: olyan maga-
tartás, mulasztás, vagy körülmény, amely
gátolja a gyermeket az egészséges fejlõdés-
ben).

– Szabálysértés elkövetése miatt 3 gyerme-
ket alapellátás keretén belül, illetve 1 gyer-
meket védelembe vétel keretein belül
gondozunk.
– Gyermekkorúak, illetve fiatalkorúak sé-
relmére nem követtek el bûncselekményt
a 2013. évben.

A rendõrséggel továbbra is folyamatos a
kapcsolattartás. A havi jelzõrendszeres
esetmegbeszéléseken kívül napi kapcso-
latban állunk, akár munkaidõn túl is. A
rendõrség bûnmegelõzési tevékenysége
keretében rendszeresen ellenõrzést tart a
szórakozóhelyeken, amelyben néhány al-
kalommal a Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársa is jelen van.
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2013. évben egy gyermek ideiglenes elhe-
lyezésére került sor. Ennek oka a szü-
lõ-gyermek közötti megromlott kapcsolat,
illetve a szülõi elhanyagolás volt.

2013. évben 18 gyermeket gondoztunk vé-
delembe vétel keretén belül, a gyermekek
8 családból kerültek ki. Védelembe vétel
oka: a gyermekek magatartásproblémái,
iskolai hiányzás és szülõi elhanyagolás,
szülõk életvitele.

2013. évben nem volt igény átmeneti gon-
dozás biztosítására.
Szociális válsághelyzetben lévõ várandós
anya 2013. évben 2 fõ volt a szolgálat látó-
körében.

Az ügyfélfogadás a hét minden napján biz-
tosított volt, mint ahogyan a terepmunka
is. Ügyfélfogadás: minden nap 8.00-12.00-
-ig, majd 12.30-16.00 óráig.
Az ügyfélfogadás a társult településeken is
biztosított.

A szolgáltatást igénybe vevõk száma: 1131
fõ. Ebbõl új igénybe vevõk száma: 58 fõ.
Feladatai:
– A lakosság szociális és mentálhigiénés ál-
lapotának nyomon követése. A nagyobb
számban talált, tömegesebbnek mondható
problémák okainak feltárása és jelzése a
hatóság, illetve az önkormányzat felé.
– Olyan hálózat kialakítása (oktatási,
egészségügyi intézmények, gondozási köz-
pont, társadalmi szervezetek, egyházak,
lakosság), amely hálózat tagjai nem csu-
pán jelzik, de aktívan részt vesznek a pre-
venciós tevékenységekben.
– Tájékoztatást ad a lehetséges ellátások
(szociális, családtámogatási, társadalom-
biztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetõ-
ségeirõl.
– Szociális, életvezetési, mentálhigiénés
tanácsadást nyújt, szervez.
– Családgondozással elõsegíti a családban
jelentkezõ krízisek, konfliktusok megoldá-
sát.
– Jogi tanácsadást szervez, biztosít.
– Programokat szervez (gyermekfelügye-
let, üdültetés, táboroztatás) a mûködési
területén élõ lakosság számára.
– Kezdeményezi az önsegítõ csoportok
megalakulását.

Az adósságkezelési tanácsadás során el-
sõdlegesen alkalmazott munkamódszer az
egyéni esetkezelés. Ennek során a kliens-
sel együttmûködve lehet kidolgozni olyan
egyénre szabott stratégiákat, melyek alkal-

masak lehetnek az adósság csökkentésére
vagy rendezésére.

A Családsegítõ Szolgálat adósságkezelési
programjában 2013. évben 20 család 69 fõ-
vel vett részt. A legnagyobb hátralékok az
áramdíjból és vízdíjból tevõdtek össze. A
program keretében szoros együttmûködés
kötelezi a klienseket az adósság kezelési
tanácsadóval. A kötelezõ együttmûködés
egy év idõtartamra szól. A Családsegítõ
Szolgálat családgondozója a rendszeres
szociális segélyezettekkel, beilleszkedést
segítõ program keretein belül gondozást
végez. 2013. évben 7 fõ szociális segélye-
zett volt.

A támogatószolgáltatás célcsoportja:
egyedül, vagy családban élõ, önmaga ellá-
tására nem, vagy csak részben képes fogya-
tékossággal élõ látás-, hallás-, mozgás-, ér-
telmi-, és halmozottan sérült, vagy autista
személy, aki a támogató szolgálat mûködé-
si engedélye alapján meghatározott köz-
igazgatási területen életvitelszerûen tar-
tózkodik. Továbbá az idõs, mozgásában
korlátozott személyek. A támogató szol-
gáltatás igénybevétele során szociálisan
rászorultnak minõsül az a súlyosan fogya-
tékos személy, aki fogyatékossági támoga-
tásban, vakok személyi járadékában, illet-
ve magasabb összegû családi pótlékban
részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a
súlyos fogyatékossági állapotot igazolni
kell.

Információnyújtás: tanácsadás, ügyinté-
zés, jogi problémák megoldásának segíté-
se.

Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás
megszervezése: orvoshoz, kórházba, szû-
rõvizsgálatokra, ügyintézéshez, iskolába,
egyéb helyekre történõ szállítás.

Térítési díj: 2012. március 1-jétõl:

Szociálisan rászorultaknak a személyi se-
gítés óradíj: 100 Ft/óra.

Szociálisan nem rászorulóknak a személyi
segítés óradíja: 490 Ft/óra.

Szociálisan rászorultaknak a szállítási díj:
20 Ft/km.

Szociálisan nem rászorulóknak a szállítási
díj: 50 Ft/km.

2013. május 1-jétõl:

Szociálisan rászorultaknak a személyi se-
gítés óradíj: 110 Ft/óra.

Szociálisan nem rászorulóknak a személyi
segítés óradíja: 330 Ft/óra.

Szociálisan rászorultaknak a szállítási díj:
20 Ft/km.

Szociálisan nem rászorulóknak a szállítási
díj: 60 Ft/km.

– Köszönöm a részletes felvilágosítást, to-
vábbi jó erõt, egészséget kívánok az intéz-
mény valamennyi dolgozójának, vezetõ-
jének ehhez a nem könnyû feladathoz, el-
hivatáshoz!

Va Lá

Stirc Medox Miron
Dörögdi Bence Richárd

Pintér Zsombor
Zsolnai Zoé Írisz

Kránitz Zsolt Kevin
Farkas Vivien

Kelemen Balázs és Szerikva Szaja
(kazah állampolgár)

Sztojka Vendel és Kolompár Ibolya

Elkészült…

Befejezõdtek a munkálatok a Petõfi utcai
általános iskolában. Mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, a HANKOOK TIRE
MAGYARORSZÁG KFT. önkéntes-
munka programjának segítségével részle-
ges felújítás zajlott az épületben. A munka
második ütemében lakkozásra került a
lambéria, és elkészült a tornaterem mellet-
ti vizesblokk. A csempézés, burkolás mun-
kálatait FODOR DÉNES és KOVÁCS
GÉZA végezte. PÁSZTOR KRISZTIÁN
gépekkel és munkájával járult hozzá isko-
lánk szépítéséhez.
Köszönjük munkájukat!

Kossa Istvánné
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Simontornyaiak és a
székesfehérvári

Vörösmarty Színház
Több mint egy évtizede iskolánknak bérlete van a székesfehérvári Vörösmarty
Színház elõadásaira. Ebben az évben 73 bérletet vásároltunk. Mikor a bérlete-
kért mentem, közölte a szervezõ, hogy a színház igazgatósága megajándékoz
bennünket mind az öt elõadásra egy ötvenfõs busszal, ha igényeljük. Nagy
örömmel fogadtuk a felajánlást, amelyet azért kaphattuk, mert régóta, sokan
járunk színházba. A buszt a székesfehérvári Volán küldi értünk. Eddig mind a
két alkalommal pontosan érkezett, kifogástalan volt az utazásunk.
Ebben az évadban a következõ elõadásokat hirdette a színház a Vasvári bérlet-
ben: A Mester és Margarita, Indul a bakterház, Lear király, My Fair Lady, Sár-
arany.

Novemberben láttuk a Lear
királyt, januárban a Sár-
arany helyett Móricz Pillan-
góját, februárban nézzük az
Indul a bakterház címû da-
rabot, márciusban a My Fa-
ir Ladyt. Az évad végére
marad A Mester és Mar-
garita.
Minden elõadás maradan-
dó élményt nyújt. Hazafele
a buszon kiértékeljük az
elõadást, megbeszéljük az
élményeket.

Dolovainé
Gyarmati Erzsébet

Hasznos rendõrségi tanácsok
– Hivatalos személyeket, illetve szolgáltatók szakembereit csak akkor engedje
be a lakásába, ha hitelt érdemlõen igazolják személyazonosságukat, öltözetük
és felszerelésük, jármûvük felirata a tevékenységükre utal!
– Sem szolgáltató cégek, sem az önkormányzatok alkalmazottai nem visznek
házhoz pénzt, illetve ajándéktárgyakat!
– Ne végeztessen háza körüli munkát idegenekkel (pl.: csatornatisztítás, fûnyí-
rás, parlagfûirtás, favágás, késélezés stb.)!
– Ne vásároljon házaló árusoktól (szõnyeget, aranyat, edénykészletet, egész-
ségügyi termékeket)!
– Ne váltson fel, és ne adjon át pénzt idegeneknek, bármire is hivatkoznak (csa-
ládtag súlyos betegsége, balesete, tartozása)!
– Autópályák, autóutak, bevásárlóközpontok parkolóiban gyakran jelennek
meg bûnözõk, akik mûszaki hibát okoznak, majd segítséget ajánlanak, és köz-
ben pedig ellopnak a jármûbõl minden mozdíthatót. Ha pl. defektet kap, ne fo-
gadja el a felajánlkozó idegen segítségét!
– Ne tartson otthonában nagyobb összegû készpénzt!
– Bankkártyája PIN-kódját ne tegye mások számára hozzáférhetõvé!
– Alakítson ki jó kapcsolatot a szomszédjaival! Figyeljenek egymásra, figyelje-
nek értékeikre!

A biztonság közös ügyünk!

Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 9 esetben került sor nyo-
mozás elrendelésére Simontornya város területén
elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Egy Pásztor utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. december 13-án 16.30 és 2013.
december 14-én 8.00 óra közötti idõben a lakóháza
udvarán lévõ melléképületbe lakatfelfeszítés mód-
szerével behatolt, és onnan 9 db tyúkot és 2 db ka-
kast tulajdonított el összesen kb.: 15.000 Ft érték-
ben.
2. Egy cecei lakos lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. november 20-a és 2013. de-
cember 14-e közötti idõben a Cecei utcában lévõ la-
katlan lakóházába ajtóüveg betörésének módszeré-
vel behatolt, és onnan 2 db kis képernyõs tévét, 2 db
11,5 kg-os PB gázpalackot és egy körfûrészt tulajdo-
nított el. A bûncselekménnyel okozott kár kb.
300.000 Ft.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2013. december 19-én 7.15 és
18.00 óra közötti idõben, ajtóbenyomás módszeré-
vel behatolt a lakóházába, az ott található helyisé-
gekben kutatást végzett, majd a belsõ szoba szekré-
nyébõl eltulajdonított egy 200.000 Ft-os névre szóló
takarékbetétkönyvet.
4. Egy Jókai utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2014. január 12-én, 18.30 és 19.30
óra közötti idõben a lakóháza elõtt az utcarészen
parkoló és a birtokában lévõ személygépkocsijának
csomagtartóját ismeretlen eredetû szürke festékkel
lelocsolta. A bûncselekménnyel okozott kár kb.
100.000 Ft.
5. A szekszárdi Balassa János Kórház bejelentése
alapján hivatalból indult eljárás súlyos testi sértés
miatt, mert egy simontornyai lakos egy pincebuliban
szóváltásba került az egyik vendéggel, majd tettle-
gesség alakult ki közöttük, és ennek következtében
nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett.
6. Egy Iskola utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2014. január 17-én 17.00 óra és 2014.
január 18-án 8.00 óra közötti idõben, házának mel-
léképületébõl, a tolózárral zárt baromfi ólból eltu-
lajdonított 7 db tyúkot, összesen kb. 7.000 Ft érték-
ben.
7. Egy sáregresi tanuló feljelentést tett egyik simon-
tornyai osztálytársa ellen, aki 2014. január 21-én
8.00 óra körüli idõben a Vár téren, számára ismeret-
len okból kifolyólag a haját megragadva lehúzta a
földre, majd a hátán két alkalommal, ököllel meg-
ütötte, melynek következtében a hátán zúzódások,
az esés következtében pedig mindkét tenyerén hor-
zsolásos sérülések keletkeztek.
8. A simontornyai családsegítõ szolgálat testi sértés
miatt feljelentést tett egy simontornyai lakos ellen,
aki 2014. január 20-án lakóházában tettleg bántal-
mazta 39 éves élettársát, aki közepes mentális retar-
dációban szenved. Nevezett személy a bántalmazás
következtében könnyû sérüléseket szenvedett.
9. Egy 24 éves simontornyai lakos csalás miatt felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január
1., 16.00 óra és 2014. január 22., 13.30 óra közötti
idõben az egyik közösségi portálon belül, zárt cso-
portként mûködõ fogadási tippeket adó közösségi
társaság nevében, kicsalta a bankszámlájával kap-
csolatos adatokat, majd azokat felhasználva,
173.000 Ft összeget utalt a sértett tudta nélkül, kü-
lönbözõ fogadási oldalakra.

Mikoly Tibor rendõr õrnagy, õrsparancsnok

FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

Nevelõszülõi Hálózat leendõ

Bõvebb tájékoztatást a Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen adunk.

Soósné Szûcs Krisztina szolgálatvezetõ
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Születésnaposokat köszöntöttek
az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub tagjai

A Bonci étteremben tartották óévbúcsúztató, újév köszöntõ ren-
dezvényüket az ÁFÉSZ nyugdíjasai. Ezúttal ünnepelték Barkóczi
Lajosné Erzsike és Farkas Ferencné Margitka 85 éves születés-
napját is. Barkócziné 1928. január 12-én született, de mivel a tava-
lyi évben is sokat betegeskedett, csak párszor volt a klubban, ezért
úgy döntöttünk, hogy Margit néniével együtt fogjuk a születés-
napját megünnepelni. Margit néni egyébként 1928. december
12-én született. Sajnos, Erzsike most sem tudott eljönni betegsége
miatt, de másnap Nagyné Marikával elvitték neki a szülinapi va-
csorát és az ajándékokat (virágokat), melyeket kapott. Felkö-
szöntötték az otthonában – tudtuk meg Szabó Jánosné klubveze-
tõtõl.

A meghívott vendégek is nagyon jól érezték magukat közöttünk.
Nem tudott ott lenni Lacza Attila, a kultúrház igazgatója, mivel
külföldön tartózkodott, de egy-egy gyönyörû csokor virágot kül-
dött maga és a kultúrház dolgozói nevében a két ünnepeltnek –
mondta a klubvezetõ. A közelmúltban aranygyûrûvel kitüntetett
Szabó Jánosnénak a klub minden tagja egy szál virággal gratulált,
az ünnepelt Farkas Ferencnétõl pedig egy ajándékcsomagot ka-
pott.

Egyébként este 8 óráig énekelgettünk, búcsúztattuk az ó- és kö-
szöntöttük az újévet, nagyon jó hangulatban telt el ez a délután is.
Az ünnepelt Margit néni elmaradhatatlan versmondásával derí-
tette jókedvre a klub tagjait, emellett Königné Krisztina saját ver-
sének elszavalásával tette emlékezetessé a délutánt.

Olyan vagyok, mint a rét virága, vadon nõ, mégis pompázik, mikor
kidugja fejét a sok fû közül, szinte sugárzik, nézd, nézd a rétet, lásd a
margarétát, a pipacsot, búzavirágot, hát nem pompásak? Látsz
köztük különbséget? Hát persze, de az csupán arra jó, hogy tudd, ki
kicsoda, de mind arra mutat, hogy bármelyik szépséget, örömöt sze-
rez. A fû, mely körül veszi, mint a király fejét a korona. Megvédi õket
a széltõl, zord idõtõ. S mikor a kasza levágja, nem válogat, mind
együtt megy a halálba. De nem semmisül meg, életét a jövõnek adja.

Az ÁFÉSZ Nyugdíjas-
klub minden hónap utol-
só szerdáján tartja a klub
összejövetelét. Mind-
nyájan nagyon szeretjük
ezeket a napokat, mert
ez a nap és ez a társaság
maga a béke szigete,
ahol csak a vidámság és
jókedv uralkodik, elfe-
lejtve a kort, a betegsé-
get, a napi gondokat.
Ezen a napon feltöltõ-
dünk egy egész hónapra,
míg a következõ találko-
zás eljön – fejezte be ér-
tékelését a klubvezetõ.

Va Lá

Simontornya Város Önkormányzata megújította a Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kurató-
riumát a korábbi elnök és néhány tag lemondása miatt. A Szekszárdi Törvényszék bejegyzése szerint a 7 tagú kuratórium elnöke
Máté Imréné. Az alapítvány folytatni kívánja a korábban sikeres színházi és egyéb kulturális rendezvények szervezését. Köszönjük a
korábbi kuratóriumi tagok áldozatos munkáját, és köszönjük mindenkinek, aki pénzzel vagy egyéb módon segítette az alapítványt.
Az új tagságnak sok erõt, ötletet és kitartást, sikeres rendezvényeket kívánunk. Akik támogatni szeretnék az alapítványt,
megtehetik az OTP Bank 11746098-15807102 számára utalt adományokkal, vagy felajánlhatják jövedelemadójuk 1 %-át.
Az alapítvány adószáma: 15807102-1-17

Máté Imréné, a kuratórium elnöke



2014. február SPORT 11

Hol tartózkodik a ponty?
Simontornyán sokan hódolnak a horgászat szenvedélyének. A fogás reménye, a jó levegõ, az egészséges izgalom több horgászt csábít a
vízpartra. Ilyenkor télen elsõsorban a felszerelések karbantartása, az elméleti képzés, a szakirodalom böngészése folyik. Így tette ezt
Molnár Ferenc, a 72 éves öreg horgász is, aki a Magyar Horgász címû havilap olvasása közben egy simontornyai vonatkozású hírre hív-
ta fel a figyelmet, melyet bizonyára kevesen tudnak. Büszkén mutatta meg az újságot, melybõl kiderült: „Az elsõ ’igazi’ halgazdaság
Simontornyán jött létre 1894-ben, Hermann Ottó szorgalmazására. Itt a legkorszerûbb termelési módokat alkalmazták, Európa-szerte is-
mert gazdaság volt. Sok kiváló szakembert adott, és rengeteg új módszert dolgoztak ki.” Az idézet Papp Károlyné dr. cikkébõl származik,
melybõl emellett nagyon sok, érdeklõdésre számot tartható ismereteket is megtudhat a horgászatkedvelõ. A ponty az aránylag meleg
vízben érzi jól magát, ilyenkor minden funkciója „topon” van. Néhány fokos vízhõmérséklet-változást megérez, emiatt nincs kapás. A
ponty az állóvizek sekély, hamar felmelegedõ, tápanyagokban gazdag részeit kedveli. Meghálálja, ha bõséges tápanyag áll
rendelkezésére és kielégítõ az oxigéntartalom. Jó fogást!

Va Lá

Öntsünk „tiszta vizet” a Pósa-tóba!
Az élet nagy rendezõ, ez újfent bebizonyosodott kis városunkban. Amikor a Hol tar-
tózkodik a ponty? cikket írtam, még minden nagyon rózsaszínû volt. Mára azonban az a
kérdés: Hol horgásszon a horgász? A Pósa-
tó új tulajdonba került, s az új tulajdonos
egy igen udvarias levelet küldött a koráb-
ban ott horgászóknak.
A levél jobb oldalt látható.
Ehhez nem kell sok kommentár: veszélybe
került – ha csak ideiglenesen is – több
sporthorgász szórakozása. Kiss Ferenc, a
FER-TÓ Kft. régi tulajdonosa elmondta,
az új tulajdonos fejlesztéseket tervez, ezért
a terv szerint egy ideig nem lehet ott hor-
gászni. 1992 óta van a tulajdonában a tó,
mely lényegében halastó és nem horgász-
tó, csak gesztusként engedte meg a horgá-
szatot. A magántulajdonú tavon a horgá-
szás tiltását jogilag nem lehet megtámad-
ni, csupán abban lehet bízni, hogy rövide-
sen megváltozik a helyzet, s újra áztathat-
ják horgaikat a pecások. Csak drukkolni
tudunk!
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Pontosítás
a pontyok súlyáról

Januári számunkban megjelent cikk he-
lyesen így hangzik:
A város 50 legidõsebb lakójához külön
is beköszöntött a Jézuska, õk egy-egy
háromnyaras – 3 kg-os súlyú –, megtisz-
tított pontyot kaptak. A karácsony elen-
gedhetetlen ételének alapanyagát Kiss
Ferencnek, a Pósa-tó régi és az új szlo-
vák tulajdonosának köszönhetjük.
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Úszásoktatás
a Fried-kastélyban

Iskolánk 15 alsó tagozatos tanulója novemberben és december-
ben 5 alkalommal úszásoktatáson vett részt Szabadi István veze-
tésével a Fried-kastély uszodájában. A gyerekek elsajátították az
úszás alapjait, megbarátkoztak a mély vízzel, és jól szórakoztak a
medencében a játékos feladatok teljesítése közben. Köszönjük a
Fried-kastélynak, hogy biztosították a helyszínt, és további
együttmûködésre számítunk a közeljövõben is.

Menyhártné Szûcs Ildikó

Fizessen elõ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.
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Pécsi siker az I. Simotrade Kupán
NB I/B-s csapatokkal hangoltak a tavaszi
szezonra a SIKK junior kézilabdázói. Az
NB II-es bajnokság harmadik helyén álló
juniorok az erõs mezõnyben a kupán a har-
madik helyet szerezték meg.
Az elsõ mérkõzésen biztosan gyõztek a
nagy rivális Hõgyész ellen, akik a bajnok-
ság ötödik helyérérõl várhatják a tavaszi
rajtot. Az NB I/B-s Várpalota ellen sokáig
vezettek, de szünet után az elõzõ napi fel-
nõtt megyei bajnoki mérkõzésektõl elfá-
radtak, de így is tisztességgel helytálltak.

Nagy Tamás, sérülés miatt, egyáltalán nem
tudott pályára lépni, hiányoztak a balkezes
átlövõ góljai. A végsõ gyõztes NB I/ B-s Pé-
csi VSE csapata ellen már kevés ellenállást
tudtak tanúsítani, egyre több játékosnak
fájt valamije, ráadásul a csapat elsõ számú
kapusa, Molnár Balázs már a 10. percben

lesérült. A pécsi együttes a lehetõ legerõ-
sebb összeállításban érkezett, ez nem baj,
de mint késõbb kiderült, a torna legjobb
kapusának választott játékosa már nem ju-
nior korú, másik két játékosa sem biztos,
hogy megfelelt a korhatárnak (az
interneten nem publikus az életkoruk),

igazolásokat nem kértek a rendezõk,
mindenki becsületére volt bízva, kiket
szerepeltetnek.
Eredmények:
Hõgyész H SC–Simontornyai KK 15-19
(7-12)
Góllövõk: Csendes 8, Kapoli 4, Molnár
Bence 3, Szabó 2, Kiss 1, Kecskés 1.
Pécsi VSE–Várpalota BSK 27-18 (12-10)
Pécsi VSE–Hõgyész HSC 34-21 (16-11)
Várpalota BSK–Simontornya KK 15-12
(5-9)
Góllövõk: Csendes 7, Vonya 2, Szabó 1
Kiss 1, Kapoli 1.
Hõgyész HSC–Várpalota BSK 15-22
(8-12)
Simontornya KK–Pécsi VSE 17-40 (5-21)
Góllövõk: Csendes 6, Ardelán 3, Szabó 3,
Vonya 2, Molnár Bence 1, Kiss 1, Torma 1.
Végeredmény:
1. Pécsi VSE 6 p.
2. Várpalota 4 p.
3. Simontornyai KK 2 p.
4. Hõgyész 0 p.
A kupa legjobb kapusának Zaklajda Józse-
fet, míg a legjobb játékosnak Bálint
Benjamint (mindkettõ Pécs) választották.
A gólkirályi címet 21 találattal Csendes
Flórián (Simontornyai KK) érdemelte ki.
A díszes kupákat Lampert Csaba ügyveze-
tõ elnök adta át, minden játékos emlékpó-
lót is kapott. A szép számú támogatónak
köszönhetõen közös ebéd zárta a jól sike-
rült rendezvényt. Széplaki Zoltán edzõ el-
mondta, szándékosan erõs, NB I/B-s csa-
patokkal hangoltunk az NB II-es tavaszi
szezonra. Szeretnénk, ha a téli felkészülés
végszakaszában mindig megrendezésre
kerülne a SIMOTRADE KUPA.
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Simontornyai Kézilabda Klub
NB II felnõtt és juniormérkõzések

Junior Felnõtt
XV. Simontornyai KK–Nagykanizsai Izzó SE II. 16 14.00 16.00 vasárnap
XII. Szigetvári KSE–Simontornyai KK II. 22 16.00 18.00 szombat
XIII. Simontornyai KK–HSC Hõgyész III. 2. 14.00 16.00 vasárnap
XIV. Rinyamenti KC–Simontornyai KK III. 8. 16.00 18.00 szombat
XVI. PEAC–Simontornyai KK III. 23 16.00 18.00 vasárnap
XVII. Simontornyai KK–Pelikán-Siklós KC III. 30 14.00 16.00 vasárnap
XVIII. Kalocsai KC–Simontornyai KK IV. 5 16.00 18.00 szombat
XIX. Kiskunhalasi UKSC–Simontornyai KK IV. 26 15.00 17.00 szombat
XX. Simontornyai KK–Kiskõrösi KSK V. 4. 14.00 16.00 vasárnap
XXI. Kiskunmajsai SE–Simontornyai KK V. 10. 16.00 18.00 szombat
XXII. Simontornyai KK–Mecsek Takarék SE V. 18. 14.00 16.00 vasárnap

Felhívás az
1 % felajánlására

A Simontornyai Hírek az elõzõ évekhez
hasonlóan az idén is segíteni szeretné
azokat az alapítványokat, szervezete-
ket, akik jogosultak a személyi jövede-
lemadó 1 %-nak fogadására. Kérjük,
hogy köszönõlevelüket és kérésüket
március 1-jéig juttassák el a lap szer-
kesztõjéhez. A Simontornyai Hírek or-
szágosan bejegyzett újság, mely rendel-
kezik, HU, ISSN számmal, így az abban
közöltek teljesen hivatalosak.
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