XXIII. évfolyam 3. szám
2014. március

Ára:
200 Ft

Boros János Tamás:

Magyar sors

„1848. március 15.”
Szeretettel várjuk városunk lakóit

március 15-én (szombaton)

Programok:

17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban
ünnepi mûsor:

a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
12. G tanulói közremûködésével.
Rendezte és betanította: Csehóné Kiss Dalma

Ünnepi beszédet mond: Csõszné Kacz Edit polgármester asszony.
Fried Mûvelõdési Ház, Simontornya Város Önkormányzata

Magyarnak lenni oly valóság,
Mint kereszten a vádcímtábla,
Hirdeti fennen a világba,
A büntetést ki miért rótták.
E golgota víg hely volt egykor.
Virágot nyílt, gyümölcsöt termett,
Most tövissel vert, puszta kertek
Feketéllnek – ez a jelenkor.
Annyi mártírt és számûzöttet
Nem adott senki a világnak
Mint e kis hely. Vér és könny áztat
Itt mindent, de zúg: „Többet! Többet!”
Gyümölcseit rég elrabolták
Kamatvámpírok, adósáskák,
Csontig lerágták, felzabálták,
Idegen és áruló hordák.
Magyar hõsök! Halott vitézek!
Csontjaitok rég elporladtak,
Sírotokon együtt vígadnak,
Akik kirabolják a népet!
Simontornya, 2014
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A testületi ülésrõl jelentjük

Az influenza átrendezte az ülésrendet
Az ülésen 6 fõ és 12 egyéb napirendi pontot tárgyaltak. Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl.

A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Több szerzõdés írtam alá az elmúlt idõszakban,
amellyel külön napirendi pontban foglalkozunk.
2. Az állami közút forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében tett javaslatunkra a helyszíni bejárást követõen megjött a kezelõ levele. A forgalmi
renddel külön napirendi pontban foglalkozunk.
3. A hulladékszállítást bonyolító Társulás által aláírásra került a hulladékszállítási közszolgáltatási
szerzõdés. A szerzõdések napirendi pontban a szerzõdést bõvebben ismertetem.
4. A jogszabályi elõírások alapján megkeresetem a
vízügyi hatóságot a szippantott szennyvizek leeresztõ helyének kijelölésére.
5. A Malom utcai IV. számú kút tömedékelésére
aláírtam a tervezési szerzõdést. A tervek elkészültek, melyet – határidõre – beadtunk engedélyezésre.
6. Az E.R.Ö.V. (Szekszárd) és a Mezõföldvíz Kft.
(Paks) is megkapta az akkreditációt a víziközmû
szolgáltatás tekintetében. Ezzel is külön napirendi
pontban foglalkozunk.
7. A bõrgyári vállalkozások szennyvizének kezelése
érdekében – a képviselõ-testület felhatalmazásával – aláírtam a tervezési szerzõdést, valamint a kivitelezõtõl árajánlatot kértem, amely – eddig – még
nem érkezett meg.
8. A bõrgyári pakura lefejtõ területe egy helyrajzi
számon található a vasútállomással. Az ingyenes
átadás érdekében azt meg kell osztani. A megosztási vázrajzot az önkormányzat elkészíttette, majd a
vázrajzot elküldte a MÁV vagyonkezelõhöz. A megosztási hatósági eljárás folyamatban van. Tavaly
nyáron már itt volt a hivatalban a MÁV ügyvédje az
átadási szerzõdés elkészítése érdekében, de önálló
ingatlan hiányában azt nem lehetett elkészíteni. A
megosztás jogerõre emelkedését követõen lehet
majd a szerzõdést elkészíteni, illetve aláírni.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
2014. január 30-án a SIÓ VÍZ Kft. ügyvezetõjével
tárgyaltam a víziközmû társulással kapcsolatban.
2014. február 3-án négy társulási ülést hívtam
össze (ivóvíz, ügyelet, ÕSZIKÉK, óvoda), napirenden a társulások 2014. évi költségvetése szerepelt,
amit mindegyik társulás elfogadott.
2014. február 7-én részt vettem a szakmunkásképzõ intézet szalagtûzõ bálján, ahol köszöntöttem a
végzõs tanulókat.

2014. február 8-án a Simontornyai Polgárõr Egyesület jótékonysági bált rendezett, melyen Simontornya Város Önkormányzata nevében köszöntöttem az egyesület tagjait.
2014. február 10-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyen elsõ fordulóban megtárgyalta a képviselõ-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését.
2014. február 12-én a Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft.-vel tárgyaltunk Pakson, a tárgyaláson
Hajdu János polgármester úr meghívására vettem
részt polgármestertársaimmal és az érintett szakemberekkel.
2014. február 14-én a TM-LINE Zrt. felszámoló biztosával, Somogyi Ferenc úrral tárgyaltam a
szennyvíztelep irodaházának megvásárlásáról és a
terület megosztásáról. A tárgyaláson részt vett
Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, valamint Bárdos
László címzetes fõjegyzõ úr is.
2014. február 15-én részt vettem a Simontornyai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület által rendezett jótékonysági bálon, ahol megköszöntem az egyesület
tagjai által végzett munkát.
2014. február 18-án részt vettem a DÁM Önkormányzati Társulás ülésén, ahol elfogadtuk a társulás 2014. élvi költségvetését.
2014. február 19-én a SIÓ VÍZ Kft.-ben érdekelt önkormányzatok polgármestereivel (Pálfa, Ozora, Kisszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi) és Szokodi
József úrral tárgyaltunk a kft. további mûködésérõl.
Ugyanezen a napon a szennyvízberuházás kivitelezõjével egyeztettem a beruházás megindításáról.
2014. február 20-án helyszíni bejárást tartottunk a
város-rehabilitációval kapcsolatban felmerült
problémák ügyében.
Szintén február 20-án Horváth Zsolt úrral, Dunaföldvár polgármesterével tárgyaltam.
2014. február 21-én a SIÓ VÍZ Kft.-vel kapcsolatban
egyeztetõ tárgyalást folytattunk a polgármesterekkel, mely a februári testületi ülésen, napirenden
szerepel.
Megrendeltem a Petõfi utcai járda javítását, ami a
testületi ülés idõpontjára valószínûleg el fog készülni. A héten elkezdik a II. világháborús emlékmû felújítását. Négytagú delegáció képviselte Simontornyát Nyárádszeredán a Bocskai Napokon.
Csõszné Kacz Edit polgármester
Több képviselõ is felvetette az illegális hulladéklerakó területek számának növekedését. Ezen feltétlenül változtatni kell. A környezetre káros hatás
mellett a városnak igen sok pénzébe is kerül, egy
konténer elszállítása 30 ezer forint és szinte hetente kellene üríteni. Jó lenne, ha a lakosság segítene
kideríteni a tetteseket, vizsgálni kellene a szemetet, lehet, hogy kiderülne a származása. Kamera-
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rendszer felállításáról értekeztek, a költségvetésbe
be kell állítani a várható telepítés költségeit.
A saját bevételek és az adósságot keletkeztetõ
ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségek meghatározását elfogadták.
A város 2014. évi költségvetési rendeletet megalkották és elfogadták. Az alapos elsõ fordulóbeli elõkészületeknek és a bizottsági üléseknek köszönhetõen gyorsan döntöttek, új elemként csupán három
fontos feladat került a költségvetésbe, a szennyvíztelepi iroda megvásárlása, az illegális hulladéklerakók szemetének elszállítása, valamint a kamerarendszer további kiépítése került a költségvetésbe.
Ez a kb. 3 millió forint a tûzoltóautó elhelyezésének
betervezett összegébõl kerül átcsoportosításra. Az
elhelyezést más formában és forrásból oldják meg.
A Simontornyai Polgárõr Egyesület beszámolóját a
2013. évi munkáról elfogadták. Részleteirõl külön
cikkünkben olvashat a kedves olvasó.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2013. évi munkájáról hosszasan tárgyaltak, zömében a tûzoltóautó tárolásának továbbra is fennálló gondjáról, a garázs
kialakításának lehetõségeirõl. Az egyesület elnöke,
Tóth Bálint elmondta, hogy az autót adományozó
testvérváros 3 ezer euró segítséget is felajánlott erre a célra. A beszámolót nem fogadták el, ki kell
egészíteni számszerû adatokkal és az idõközben
történõ változásokkal. A következõ márciusi ülésen
újra tárgyalják a témát.
Tájékoztató hangzott el a behajthatatlan követelésekrõl. Lényegében a 100 ezer forintot meghaladó
lakbérhátralékról tárgyaltak. Több hónapja nem fizethettek lakbért, mert az 1800 forint havidíj nem
tûnik soknak, de ezt sem fizetik. Zsolnai István képviselõ elmondta, nagy felháborodás tapasztalható
a jól fizetõk részérõl. Szankciókat szeretnének, de
nagyon nehéz a jogi helyzet miatt bármit is tenni.
A két kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz) helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogadták.
A köztemetõ üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés megkötését jóváhagyták.
A szavazatszámláló bizottság tagjait megválasztották. Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmondta,
azok kerültek javaslatra, akik már több választási
ciklusban bizonyítottak, pártatlanul, jól végezték
munkájukat.
A közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszûnésével kapcsolatos javaslatot megtárgyalták, elfogadták. Ez 168 önkormányzatot érint.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. gépvásárlási kérelmét megtárgyalták, további információk
után döntenek a több funkciójú gép megvételérõl.
Elsõsorban 4-5 millió forint értékû munka biztosítása a cél, de stratégiai szempontból fontos lenne a
megvétel, hosszabb távon megtérülne a befektetett pénz – mondta Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. vezetõje.
A felhatalmazással aláírt szerzõdéseket utólag elfogadták.
A városközpont forgalmi rendjének felülvizsgálatát
elvégezték. A teherautók és kamionok kitiltásáról
szóló tervezetet az illetékes rendõrkapitánysággal
egyeztetni kell.
Módosították a házi gyermekorvos rendelési idejét. Az új rendelési idõk: egész héten változatlanok,
csupán a pénteki idõ változott e napon, 11 óra és 14
óra között fogadják a kis betegeket.
Támogatták a vár kulturális rendezvényeire, a fesztiválra beadandó pályázatot. A tervek szerint 5 millió forintra pályáznak melynek 20 %-os önerejét a
Vár saját keretébõl biztosítja.
Az 1. sz. védõnõi körzetre kiírt pályázatra senki nem
jelentkezett, azt változatlan feltételekkel újra kiírják.
Va Lá
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Bursa Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíj
2013/14-es tanév
2000-ben indult el a „Bursa Hungarica” Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, melyet a települési önkormányzatok ítélnek oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel
rendelkezõ hallgatóknak. Ezt a támogatást a
megyei önkormányzatok kiegészíthetik. Az állam pedig úgy járul hozzá az ösztöndíjhoz, hogy
a települési és megyei önkormányzati támogatást megduplázza, de ha az önkormányzatok
több mint 5.000 Ft-ot ítéltek oda a hallgatóknak, akkor is legfeljebb 5.000 Ft-tal egészíti ki.
Simontornya Város Önkormányzata a kezdetektõl bekapcsolódott az ösztöndíjprogramba,
és évrõl évre támogatja a településünkön élõ
felsõoktatásban tanuló, illetve a középiskolában utolsó éves és továbbtanulni vágyó fiataljait.
Ebben a tanévben összesen 37 pályázat érkezett
az önkormányzathoz. Ezeket az egészségügyi,
szociális és sportbizottság bírálta el. Mivel minden pályázat érvényes volt, a bizottság úgy döntött, hogy valamennyi pályázót támogatja, a beadott jövedelemigazolások alapján differenciáltan 2000 Ft, illetve 3000 Ft havi összegekkel.
„A” típusú pályázatot 28 diák nyújtott be (õk
már a felsõoktatásban tanulnak), „B” típusú pályázatot pedig 9 diák (õk még középiskolások).
Az emberi erõforrás támogatáskezelõ 2014.
március 21-éig értesíti a támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi
összegérõl.
Molnárné Bereczki Annamária
köznevelési és kulturális referens

Felhívás az adók
befizetésére
A polgármesteri hivatal felhívja a Tisztelt Adófizetõk figyelmét, hogy esedékessé vált a 2014.
elsõ félévi adók befizetése. Az adók pótlékmentes befizetési határideje március 17.

A Fried Mûvelõdési Ház, Simontornya
meghirdeti az intézményben levõ

BÜFÉ üzemeltetését
mûködési jog átadásával
Jelentkezéseket 2014. március 31-éig, írásban
lehet beadni a Fried Mûvelõdési Házba. (7081
Simontornya, Petõfi u. 67.)
További információ a mûvelõdési házban
munkanapokon 8-16 óráig,
vagy telefonon –
06 (74) 486 154, 06 (30) 825 9249.
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Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 14 esetben került sor nyomozás elrendelésére
Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Eljárás indult a dégi lakásotthon egy lakosa ellen, aki a beszerzett adatok alapján 2014. január 14-én 14.45 óra körüli idõben Simontornya területén egy társával, feltehetõleg kábító hatású növényi eredetû anyagból sodort cigarettát
szívott el.
2. 2014. február 14-én Simontornya, Új utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2014. február 12. napon 7.10 és 19.45 óra közötti idõben
Simontornya Új utca 1. szám alatt lévõ lakásának ablakát lefeszítette, oda ablakbenyomás módszerével behatolt és az elsõ szobában lévõ kályhacsövet eltulajdonította. Lopással okozott kár 10.000 Ft, rongálási kár 20.000 Ft.
3. 2014. február 11-én egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. február 10. napon 16.30 és 17.15 óra közötti idõben Simontornya,
Erdészlak 121/2. sz. alatti lakóházánál, acélból készült légpuska lövedékkel hasba lõtte kb. 2 éves Ruta hívónevû magyar vizsláját, és ezzel az állatnak súlyos
sérülést okozott.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 3. napon 7.45 és 10.00 óra közötti idõben Simontornya, Új utca 3. sz. alatti
lakóház nyitott kapuján át behatolt az udvarra, és onnan 50 kg hasított cserfát tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár kb. 1.200 Ft.
5. Egy simontornyai lakos bejelentést tett 2014. február 4. napon, mert több diáknál kábítószergyanús növényi törmeléket talált, ezért a simontornyai rendõrõrsre kísérte õket. Ezáltal mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.
6. 2014. február 4-én Simontornya, Vak Bottyán-lakótelepi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 3. 12.30 és 2014. február 4., 9.30 óra közötti idõben Simontornya, Derékhegy 3170/11 hrsz.-on lévõ présházába ajtókifeszítés módszerével behatolt, és onnan bort, mûszaki cikkeket tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár 30.000 Ft, rongálással 10.000 Ft.
7. 2014. február 4-énSimontornya, Malom utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2014. január 10., 00.00 és 2014. február 4., 19.00 óra közötti idõben a Simontornya, Derékhegyen lévõ présházába ajtókifeszítés módszerével
behatolt, és onnan mûszaki cikkeket tulajdonított el. A bûncselekménnyel
okozott kár: 5.000 Ft, rongálással: 10.000 Ft.
8. 2014. február 4-én Simontornya, Malom utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2014. január 20., 00.00 és 2014. február 4., 14.00 óra közötti idõben a Simontornya, Derékhegyen lévõ présházába ajtókifeszítés módszerével
behatolt és onnan mûszaki cikkeket tulajdonított el. A bûncselekménnyel
okozott kár: 35.000 Ft, rongálással: 2.000 Ft.
9. 2014. február 4-én Cece, Petõfi Sándor utcai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2013. november 1., 00.00 és 2014. február 4., 13.45 közötti idõben
a Simontornya, Derékhegyen lévõ présházába lakatlefeszítés módszerével behatolt, de onnan nem tulajdonított el semmit. A rongálással okozott kár: 2.000 Ft.
10. 2014. február 5-én, 9.15 órakor simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 4. 11 óra és 2014. február 5., 9.15 óra közötti
idõben Tusnádi Sándorné tulajdonában álló Simontornya, Derékhegyen lévõ
présházába ablakkifeszítés módszerével behatolt, és onnan eltulajdonított 1 db
aranyozott lámpabúra tartót. A lopással okozott kár kb.: 1.000 Ft, rongálással
okozott kár: 25.000 Ft.
11. 2014. február 11-én Simontornya, József Attila utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. december 25. és 2014. február 5., 15.00 óra közötti idõben lakóháza elsõ szobájában, egy vitrines szekrényben elhelyezett kerámia
ékszertartóból, alkalmi lopás módszerével, 14 karátos aranyból készült gyûrûket, nyakláncokat, karláncokat tulajdonított el 450.000 Ft értékben. Rongálási
kár nem keletkezett.
12. 2014. február 19-én Simontornya, Hársfa utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 19., 1:15 körüli idõpontban a Simontornya,
Hársfa utcai lakóházának Jókai utca felé nyíló garázsa elé leállított, Peugeot 307
típusú személygépkocsiját felgyújtotta, aminek következtében az autó és a garázs teljesen kiégett. A bûncselekménnyel okozott kár kb.: 2.500.000 Ft.
13. 2014. február 7. 11.50 óra és 12.00 óra közötti idõben a Simontornya, Szilfa
utca 31. sz. alatti családi ház elõtti útszakaszon Simontornya, Szilfa utcai lakost
vasvillával és késsel a kezében, hangosan kiabálva megfenyegette, hogy megöli,
szétszurkálja.
14. Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2014. február 17. napon 00.00 óra
idõpontban Simontornya, Székelyi út alatti helyen elhelyezéssel elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bûntettét követte el.
Dr. Szabó Ferenc fõhadnagy
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ADÓ 1 %
Köszönet az 1 %-ért
A „Farkas Ferenc Emlékére a Római
Katolikus Templomért Alapítvány” Isten áldásával, hálásan megköszöni a
2013-ban kapott, 9.500 forintot, melyet
a katolikus templom karbantartására
fordítottunk.
A támogatásokat nagyon köszönjük és
várjuk idei felajánlásukat:
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„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”
különdíjasa
a Kisszékelyi Kulturális Egyesület
2014. január 30-án hetedik alkalommal tartották a Civilek napját Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében. Az ünnepségen minden évben díjakkal ismerik el a megyében kimagasló teljesítményt nyújtó civil szervezetek munkáját.
A Kisszékelyi Kulturális Egyesületnek ítélt „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”
különdíjat dr. Puskás Imrétõl, a megyei közgyûlés elnökétõl, az elismerés alapítójától
és L. Simon Lászlótól, az Országgyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnökétõl
vehettem át mindannyiunk nevében.
A díj mindazok munkájának elismerése, akik éveken keresztül önzetlen, szorgalmas
munkával vettek részt az egyesület tevékenységében és maradandó értékeket hoztak
létre a falu javára. Az elismerés megillet minden segítõnket és támogatónkat.
Pajor Ágnes elnök

Enesei Józsefné kuratóriumi elnök

A fenti tartalmú levelet az egyesület elnökétõl kaptam, melyet szívesen teszek közzé, s
egyúttal gratulálok a társtelepülés szép sikeréhez.
Va Lá

A Simontornyai Polgárõr Egyesület nevében köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik a 2013-as évben
adójuk 1 %-val a Simontornyai Polgárõr Egyesületet támogatták. Kérem,
hogy a 2013-as évhez hasonlóan, 2014ben is adójuk 1 %-val támogassák egyesületünket. Az Önök által adott támogatásból egyesületünk felszerelését és a
járõrözéssel eltöltött idõk számát növelnék, hogy Önök minél nagyobb biztonságban érezzék magukat!
Nevünk és adószámunk:
Simontornyai Polgárõr Egyesület
7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.

Felhívás az
1 % felajánlására
A Simontornyai Hírek az elõzõ évekhez
hasonlóan az idén is segíteni szeretné
azokat az alapítványokat, szervezeteket, akik jogosultak a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására. Kérjük,
hogy köszönõlevelüket és kérésüket
március 31-éig juttassák el a lap szerkesztõjéhez. A Simontornyai Hírek országosan bejegyzett újság, mely rendelkezik, HU, ISSN számmal, így az abban
közöltek teljesen hivatalosak.

18862674-1-17
Tisztelettel és köszönettel: Szabó Zsolt,
a Simontornyai Polgárõr Egyesület elnöke

Simontornya Város Önkormányzata
megújította a Simontornyai Színházi
Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kuratóriumát 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.

11746098-20027667
Máté Imréné, a kuratórium elnöke

Va Lá

Tisztelt simontornyai
Polgárok, Cégek,
Vállalkozók!

Itt a személyi jövedelemadó bevallás
idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1
%-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel
fogad minden támogatást, így adója 1 %ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1 %-val,
hogy az intézményben mûködõ csoportok a jövõben is megfelelõ színvonalon
folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie?
A rendelkezés adója 1 %-ról nem kerül
Önnek pénzébe, csak egy-két percet
kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor.
Mindössze annyit kell tennie, hogy az
adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képezõ „EGYSZA” lapon az elsõ
mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési
Ház Közhasznú Alapítvány adószámát:

18863558-1-17
Miért fontos, hogy Ön is
rendelkezzen?
Kérjük, ha tehetik adójuk 1 %-ával támogassák a Simontornyai Kézilabda
Klubot!

(Az egyesület adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk.)
A befolyt összeget utánpótlás-nevelésre fordítjuk.

Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel:
Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Évrõl évre intézményünk támogatottsága csökken, ami befolyással van az egész
mûködésünkre, csoportjaink mindennapjaira.
Így még nagyobb szükségünk van támogatásokra: az egy százalék felajánlására!
Adó 1 százalékával pénz kiadása nélkül
támogathatja alapítványunkat. Tegye
meg mielõbb, és kérjük, hívja fel környezete figyelmét is a személyi jövedelemadó egy százalék felajánlásának
fontosságára!
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Itt a farsang, megkezdõdtek a bálok
Polgárõrbál
2014. február 8-án tartottuk polgárõrbálunkat, immár harmadszor. A bálon a nem
túl nagy létszámú, de annál vidámabb vendégsereg (65-70 fõ), hajnalig mulatott! A
jó hangulatot a kiváló zenész barátunknak,
Fischl Lacinak köszönhetjük.
Éjfélkor, a bál támogatóinak köszönhetõen, igen értékes tombolatárgyakat tudtunk
kisorsolni.
Külön köszönettel tartozunk Lacza Attilának, a mûvelõdési ház igazgatójának, aki
kedvezményesen biztosította számunkra a

termet. Ezúton szeretném megköszönni
Fung Pál és Fungné Zsuzsa néni munkáját,
aki a szervezésben segített. Köszönetet
szeretnék mondani mindazoknak, akik
anyagilag és ajándéktárgyakkal segítették
bálunkat és bevételünket! Bálunk bevétele
122 ezer forint volt, mellyel egyesületünk
tagjainak új ruházattal való ellátását szeretnénk megoldani – mondta el lapunknak
Szabó Zsolt, a polgárõr egyesület elnöke.
Va Lá

Önkéntes Tûzoltó Egyesület
megszervezte elsõ jótékonysági bálját
A szervezés legjobb tudomásom szerint
egy hirtelen ötlettel indult, engem is telefonon hívtak, hogy mi a véleményem. Aztán az események felpörögtek, és kb. két
nap alatt a legfontosabb tennivalókat már
el is intézték. A munka oroszlánrészét
Halbaksz Adrienn, Andráskó Péter és Szabó Róbert vállalta (ezúton is köszönet nekik), és remek bulit rendeztek. A helyszín a
tûzoltó színekbe öltöztetett Temi Fried
Mûvelõdési Ház volt, a zenét pedig a cecei
Boros zenekar szolgáltatta. A mûvelõdési
ház termét tulajdonképpen teljesen megtöltöttük, teltház feliratot akaszthattunk
volna az ajtóra. Meglepetés elõadóként a
Black Horse Country Club táncosai léptek
fel a színpadra. A nagy érdeklõdésnek köszönhetõen rengeteg felajánlást kaptunk,
értékes ajándékokat tudtunk kisorsolni a
tombolán. Nagyon köszönjük minden támogatónknak a segítséget, hiszen egy ilyen
jellegû bál a hozzájárulásuk nélkül biztosan nem lehet sikeres. A rendezvényt nagy
örömünkre megtisztelte jelenlétével
Csõszné Kacz Edit, Simontornya polgármestere és a térség országgyûlési képviselõje, Hirt Ferenc is. A bál tiszta bevétele
230000 Ft lett, ami hihetetlenül szép eredmény. A felhasználásáról a következõ közgyûlésünkön fogunk dönteni. A három fõszervezõnk elképzelését a tagság szerintem figyelembe fogja venni, így minden bizonnyal egy modern és biztonságos bevetési védõruha lesz a pénzbõl hamarosan.
Bár a hagyományokat nem teremtik, hanem évek hosszú sora alatt sok munkával
megvalósulnak, remélem, hogy a következõ években hasonlóan jól sikerült rendezvényekrõl számolhatunk be. Már most várom, hogy a szervezõinknek mi lesz a következõ hirtelen ötletük.
Tóth Bálint
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Farsang az „Õszikékben”
Hagyományunkat tartva, az ÁFÉSZ és BSZV Klubokkal közösen
búcsúztattuk a telet.
A feldíszített társalgónkban fánkkal és forralt borral vártuk a kedves vendégeinket, fellépõinket. A jó hangulatért sok-sok köszönet Dolovainé Gyarmati Erzsébetnek és az iskola néphagyo-

mányt ápolóinak, valamint azoknak, akik sosem hiányozhatnak a
rendezvényeinkrõl: a citerásoknak és a népdalkörnek.
Köszönjük ezt a csodás délutánt mindenkinek, és kívánom, hogy
még sok ilyenben legyen részünk.
Baum Márta mentálhigiénés foglalkoztató

Óvodások télbúcsúztatója
Immár sokadik alkalommal az óvoda aulájában minden csoport
együtt búcsúztatta a telet.
Már egész héten lázasan készülõdtünk a februári 24-i hétfõi bulira. Színes álarcokat készítettek a gyerekek, vidám bohócokat festettek, karneváli díszeket lógattunk a csoportszobákba, ezzel is
elõkészítve a jó báli hangulatot. A lázas készülõdés közben vidám
verseket fújtunk, és szinte naponta táncoltunk.
A legnagyobb móka mégis csak hétfõn várta a gyermekeket: a
JELMEZBÁL!
Az ovis jelmezbál megvalósulásában minden évben nagy szerepe
van a szülõknek. Õk azok, akik megteremtik gyermekeik számára
azt az illúziót, amit maga a jelmez felöltése jelent. A szülõi munkaközösség pedig gondoskodik a rágcsálnivalóról, innivalóról a
bulira. Köszönjük a sok finomságot. Mi az óvoda dolgozói egész
héten lázasan díszítettük az aulát, felkészítettük a gyermekeket a
báli mûsorra, és egész délelõtt a gyermekek szórakoztatásán dolgoztunk.

A mulatság az óvodások verses, dalos mûsorával kezdõdött tízórai elõtt. Felvonultak a hercegnõk, királylányok mellett a dinó, a
serif, a pingvin, a csecsemõ, a boszorkány, volt saját méhészünk és
zöld szörnyünk is. Majd ezt követte a bálnyitó tánca, melyhez a zenét az idei évben a Csurgó zenekar szolgáltatta. A színvonalas
gyermekmûsor alatt minden gyermek jól mulatott, igazi jó farsangi hangulat teremtõdött. A gyerekek a mûsor alatt végig táncoltak

és énekeltek, a mûsor után természetesen folytatódott tovább a
mulatság, diszkó stílusban. Itt szeretném megköszönni a Kockás
Lajosné Marika néni által vezetett BSZV nyugdíjasklubnak, Farkas Ferencné Margit néninek, és Horváth-Bõsze Hajni tornás
csapatának az adományaikat, melybõl ismét egy maradandó
élményt nyújtó mûsorral lephettük meg a gyerekeket a farsangi
mulatságon.

Úgy érzem, ismét bebizonyosodott, hogy a mai pénztelen világban jó szándékkal, összefogással sok minden elérhetõ. Köszönjük!
Csóka Anita vezetõ óvónõ
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Az alsó tagozatosok farsangja
Az idei farsangi mulatságunkat február 14-én tartottuk a mûvelõdési házban. A gyerekek körében már hetekkel ezelõtt nagy volt
az izgalom. Titkolózások, sugdolózások arról, hogy ki minek öltözik be a farsangon. Volt, aki valóban megtartotta a kis titkát, de a
„cserfesebbje” néhány közeli barátjával és a tanító nénivel is megosztotta ezt. Persze, minden kiderült péntek délután. Nagyon ötletes jelmezekben vonultak az osztályok a színpadra. Minden csoport egy rövid mûsorral készült, jó néhány derûs percet okozva ez-

zel a nagy létszámú közönségnek. A mûsorvezetõ Csapó Kamilla
kolléganõm volt, aki remekül teljesítette ezt a feladatot. A zenét
Bencze János és Botond szolgáltatták. Ezúton is köszönöm nekik
a tanulóink nevében. A sok finom süteményt a szülõk hozták,
amit a büfében lehetett kapni. Minden adva volt a jó hangulathoz,
amiben nem is volt hiány. Tanulóink osztályfõnökükkel és szüleikkel együtt vidáman ûzték el a telet. Az idõjárás azt mutatja, hogy
sikeresen.
Rózsáné Kovács Anna alsós ig. h.

Jó hangulatú,
kellemes délután
a nyugdíjasklubban
Farsangi Ki mit tud? címmel rendezett vetélkedõt az Õszikék
nappali ellátó klubja. Molnár Józsefné és Baum Márta alapos elõkészítõ munkájának köszönhetõen igen színvonalas, változatos,
tanulságos volt a vetélkedõ. Két bejárókból álló csapat, valamint
az otthonban lakók egy alakulata vett részt a megmérettetésen.

A négytagú csapatokban örömmel fedeztünk fel egy-egy férfit is.
A 10 feladatból álló sorozatban az idõsek memóriájára és ügyességére egyaránt szükség volt. Többek között fel kellett ismerni régi nagy színészeket, a jelen politikai és társadalmi élet jelentõs
személyeit, a vetített filmek címeit, az elhangzott slágerek elõadóit. Ki kellett egészíteni a közmondásokat, megfejteni a találós kérdéseket, szó- és gyufaszál-kirakó színesítette még a programot,
valamint vaktérképen kellett bejelölni az elhangzott városokat.
Mindenki, még a közönség is gyõztesnek érezhette magát, felfrissítette ismereteit, kellemes délutánt töltöttek együtt. Csupán a
történeti hûség kedvéért írom le a végeredményt. Elsõ helyen a
Suzuki nevû, másodikon a Pillangók végeztek, míg a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a Csipet-csapat állhatott volna. Minden
játékos az élmény mellett ajándékcsomaggal is gazdagodott, melyet Tokné Szegedi Éva, Jobbágy József és felesége Erika, valamint Néth Tiborné ajánlott fel. A vetélkedõ után terített asztalnál
beszélték meg a tanulságokat, még sokáig együtt maradtak, beszélgettek, visszaidézték fiatalságukat.
Va Lá

A Márai-program 2013-ban is sikeres volt
Könyvtárunk 2013-ban harmadik alkalommal pályázott a Nemzeti Kulturális Alap és a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. közremûködésével meghirdetett pályázatra.
A program által kínált listából szépirodalmi és tényirodalmi mûveket válogathattunk – ezúttal 250.000 Ft értékben.
A pályázat harmadik éve kerül meghirdetésre. A három év alatt 1.250.000 Ft támogatáshoz jutottunk, melybõl színvonalas kötetekkel bõvítettük a könyvtár gyûjteményét. A kötetek a könyvtárban olvasóink rendelkezésére állnak.
Mindenkit szeretettel várunk!
Vácziné Horváth Anikó igazgató
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A megyei lovas szövetség
gyûlése
2014. február 21-én megrendezésre került a
megyei lovas szövetség évértékelõ gyûlése,
melynek a simontornyai vár képtára szolgált
helyszínül. A rendezvényt Géringer Szabolcs egy szívet melengetõ lovas vers elõadásával nyitotta meg. Ezután Kapoli István

köszöntötte a megyébõl érkezõ lovasokat,
edzõket és lótartókat. Értékelte a 2013-as
lovassport eseményeit. Tájékoztatást adott
a megyei versenyekrõl és a vidéki versenyek
fellendítésének lehetõségeirõl. Juhász Tibor, az országos lovas szövetség elnökségi
tagja ismertette a 2014-es szabálymódosítá-

sokat. Az idei évtõl a lóversenyekre csak
internetes nevezést fogadnak el. A helyszíni
nevezés kétszeres tarifát jelent a versenyzõ
számára. Megszigorították a versenybírói és
technikai dolgozók vizsgáit a tisztességes,
szabályszerû versenyek lebonyolítása érdekében. Szóba került, hogy legnagyobb problémát a lovas pályák talajának minõsége
okozta az elmúlt években. Meghívásunkat
elfogadva, dr. Túri Árpád, a Magyar Állatorvosi Kamara lógyógyászati specialistája a
megyei lóegészségügyi helyzetet jónak minõsítette. Tájékoztatta a hallgatóságot néhány olyan betegségrõl, amire érdemes odafigyelni, pl.: fertõzõ kevésvérûség, szarkoid.
Ezen kívül még a lótartás problémáira és veszélyeire is felhívta a figyelmet. Papp Mihály
a sikerhez vezetõ út mérföldköveit rakta le a
lovasok elé. Tervezés, célmeghatározás, ellenõrzés és formaidõzítés témaköröket fejtegette. Hisz a sikerhez vezetõ út a gyakorlás, rendszeresség, tervszerûség, kitartás és
következetesség nélkül elérhetetlen. A rendezvény zárásaként elismerõ okleveleket
nyújtottak át a megye kiemelkedõ lovasainak, akikre minden elfogultság nélkül büszkék lehetünk.
Géringerné Horváth Hajnalka

Végleg letette
az ollót,
a hajszárítót

Nem sokkal 75. születésnapja elõtt
elragadta a halál Schlégel Ilona nõi
fodrászt, aki több mint 60 évet töltött szeretett hivatásában. Több
volt Õ, mint fodrász – pszichológus
is volt egyben, fiatalok és idõsek
egyaránt bizalommal fordultak
hozzá, kikérték véleményét, meghallgatták tanácsait.
Mindez már a múlté, nem ad több
tanácsot nem szépíti hajkölteményeivel a lányokat, asszonyokat.
Egész életét a szakma szeretete és
az egyre nagyobb kihívások inspirálták. Mindig haladt a korral.
Munkájának legnagyobb elismerése volt, hogy távoli településekrõl
évtizedeken keresztül visszatértek
kuncsaftjai, akiket nagy szeretettel
fogadott és – ugyanúgy, mint a helyieket – igényes munkával szolgált
ki.
Sok kitüntetést kapott, de a legkedvesebb elismerést az ötven éves
szakmai jubileumára lányától, Ilonától kapta: egy aranyozott ollót és
A legjobb munkatárs címet. Az elhunyt legnagyobb öröme, hogy lánya már átvette a stafétabotot, s viszi tovább a vállalkozást. Lehetõsége szerint támogatta a helyi kezdeményezéseket, szponzorálta a rendezvényeket. Mindig igyekezett úgy
élni és a fiatalokat is arra ösztönözte, hogy folyamatosan képezzék
magukat, haladjanak a korral.

Gratulálunk a mese- és versírónak!
Boros János Tamás tovább folytatja sikeres irodalmi tevékenységét. A közelmúltban
harmadik helyezést ért el a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár „WEÖRES SÁNDOR
NYOMDOKÁN” címmel meghirdetett versíró versenyen. A Dévai CORVINA kiadó
nagy mesekönyvébe a Meseország Karácsonya címû meséje is bekerült, errõl kapott értesítést a napokban az erdélyi kiadótól. A mesekönyv a tervek szerint húsvétra készül el.
Va Lá

Temetésén nagyon sokan megjelentek, vettek végsõ búcsút a nõi
FODRÁSZUKTÓL. A család ezúton is megköszöni mindazoknak,
akik mélységes fájdalmukban velük
együtt éreztek, szerették Õt.
Nyugodjon békében!
Va Lá
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A polgárõrség tavalyi tevékenységérõl
Szabó Zsolttal, a simontornyai polgárõrség vezetõjével beszélgettünk a 2013. évi
munkáról, gondokról, a sokrétû tevékenységükrõl.
– Úgy tudom, nehezen indult az év, mi volt ennek oka?
– 2013. január 1-jétõl 2013. április 30-ig
nem végezhettünk érdemi munkát rajtunk
kívülálló okok miatt. Egyesületünknek új
alapszabályt kellett elfogadtatnia a megyei
cégbírósággal és új együttmûködési megállapodást kellett kötnünk a megyei rendõrfõkapitánysággal. A megyei polgárõr szövetség által megbízott ügyvéd többször
rosszul adta be papírjainkat, emiatt egyesületünk átmenetileg nem mûködhetett.
2013. március 19-én egyesültünket a cégbíróság bejegyezte, új alapszabályunkat és
cégbírósági bejegyzésünket az együttmûködési kérelemmel elküldtük a megyei
rendõr-fõkapitányságnak.
2013. április 29-én megkötöttük az együttmûködési megállapodást a rendõrséggel,
ezután tudtam csak benyújtani a már érvényes papírjaink fénymásolatát.
– Várták már az érdemi munkát?
– Igen, nagyon vártuk már, hogy végre
megkezdõdhessen az érdemi munka. Bár
érdemi munkát nem végezhettünk volna,
mégis 2013. március 14-én a rendkívüli
hóhelyzet miatt két polgárõrünk szolgálati
autónkkal délután 17 órától március 15-én
hajnali 3 óráig rendõrökkel közös szolgálatot látott el. Ezután már nagyon sok
szerteágazó feladatot láttunk el.
2013. március 15-én 9 órától 12 óráig szolgálati autónkkal ételt hordott az idõsöknek.
2013. március 15-én 11 órától este 20 óráig
közös szolgálat a rendõrökkel, 6 fõvel a

64-es számú fõút teljes zárása, a hóban rekedtek folyamatos szállítása a kijelölt melegedõkbe, étel és ital hordása a gépkocsikban várakozóknak.
2013. április 1-jétõl május 2-ig szolgálati
autónkat kölcsönadtuk a belvízi védekezéshez.
2013. május 4.: ballagás biztosítása 4 fõvel.
2013. augusztus 15.: rendezvény biztosítása a vártéren 4 fõvel.
2013. augusztus 4.: lóverseny biztosítása 4
fõvel.
2013. augusztus 10.: megyei polgárõrnapon való részvétel.
2013. augusztus 25.: fogathajtó verseny
biztosítása, forgalom irányítása 2 fõvel.
2013. szeptember 1-jétõl 9.30 óráig a Petõfi úti iskolánál gyalogos átkelõhely biztosítása reggelenként.
2013. október 5.: szüreti felvonulás biztosítása a rendõrséggel közösen, 5 fõvel.
2013. október 11.: járõreink a családsegítõ
szolgálattal együtt Szûcs Rolandot keresték családfenyegetés miatt.
2013. október 19.: a régi cecei úton egy külföldi rendszámú autó mentéséhez kértek
segítséget, mert beragadt a sárba, járõre-

ink kivontatták az eltévedt személygépkocsit.
2013. október 23-ai megemlékezés biztosítása 2 fõvel.
2013. november 1.: rendõrökkel közös
szolgálat, temetõk és környékének ellenõrzése 16 órától 21 óráig.
2013. november 2.: rendõrökkel közös
szolgálat, temetõk és környékének ellenõrzése 16 órától 21 óráig.
2013. november 4.: közbiztonsági egyeztetõ fórumon vettem részt a mûvelõdési
házban.
2013. november 27-én Tatabánya NB I-es
kézilabdacsapata barátságos mérkõzésre
érkezett városunkba, a rendezvényt 2 fõvel
biztosítottuk.
2013. november 28.: a Tamási Rendõr-kapitányságon évértékelõ közbiztonsági
egyeztetõ fórumon vettem részt.
A 2013-as évben mindösszesen 79 nap teljesítettünk szolgálatot, mely 480 óra szolgálati idõt jelent.
A rendõrökkel 17 nap volt a közös szolgálatok száma.
A pontos pénzügyi beszámoló is elkészült,
úgy érzem takarékosan, jól gazdálkodtunk.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzatnak a 2013-as évben nyújtott
pénzügyi segítséget, bízom benne, hogy a
2014. évben is érdemesnek találnak bennünket a pénzügyi támogatásra.
– A társadalmi tevékenységet kiválóan ellátó
polgárõröknek a város is megköszönte munkájukat. További jó erõt, egészséget kívánva
minden polgárõrnek köszönöm a beszélgetést.
Va Lá

Bepillantás a Bõrgyári Nyugdíjas Klub életébe
2014. február 4-én tartotta a Bõrgyári Nyugdíjas Klub szokásos
havi összejövetelét. A klub életében jelentõs változást hozott,
hogy a klubvezetõ, Botos Jánosné lakhelyváltozás miatt lemondott, a továbbiakban tiszteletbeli klubvezetõként vesz részt a közösség életében. A tagság egyhangúlag Kis Jánosnét választotta
meg klubvezetõnek. Az új klubvezetõ felvázolta a 2014. évi teendõket és várható programokat az alábbiak szerint:
Legközelebbi esemény a Tolnanémedi Nyugdíjas Klub által rendezett farsangi mulatság, ahova a Bõrgyári Nyugdíjas Klub is
meghívást kapott. Az eseményre egy kis humoros jelenet elõadásával kell készülnünk. Erzsike, a klubvezetõ elõre gondolkodva,

kiválasztott egy vicces színdarabot, és a klubtagok nagy vidámság
közepette válogattak a szerepek között (képünkön).
A következõ nagy esemény a klub életében a Mikrotérségi Nyugdíjas Találkozó megszervezésének szép, de nehéz feladata. A
2014. május 31-én tartandó, 130-140 fõs rendezvény érinti a környezõ falvak – Tolnanémedi, Pincehely, Kisszékely, Nagyszékely,
Belecska, Nagykónyi – nyugdíjas közösségeit is, így nagyon sok
feladat vár megoldásra, többek között az anyagi háttér elõteremtése.
A klub szeretné szponzorok támogatását elnyerni, akár anyagi,
akár természetbeni támogatás formájában, minden segítség jól
jönne számukra.
A klub szeretettel várja további volt bõrgyári dolgozók csatlakozását is, de nyitottak akár nem bõrgyáriak, „csupán” velük szimpatizáló egyéb nyugdíjasok vagy családtagok fogadására is. A cél:
tartalmasabban élni a nyugdíjas éveiket, és kiélvezni a jó társaság,
színes programok nyújtotta lehetõségeket.
Ha Ön, kedves olvasó, kedvet érez a csatlakozásra, vagy támogatni tudná a Bõrgyári Nyugdíjas Klub mûködését, keresse meg a
klubvezetõt, Kisné Erzsikét, helyettesét, Böröczki Istvánné Erzsikét, vagy bármelyik klubtagot. A Bõrgyári Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden érdeklõdõt!
Va Lá
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Egy lépés a nagybetûs élet felé
A színpompás szalagtûzõ ünnepséget és az elmaradhatatlan bált a
mûvelõdési házban tartották. Ünneplõbe öltöztek nemcsak a végzõs tanulók, a szépszámú rokonok, barátok, hanem a lelkek is.
Nagy esemény volt ez a 26 végzõs tanuló életében, a négy nõi szabó, a tizenkettõ kertész és a tíz gépész meghatottan állt a középpontban. A Himnusz eléneklése után elsõnek a város polgármestere, Csõszné Kacz Edit köszöntötte elsõnek az ünnepség résztvevõit. Ruzsák Klaudia egy igen szép aktuális Reményik Sándor
verset szavalt el. Kántor Mónika a Pillich Ferenc Szakiskola
igazgatója ünnepi beszédében elmondta:

meknek néztek elébe. Kedves végzõs diákok! Milyen további útravalót adhatunk nektek, amikor éppen kirepültök a fészekbõl?
Mahatma Gandhi, a 20. század egy indiai bölcse mondta: „Élj
minden nap úgy, mintha az utolsó lenne, de tanulj úgy, mintha
örökké élnél.” A tanulás örök feladat. Ha ennek fontosságát
megérzitek, akkor már nem voltunk hiába, mert nem az a lényege,
hogy az ember most mit tud, hanem az, hogy képes-e megtalálni
az utat a jövõbe.”

„Reményeim szerint a mai nap egy gyöngyszem lesz számotokra.
Többek közületek eddig csak a felkészülés nehézségeit éltétek át,
de a mai nap végére emlékezetes eseménnyé válik az este. A mai
napon ünneplünk. Feltûzzük melletekre az iskola szalagját. A
szalag az elmúlt évek lezárásának és egy új kezdetnek a szimbóluma. A mai nap egy átalakulás kezdete. A szalag azt jelzi, hogy a kamaszkorból átléptek a felnõttkorba. A szalag bizonyítja, hogy szüleitek gondoskodásának és tanáraitok áldozatos munkájának
eredményeként a végzõs diákjainkból hamarosan kezdõ munkavállalók, vagy más iskolák kezdõ tanulóivá váltok. A szalag emléket állít azoknak a momentumoknak, amikor Ti is megtettétek a
magatokét ahhoz, hogy idáig eljussatok. A szalag az iskolatársaitokkal, osztálytársaitokkal való összetartozás jelképe is. A diákévek alatt a célunk az volt, hogy adjunk a kezetekbe megfelelõ
muníciót. Köszönjétek meg szüleiteknek, tanáraitoknak és társaitoknak, hogy birtokába jutottatok a továbblépés képességének. A
szalag mutatja, hogy most fogtok nekifutni az utolsó akadályoknak és miután átugrottátok azokat… nos újabb és újabb küzdel-

Az igazgatónõ feltûzte a szalagot Németh Ágnes osztályfõnöknek, aki gratulált a végzõsöknek és feltûzte a szalagot a tanulóknak. A végzõs tanulók nevében Kiss Márta és Kovács Viktória
verssel búcsúzott diáktársaiktól. Közösen elénekelték a Szózatot.
A diákok átöltöztek, és egy meglepetés tánccal, valamint egy ugróköteles bemutatóval szórakoztatták a szalagtûzõ ünnepség
résztvevõit.
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden

A kultúra elmélete és a gyakorlat kultúrája
A korábbiakban áttekintettük a kultúra egy lehetséges leírását –
hiszen több is létezhet –, a gyakorlathoz való viszonyáról azonban
csak egy utalásszerû példát néztünk meg. Ahhoz azonban, hogy
jobban értsük elmélet és gyakorlat viszonyát, érdemes itt elidõznünk még egy kicsit. Nem is annyira a mûvészetrõl lesz szó, hanem
inkább a megismerésrõl. (Leonardo da Vinci, híres reneszánsz
festõ szerint a kettõ nem választható el egymástól).
A mûvészetben rejtetten jelen levõ megismerés a tudományban
könnyebben követhetõ nyomon. Ezért itt vizsgáljuk az elmélet és
a gyakorlat viszonyát.
Az emberi tudás véges. Vagyis mindig lesznek olyan kérdések,
melyekre nem tudjuk a választ. Másképpen fogalmazva: kérdéseink jóval elõrébb járnak, mint válaszaink. Akkor szokott a probléma bekövetkezni, amikor az elmélet és a gyakorlat egészséges
egyensúlya felborul, amikor az egyik a másik rovására elõtérbe
kerül. Az elmélet túlsúlyba kerülésére lehet példa az öncélúvá vá-

ló elméletek gyártása. Ekkor a tudós energiáit az emészti fel, hogy
a gondolkodás szabályainak megfelelõ elméleti konstrukciót létrehozza. A gyakorlat logikája azonban más! Más dolog valamit leírni – a gondolkodás elvei szerint – és más dolog valamit megvalósítani. A gyakorlat elõtérbe kerülésére lehet példa, amikor az ember kezébõl kicsúszik az irányítás. Ilyen volt pl. a csernobili atomkatasztrófa esete vagy pl. a napjainkat jellemzõ visszafordíthatatlan környezetpusztulás. Mindkettõ az emberiség létét fenyegette-fenyegeti! Az emberiség pillanatnyi elõnyökért önmaga létét
veszélyezteti, nem készült fel a felelõsségteljes sáfárkodásra a
birtokában lévõ erõforrásokkal.
Tévedés azt hinni, hogy az egyes ember cselekedete nem számít!
Végül pedig azoknak ajánlom a következõ könyvet a simontornyai könyvtárból, akik kíváncsiak a téma részleteire: SzatmáryAszódi: Csernobil, tények, okok, hiedelmek.
Gyurkó Gábor
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Elsült a fegyver a várudvaron
A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat meghívására február 15-én a „Fegyvermûvesség múltja és
jelene címmel” tartott elõadást Németh János fegyverkovács a simontornyai vár képtárában. A szemléltetésként bemutatott kardok és lõfegyverek látványa és a színes, aprólékos elõadás nagy élményt
jelentett a megjelent érdeklõdõ közönség számára. Megismerhettük a fegyverkovács munkáját, a hiteles fegyvermásolatok készítésének titkait, de kultúrtörténeti érdekességeket is hallhattunk. Az elõadás végén átadásra került az a török kori lõfegyver, melyet a TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0006. számú múzeumpedagógiai pályázat támogatásából vásároltunk. A fegyver nemcsak a múzeumi órák
szemléltetéséhez, de a hagyományõrzõk számára is használható. Ennek bizonyítására Németh János
a várudvaron a kapott fegyvert, néhány más korból származó fegyvermásolattal egyetemben, el is sütötte.
Máté Imréné intézményvezetõ

A HARMADIK DIÁKOLIMPIAI ARANY IS
MEGSZÜLETETT

Meghívó
Szeretettel várjuk a város
minden segítõ szándékú és szórakozni
vágyó lakosát

Korábban a VI., majd az V.
korcsoportban is simontornyai kézilabdás fiúk nyakába akasztották az aranyérmeket. Február 25-én
újabb Tolna megyei diákolimpiai bajnokot ünnepelhettünk, a harmadik korcsoport is aranyérmes lett.
A Simontornyán lejátszott
mérkõzéseken a fiúk elõbb
a Paks ellen gyõztek fölényesen, majd a döntõben a
Hõgyész csapata ellen is
gond nélkül diadalmaskodtak.
Az elõdöntõben a Hõgyész
1 góllal 15-14-re verte a
Szekszárdot.

2014. március 28-án,
pénteken
20 órai kezdettel
a Fried Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ

8. ÖSSZEFOGÁS
BÁLRA
Simontornya–Hõgyész 22-14 (11-6)

Simontornya, 80 nézõ.
Vezette: Dravecz–Papp.
Simontornya: Aumann – Máté 1, ÁCS 12,
Fung, Szemes 4, BALOGH 14, Seres.
Csere: Szabó (kapus) Jancski 1, Harnal,
Molnár Edzõ: Balassa Zoltán.
A III. helyért lejátszott találkozó a rendes
játékidõben 13-13 lett, büntetõkkel 1514-re a Paks szerezte meg a bronzérmet.
A döntõ:

A Simontornya góllövõi: Balogh 10, Fung
4, Ács 3, Seres 2, Szemes 1, Jancski 1, Máté
1.
A diákolimpiai bajnokcsapat tagjai: Aumann Mathias, Ács Péter, Balogh Patrik,
Fung Máté Pál, Harnal Patrik, Jancski Richárd, Máté Balázs, Molnár Péter Gergõ,
Seres Dominik, Szabó Róbert, Szemes
Gergõ.
Testnevelõ edzõ: Balassa Zoltán.

A bál batyus jellegû.
A bál teljes bevételét jótékony célra fordítjuk.

Idén a cél:
Simontornyai Kézilabda Klub
anyagi támogatása.
Báli ajánlat:
* Fergeteges hangulat
* Óriás torta
* Meglepi fellépések
* TOMBOLA
Zene: Boros László

Va Lá

AZ V. KORCSOPORTOS FIÚ KÉZILABDÁZÓK
MEGYEI DIÁKOLIMPIÁT NYERTEK
A Szekszárdi megyei döntõben fölényesen 23 góllal
gyõzték le a Gyönk csapatát.
Simontornya–Gyönk
39-16 (18-8)
Simontornya: GOMBKÖTÕ – Fung, TORMA 14,
Szemes 1, SZABÓ 18, Balogh 1, ÁCS 5.
Csere: Rohn, Auman (kapusok).
Edzõ: Balassa Zoltán.

Club Demon Ördögárock
ajánlata:
Herczeg Szilárd DJ
Kívánság Party
Belépõjegy: 1500 Ft.
(A belépõjegy mindkét helyszínre történõ belépésre jogosít.)
Támogatói jegy: 500 Ft.
Asztalfoglalás és jegyelõvétel: dr. Mihócs Zsolt, rendelõ, rendelési idõben.
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Tolnanémedi siker a „Barátság”
öregfiúk focikupán

Kislángra került a
legnagyobb kupa

Ismét jó szervezõmunkát végzett Varga Zoltán és
segítõje, Laki Attila. A 17. Barátság-kupa megnyitóján hét csapatot (három Fejér megyei: Sárbogárd,
Aba, Cece, valamint négy Tolna megyei: Tolna,
Németkér, Tolnanémedi és Simontornya) köszöntött Csõszné Kacz Edit polgármester. Õk vetélkedtek
a díszes kupákért és a barátság megõrzéséért. Az
öregfiúk ádáz küzdelmeket vívtak a gólokért, idõnként egy-egy bedobásért is, de végül mindig gyõzött
a sportszerûség. A játékvezetõk, Papp Szilárd, Tóth
Attila és Porga István kellõ eréllyel és idõnként vidámsággal, humorral mindig jól oldották a feszültséget. Szoros küzdelemben alakult ki a végeredmény.

Nyolc csapat vetélkedett a Simontornyai TC rendezte farsangi futballkupán. Öt Fejér megyei felnõtt
alakulat, a Kisláng, Mezõszentgyörgy, Mezõszilas,
a CECE két csapattal és három Tolna megyei gárda,
a Szakály és a helyiek két csapata lépett parkettra.
Két négyes csoportokban körmérkõzéseket játszottak, majd az elsõ két helyezett csapat keresztbejátszott, a csoportelsõk a második csoport második helyezettjével és fordítva.

Az elsõ helyen a Tolnanémedi végzett
12 ponttal, második a Sárbogárd lett
11 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára az Aba csapata állhatott volna, õk 10 pontot gyûjtöttek. A
negyedik helyen a Németkér, az ötödiken a Tolna végzett 8, illetve 7 ponttal. A két utolsó helyen a Simontornya
és a Cece osztozott 6 illetve 1 ponttal.
A torna gólkirályi címét Killer Gábor
(Sárbogárd) 5 találattal szerezte meg.
A legjobb mezõnyjátékosnak Varga
Lászlót (Simontornya), míg a legjobb
kapusnak Fodor Károlyt (Németkér)
választották. Különdíjat kapott Laki
Attila (Simontornya), õ bizonyult a
legrutinosabb játékosnak.
A támogatóknak (Andráskó Béla, Csõsz József, Kerekes Csaba, Mayer József, Mayer Gyula, Takács János, Varga István) köszönhetõen egész nap pótolhatták elvesztett energiájukat és folyadékmennyiségüket a játékosok. Jó hangulatú volt a kupa és valóban kiérdemelte a BARÁTSÁG jelzõt.

Elõdöntõk:
Szakály–Simontornya II 2-0,
Kisláng–Simontornya I. 6-0
A harmadik helyért:
Simontornya I.–Simontornya II. 3-2
A döntõben: Kisláng–Szakály 2-1
A torna gólkirályi címét Papp Szilárd (Simontornya
I.) 7 találattal érdemelte ki, a legjobb mezõnyjátékosnak Balogh Zoltánt (Kisláng), míg a legjobb kapusnak Cseh Attilát (Simontornya II.) választották.

Va Lá

Va Lá

Kupagyõztes lett a nõi kézilabda szakosztály
2014. március elsején részt vehettünk elsõ megmérettetésünkön, Soponyán,
a farsangi tornán.
Kétkedésekkel indultunk útnak, bár hatalmas izgalommal és kedvvel. Nem voltunk biztosak abban, hogy a hosszú kihagyások után egyáltalán alkalmasak leszünk-e arra, hogy méltón tudjuk képviselni városunkat.
Négy csapat szerepelt a tornán: Soponya, Cece, Nagydorog és Simontornya.
14 játékossal tudtunk mi útra kelni. A kicsi pálya viszontagságaihoz képest jól
vettük az akadályokat már az elsõ meccsen, a cecei csapat ellen sikerült már
az elsõ félidõben 12-2-re vezetni, majd a mérkõzést 19-10-es gyõzelemmel zártuk. Ezután ismét mi játszottunk Soponya csapatával, ami összesen 80 perces

játékidõt jelentett számunkra, de kitartással és jó védekezésünkkel az elsõ félidõben már 10-6-ra vezettünk. Hozzá kell tenni, hogy az ellenfél csapata nagyon jól védekezett, így meg kellett harcolnunk azokért a gólokért. Fáradtságunk ellenére is meg tudtuk tartani a vezetést, és 16-11-es eredménnyel fejeztük be a második meccset. Ezután volt idõnk kiértékelni játékunkat, és nagyon
örültünk a már biztos második helyezésünknek, de nem adtuk fel kitartásunkat,
és bár kimerülten, de gyõzni indulva álltunk fel újra a pályára Nagydorog csapata ellen, akik a megyei bajnokságban 8. helyen állnak. Az elsõ 10 percet kissé
megszeppenve, 3-8-as vereséggel zárta csapatunk, majd egyre nagyobb bizalommal, a következõ 5 percben 5 gólt sikerült lõnünk, így gyorsan fel tudtunk
zárkózni, és 10-10-es döntetlennel zártuk az elsõ félidõt. A másodikban viszont
szorosan tartottuk a mérkõzést, sikerült majdnem végig vezetni. 18-17-es végeredménnyel elnyertük a torna I. helyét. Büszkén vettük át „új életünk” elsõ kupáját és oklevelét. Nagyon jó volt látni, amint kézrõl kézre járt a kupa és az oklevél, hogy mindenki fényképezgethesse.
Reméljük, tovább haladhatunk az eredményesség útján. Tavasszal tervezzük
egy hazai nõi kézilabdatorna megrendezését, és már felkért minket Nagydorog
csapata edzõmérkõzésre is. Márciustól pedig edzõvel is gyarapodunk Demeter
Károly személyében, a férfi kézilabdacsapat felnõtt kapusával. Így könnyebben
fel tudunk majd készülni az õszi megyei bajnokságon való részvételre.
Köszönjük Bencze Kornélnak és a Tulipán Vendéglõnek a vizet és a szendvicseket.
Továbbra is várjuk lelkes támogatók jelentkezését!
Aki még nem rendelkezett adója 1 %-ról, az május 20-ig megteheti, és így támogathatja csapatunkat a Simontornyai Közhasznú Közalapítványon keresztül (18858406-2-17). Elõre is köszönjük.
Dolovai Zsuzsa
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