XXIII. évfolyam 9. szám
2014. szeptember

Ára:
200 Ft

Becsengettek
Van, aki várta, van, aki kevésbé, de a több évtizedes szokásoknak megfelelõen, szeptemberben megkezdõdött a 2014/2015-ös tanév. Az ünnepélyes tanévnyitón a Himnusz eléneklése után az új elsõ osztályosok mondták el mit
várnak az iskolától, majd az immár második osztályba lépett tanulók köszöntötték az óvodásból iskolássá elõlépett társaikat.
Kovácsné Lengyel Ilona igazgató ünnepi beszédében elmondta: Ismét eltelt
egy nyár, a fölöttünk magasodó jegenyefák levelei már korántsem olyan harsányzöldek, mint néhány hete az évzárón voltak. Remélem, hogy az összes
diákunk, valamint a pedagógusok többsége frissen, feltöltõdve érkezett az ünnepségre, hiszen ma csak a ráhangolódás zajlik, hétfõtõl viszont megkezdõdik az
új tanév érdemi része. A nyár folyamán jó néhányan dolgoztunk azon, hogy biztonságban indulhassunk a tanévnek, ez a legjobb szándékunk szerint sem sikerült maradéktalanul.
Az igazgató ezután ismertette, milyen változások történtek a nyáron, milyen felújításokat sikerül megvalósítani. Kérte a tanulókat a
tantermek, folyosók, mosdók épségének, tisztaságának megõrzésére, hogy egész évben kulturált körülmények között folyhasson a
munka. A tanévnyitó ünnepségen átadták Rózsáné Kovács Anna és Vinczéné Farkas Gyöngyi nyugdíjba vonult pedagógusoknak a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Az iskola ismét benevezett a Köszönjük Sió! rajzpályázatra, melyben tavaly a közönségszavazatok
alapján elsõ helyezést ért el, szeretnék ezt megismételni, ismét kérik a segítséget. Kovácsné Lengyel Ilona igazgató ismertette az egyes
osztályok osztályfõnökeit, majd kitért a hitoktatásra, a tankönyvek átvételére, külön kiemelte az ingyenes tankönyvek állagának megõrzésének fontosságát. Még néhány, az iskolai élettel kapcsolatos teendõk, szabályok elmondása után a tanévnyitó ünnepség zárásaként mindenkinek sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánt, és megnyitotta a 2014/2015-ös tanévet.
Va Lá
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Egy nagyszerû kezdeményezés
sikert aratott
Régi dédelgetett álom vált valóra, és rengeteg embernek okozott örömöt augusztus 8-9-én a simontornyai sportpályán elsõ
alkalommal megrendezett Si-MOTORnya fesztivál. A folyamatosan érkezõ vendégek nagy száma azt mutatja, hogy szükség van az ilyen jellegû rendezvényekre,
ahová az emberek kimozdulhatnak, ahol
kikapcsolódhatnak, találkozhatnak egymással, és kötetlenül szórakozhatnak korosztálytól függetlenül.

A szervezést a közelmúltban újjáalakult
színházi alapítvány kuratóriuma vállalta
magára, és Csóka Tamás álmai, ötletei
alapján fogott a programok elõkészítéséhez, lebonyolításához. Néhány helyi és elszármazott fiatal is bekapcsolódott a munkákba, Molnár Brigitta, Vincze Dóra, Kiss
Zsolt és Molnár István kiemelten sokat
tettek a rendezvény sikeréért, de csak rengeteg ember összefogásával, önzetlen segítségével, adományával valósulhatott
meg.

Simontornya Város Önkormányzata a
kezdetektõl támogatta a szervezõket erkölcsileg és anyagilag egyaránt. A közmunkások segítségével igazi fesztiválhelyszínt alakítottak ki a sportcsarnok mögötti
használaton kívüli részen és a hajdani
KRESZ-park területén. A SIMOVILL
lámpákkal, Gárdonyi Róbert vezetékekkel látta el a területet. A Mayer&Mayer
Kft. a hang- és fénytechnika megvalósításával támogatta a két napot. A Géringer
család a saját birtokát ajánlotta fel és készítette elõ a motocross bemutatókhoz. Nyirati József a kispályás bajnokság elõkészítését, lebonyolítását vállalta magára. Császár Zoltán az embereivel korrekt módon
õrizte a területet és mindenki biztonságát.

A szakiskola a pavilonokat, asztalokat,
székeket és a VIP sátor díszítését adta. Az
önkéntes tûzoltók is kivették a részüket a
munkából, varázslatos habpartival szórakoztatták a gyerekeket. Kovács Krisztián a
motorfalu szervezésében, irányításában
volt nélkülözhetetlen. Diel János és felesége ingyen masszírozta a jelentkezõket, továbbá a fesztivál területén internethálózatot is biztosítottak. A Simontornyai Hagyományõrzõ csapat lelkes tagjai az íjászkodást tették lehetõvé.
A mûsorban szereplõk nagy része ingyen
vállalta a fellépést, és ezzel is hozzájárult a
hétvége sikeréhez.

A pénteki nap a simontornyai tehetségek
színes szórakoztató összeállításával indult.
Csuti Csaba nyitómûsora sokakat kicsalogatott a helyszínre, és megalapozta a hangulatot, majd a Vándorok tánccsoport fergeteges, változatos elõadása szórakoztatta
az egyre növekvõ közönséget. Õket követték Bor Klára, Gárdonyi Fanni és Adrián
Imre, városunk büszkeségei, valamint a velük érkezett egy-egy vendégük, Kristóf Dániel, Horváth Gyula Antal, Lakatos Dóra.
A színvonalas, különbözõ hangulatú és
mûfajú mûsorszámok között mindenki találhatott magának tetszõt. A kitartó és a
folyamatosan érkezõ nézõk jól szórakoztak.

Este Herczeg Szilárd retro partival ajándékozta meg a jelen lévõket, amikorra már
igazi tömeg lüktetett a színpad elõtt és közben csak jöttek, jöttek az újabb vendégek.
22 órára megérkezett a Desperado együttes is, akik fergeteges hangulatba hozták a
közönséget.

Szombaton délelõtt a kispályás focibajnokság zajlott. A benevezett csapatok közül a simontornyai Jóbarátok csapata kap-

ta a gyõzteseknek járó kupát. Ezt követõen
a Motorfaluban jelen lévõ kb. 80 motor került a középpontba. Elkezdõdtek a bemutatók, a motoros versenyek, motoros lánc
állt fel a pálya szélén, majd elindultak egy
simontornyai körútra. Igazán gyönyörû
darabokat is láthattunk, és volt valami varázslatos abban, ahogyan egymás után felsorakoztak és felbõgtek a motorok.

Délután elindult a rockzene, sorban követték egymást a zenekarok. Felléptek: a paksi Hungarokarma, a székesfehérvári Recalling dreams, a tamási Utolsó kör, a budapesti The Fleet street együttesek, majd
legvégül a simontornyai Accident zenekar.
A hazai csapatot lelkes, igazi hazai közönség ünnepelte.
Nagyon sokan dolgoztak a két nap sikeréért, igazi összefogás, együttmûködés árán
valósulhatott meg a régen megálmodott
simontornyai motoros találkozó. Minden
támogatónknak, segítõnknek, a legkisebb
segítségért is szívbõl jövõ köszönetünket
fejezzük ki.
Bízunk benne, hogy az idei rendezvényünket újabbak követik majd, az évek során az
összefogás nem lankad, inkább egyre erõsebb lesz, és egyre többen érzik majd fontosnak a kezdeményezésünket.
Simontornyai Színházi Napok KKK
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Ismét sikeres volt a népdalos tábor
Lacza Attila igazgató ötlete idõtállónak bizonyult, immár a 14. alkalommal rendezte
meg a Temi Fried Mûvelõdési Ház az „Egy
hét Budai Ilonával” elnevezésû népdalos
tábort. Az ország különbözõ részeirõl érkezett népdalt szeretõ és azt már most magas színvonalon elõadó fiatalok az egy hét
alatt tovább fejlesztették, csiszolták tudásukat. Budai Ilona táborvezetõ, Magyar
örökség díjas zenepedagógus változatos,
gazdag programot dolgozott ki számukra.
Az önkormányzat vezetõje, Csõszné Kacz
Edit polgármester ezúttal is térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre a vendégházat. A sok támogatónak köszönhetõen
semmiben nem szenvedtek hiányt. A fiatalok igen jól érezték magukat, jó közösséget
alkottak, melynek során a kissé félve érkezett új táborlakók gyorsan beilleszkedtek,
a népdal szeretete összekötötte õket. A tábor zárásaként gálamûsort adtak elõ, ahol
a tanult dalokat mutatták be az ifjú tehetségek. A szokatlan idõpont ellenére nagyon sokan voltak kíváncsiak a mûsorra.
Budai Ilona elmondta, hogy a táborban
milyen színes volt az élet, az éneklés mellett kézmûves foglalkozásokon fejlesztették ügyességüket. A beszélgetések alkalmával sok érdekes témáról elmondták véleményüket, javították beszédképességüket. A táborvezetõ egy dolgon gondolkodik, lehet, hogy jövõre reggel elveszi a mo-

biltelefonokat, és csak este adja vissza,
ezáltal javulhat a figyelem, habár tudja,
hogy ez a korosztály már szinte ezzel
született.
Péntek este különös figyelemmel lesték
a híradásokat, ekkor derültek ki a felvételi ponthatárok. Közösen osztoztak az
alsónyéki Zsikó Zsuzsanna sikerében,
aki õsztõl a zenemûvészeti egyetemre
nyert felvételt. A gálamûsor után láthatólag nehezen, egyesek könnyezõ szemmel indultak el Simontornyáról, búcsúztak el a társaiktól.
Va Lá

Nyári diákmunka Simontornyán

A MEOSZ simontornyai csoportjának kirándulásáról készült ez
a kép. Egy kellemes napot töltöttünk el a tamási gyógyfürdõben.
Ezúton szeretnénk megköszönni a MEOSZ-tól kapott támogatást.
Cseh Józsefné csoportvezetõ

Szüreti felvonulás és bál
Október 4-én, szombaton rendezik meg a
már hagyományos eseményt. Két dolog
már biztos, hogy a menet 13 órakor indul a
mûvelõdési ház elõl, és ugyanide tér
vissza, ahol a közös vacsora után kezdõdik
a bál. A vonulás útvonala és a megállóhelyek száma még egyeztetés alatt van. Pontos információt a kihelyezett plakátokon
szerezhet majd a lakosság.

Simontornyán (Szilfa u. 20.)
HÁZ OLCSÓN ELADÓ. 06 (70) 9464 792

Sikeresen pályázott a nyári diákmunka programra az önkormányzat – tudtuk meg Witzl Éva pályázati referenstõl, aki ezzel kapcsolatban az alábbi információkat adta:
A központi program keretében történõ foglalkoztatásra az önkormányzatok és 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, önkormányzati alaptevékenységet végzõ intézmények nyújthattak be munkaerõigényt és kérelmet a területileg illetékes kirendeltségen. A program
célcsoportjába a 16 évnél idõsebb, de a program befejezésekor a 25.
életévüket még be nem töltött, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ és azt igazolni tudó diákok tartoztak. A támogatás lehetséges ideje a 2014. július 1. és augusztus 31.
közötti idõszak. A program keretében ebben az idõszakban legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történõ foglalkoztatás volt támogatható. A programban támogatásként a munkabér 100 %-a
téríthetõ meg, ami azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbér idõarányos része (76.125 Ft).
Az elmúlt évben nagyon nagy érdeklõdés kísérte a programot és
túljelentkezéssel bajlódtunk, idén azonban felsõbb évfolyamba
léptek a rászorultság alapján megkeresett diákok, így a nyári gyakorlatok miatt nem tudták vállalni a foglalkoztatást. Ezért középiskolásokra is kiterjesztettük a jelentkezést. A 12 fõbõl 4 középiskolás, vagy most érettségizõ diák vett részt a programban. Õk egy hónapig dolgoztak az óvodában, a várban, az Õszikékben, a könyvtárban és a polgármesteri hivatalban. A diákok az intézményvezetõk
véleménye szerint hasznosan, jól dolgoztak, segítették az ott folyó
munkát, elvégeztek olyan feladatokat, melyre eddig nem volt lehetõség. A polgármesteri hivatalban is nagyon jókor jött a segítség, 2
fiú az ebösszeírást végezte, mely kötelezõ feladata volt a hivatalnak. Nagyon jók, hasznosak az ilyen nyári munkák, egyrészt a diákok megismerik a munka világát, nem otthon a televízió elõtt
ülnek, új emberekkel ismerkedhetnek, s nem utolsósorban némi
pénzt is kapnak, melyet a tanév során jól tudnak majd hasznosítani.
Va Lá
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Új színfolt a belvárosban
Kereskedelmi és szolgáltató központot alakítottak ki Simontornyán, a Petõfi u. 6.
szám alatt. A várost csúfító, félig kész épületet megvásárolta a Simotrade Kft., és egy
sikeres pályázat eredményeként – közel 9 millió forint önerõvel – ott egy impozáns
beruházást valósított meg. Ezzel folytatódott a város rehabilitációja is. Ízléses külsõ
és igényes belsõ berendezés várja a vendégeket. A kétállásos automata tekepálya
minden igényt kielégít, itt akár NB II-es versenyeket is rendezhetnek, de elsõsorban a
szórakozni, sportolni vágyókat várják. Az asztalitenisz szerelmeseinek is otthonul
szolgálhat az épületkomplexus, õk külön teremben játszhatnak. A kellemes kikapcsolódás után a büfében olthatják szomjukat a vendégek. A hölgyek az épületben
megszépülhetnek, a kozmetikai szalonban szolárium és infraszauna is várja õket. A
projekt az Európai Unió és Magyarország kormánya segítségével valósult meg. A kivitelezés költsége 18.782.755 Ft, mely tartalmazza a 10 millió Ft-os EU-s támogatást,
melyet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal folyósít. A Simotrade Kft. újabb
terveket szövöget, az udvaron egy fallabda pályát szeretnének építeni, az ehhez szükséges elõkészületeket már megkezdték, mely várhatóan 2015-ben elkészülhet.
Va Lá
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Így ünnepeltük
augusztus 20-át
2014-ben
A hagyomány folytatódott, ezúttal is két helyszínen, a Szent István-szobornál és a Helytörténeti ház rendezvényudvarán zajlottak az események. Államalapító királyunk szobránál sorakoztak
fel a városrészek vetélkedõ piros-fehér és zöld színben pompázó
csapatok tagjai, valamint az ünneplõk sokasága. Üde színfoltja
volt a narrátor szerepét betöltõ Molnár Péterné öltözete, õ stílusosan a piros blézerhez fehér blúzt, zöld szoknyát vett fel. A Himnusz után Máté Anna gimnazista egy szép verset szavalt el, majd
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas iskolaigazgató mondta el ünnepi
beszédét. Kiemelte: augusztus 20-a az államalapítás ünnepe Szent
László királyunk rendelete óta. Õ mondta ki, hogy „Szent István
napja, mint szent ünnep megtartasson”, és rögzítette az augusztus
20-i dátumot is, melyet VII. Gergely pápa jelölt ki. Miért fontos ez az
ünnep nekünk, mai magyaroknak? Mert bármi is történt az elmúlt
ezer évben, a kicsiny magyar nép fenn tudott maradni, s íme, ma is tudunk együtt ünnepelni. Szent István tanítása nyomán, eszméjének
ernyõje alatt a magyar nép újra és újra fel tudott emelkedni, meg tudott erõsödni, s most is erre kívánunk haladni. Szent István törvényei, szellemisége, tettei, államalapító munkássága példaként ragyog elõttünk. Ha õt követjük, nem tévedhetünk el.
A Kovács testvérek énekszóval színesítették a megemlékezést,
ezután az intézmények és a vetélkedõ csapatok koszorúkat helyeztek el a szobor talapzatán. Az új kenyeret Bodor Kornél katolikus plébános áldotta meg, majd az ünneplõk a rendezvényudvarra vonultak. Itt zajlott a városrészek vetélkedõjének meghirdetett versenye, mely ezúttal inkább a nyugdíjasklubok és szimpatizánsainak seregszemléje volt. A piros csapat zömében a BSZV
egykori dolgozóiból állt, a csapatkapitány a klubvezetõ, Koczkás
Lajosné volt. A fehér csapat a nemrég alakult Fény-erõ Egyesület
elnökének, Szabó Jánosnénak vezetésével vette fel a küzdelmet,
míg a zöld csapat a Bõrgyári Nyugdíjasklub elnökhelyettesével,
Böröczki Istvánnéval az élen versenyzett. A játékos feladatokat
Máté Imre középiskolai tanár állította össze, a zsûri tagjai dr.
Zsigmondné nyugdíjas iskolaigazgató, Simontornya díszpolgára,
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas iskolaigazgató, Vácziné Horváth
Anikó könyvtárigazgató, Kovács László és Máté Anna voltak, míg
az eredmények rögzítését Csóka Anita óvodaigazgató végezte.
A közönség, a szurkolók jól szórakozhattak, sokat nevettek a vetélkedõ során. Az ügyességi és elméleti
feladatok jól ötvözõdtek. Különösen tetszettek az úgynevezett zsákbamacska feladatok, amikor a csapatoknak ki kellett
jelölni egy-egy fõt egy ismeretlen feladatra, melyet a zsûri úgy húzott ki. Pontot
szerzett a legkisebb lábú csapattag, a legmagasabb, a csapatok legfiatalabb és legidõsebb tagja. Nagy derültséget keltett,
amikor a dobókocka segítségével, Ki dobja a legtöbbet verseny csak harmadszorra
dõlt el, mert elõször minden versenyzõ
egyest dobott, majd másodszorra is holtverseny alakult ki, mindenki négyest dobott.
Közben a bográcsokban a csapatok fõzõmesterei fenséges illatokkal árasztották el a levegõt, lecsót fõztek, melyet a zsûri értékelése
után mindenki megkóstolhatott, az ünneplõk közösen vacsoráztak. Megcsapolták a testvérvárostól, Wernesgrüntõl kapott söröshordót, valamint borral is olthatták szomjukat. A karneváli hangulatot fokozta a Krammer Ferenc kórus mûsora, akik ezúttal
énektudásuk mellett ritmusérzéküket is bebizonyították. Az idén
is megcsodálhattuk és megkóstolhattuk Varga István pékmester
által készített nagyméretû tortát, melyet Kiss Ferenc és Szabó
Attila szponzorált. Utcabál zárta a rendezvényt, jó hangulat, vidámság jellemezte az ünnepnapot.
Va Lá
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
FONTOS TUDNIVALÓI
A híradásokban, a sajtóban sorra jelennek meg, hogy több jelentõs változás lesz az
elõzõ voksoláshoz képest. Arra kértük Bárdos László címzetes fõjegyzõt, a Helyi
Választási Iroda vezetõjét, hogy ismertesse a fõbb változásokat.
Az október 12-ei önkormányzati választáson valóban több változás is lesz a korábbiakhoz képest.
A legfontosabb változás, hogy míg 2010-ben
négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselõket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg õket.
Így „eltolódik” az országgyûlési választáshoz képest az önkormányzati: a parlamenti
választásokat továbbra is négyévente tartják, az önkormányzati választásokat pedig –
az európai parlamenti választással egy évben –, ötévente. A választópolgárok – a korábbi önkormányzati választástól eltérõen,
de hasonlóan az áprilisi országgyûlési választáshoz – már több jelöltet is ajánlhatnak. A jelöltek – az áprilisi országgyûlési és
a májusi európai parlamenti választáshoz
hasonlóan – ajánlóíveken gyûjthetik az
ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.
A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyûjteni: négy évvel ezelõtt a voksolást megelõzõ
27. napig lehetett ajánlásokat gyûjteni és a
jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál, most viszont már a voksolás elõtti
34. napon lejár a határidõ. Ugyanígy hét
nappal rövidül a listák bejelentésére rendelkezésre álló határidõ is, a voksolás elõtti
33. nap 16 óráig lehet majd megyei listákat
és fõvárosi kompenzációs listákat bejelenteni. Változnak a jelöltséghez szükséges
ajánlószámok. Az egyéni listás és az egyéni
választókerületi jelölt, a polgármesterjelölt, a fõpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások
számát augusztus 18-án állapítják meg, az
augusztus 15-én a központi névjegyzékben
szereplõk száma alapján.
A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselõket a település választópolgárai egyéni listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot. A 10
ezernél több lakosú településen és a fõvárosi kerületben a képviselõk vegyes választási
rendszerben – egyéni választókerületben és
kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Egyéni listás, illetve egyéni választóke-

rületi képviselõ jelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. A 10 ezernél több
lakosú településen – ahogyan 2010-ben is –
kompenzációs listát az a jelölõ szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. (2006-ig az egyéni választókerületek
negyedében kellett ehhez jelöltet állítani.)
A megyei önkormányzati képviselõket megyei listán választják a választópolgárok,
minden megye egy választókerületet alkot,
amelynek nem része a megyei jogú város,
valamint a fõváros. A megyei választókerületben listát az a jelölõszervezet állíthat,
amely a választókerület polgárai 0,5 százalékának ajánlását összegyûjtötte (négy évvel ezelõtt a választópolgárok 1 százalékának, nyolc évvel ezelõtt 0,3 százalékának
ajánlására volt szükség.) A polgármestert
és a fõpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10 ezer
vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 százaléka, a 10
ezernél több, de legfeljebb 100 ezer lakosú
település esetén legalább 300 választópolgár, a 100 ezernél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek
ajánlott (ehhez négy éve még legalább 2
ezer választópolgár ajánlására volt szükség). Fõpolgármester-jelölt az lehet, akit
legalább 5 ezer fõvárosi választópolgár
ajánlott jelöltnek. Négy évvel ezelõtt 27
ezer ajánlásra volt szükség a fõpolgármester-jelöltséghez.
Négy napig ellenõrizhetnek.
Változás az is, hogy a választópolgárok
ajánlásainak ellenõrzésére a korábbi három
helyett négy napjuk lesz a választási irodáknak. A határidõig vissza nem vitt ajánlóívek
miatt a választási bizottságok – az országgyûlési és az európai parlamenti választásokhoz hasonlóan – bírságot szabnak ki, de
ennek összege ívenként – a korábbi választásokon alkalmazott 50.750 forint helyett
10 ezer forint lesz.
Változik a Braille-szavazósablon igénylésének határideje is: az országgyûlési és az EPválasztáson egyaránt a voksolást megelõzõ

2. napig lehetett ilyet igényelni a helyi választási irodánál, ezt októberben már csak a
szavazást megelõzõ 9. napig, október 3-án
lehet kérni. Változás van az átjelentkezéssel szavazás feltételeinél is. A mostani választáson csak az jelentkezhet át a lakóhelyétõl eltérõ, másik magyarországi településre, aki a választás kitûzését megelõzõen
legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Nem épülnek egymásra.
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával egy idõben tartják a nemzetiségi választásokat is. Újdonság, hogy idén egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. Korábban ezek egymásra épültek, és csak hónapokkal késõbb
alakulhattak meg az országos nemzetiségi
önkormányzatok.
Az októberi nemzetiségi választást a korábbiaktól eltérõen – amikor a helyi választási
bizottságok tûzték ki – most a Nemzeti Választási Bizottság tûzi ki. Változás az is,
hogy októberben nemzetiségi választást
csak ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb
(2011-es), önkéntes bevalláson alapuló
népszámlálás adatai alapján legalább 25-en
az adott nemzetiséghez tartozónak vallják
magukat, de csak azokon a helyeken tartják
meg a szavazást, ahol (a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számától függõen)
legalább három vagy négy jelölt indul, és
mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás
érkezik. Újdonság az is, hogy egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több
jelöltjét is ajánlhatja.
Köszönöm az információkat, bízom benne,
hogy ezzel bõvítettük a választópolgárok ismereteit, ezáltal többen szavaznak majd október
12-én.
Va Lá

Polgármesterjelöltek, képviselõjelöltek!!!

FELHÍVÁS

A Simontornyai Hírek, az eddigi szokásoknak megfelelõen, ezúttal is lehetõséget biztosít terveik, elképzeléseik, programjuk ismertetésére. Kérjük, hogy aki élni kíván a bemutatkozással,
az legkésõbb szeptember 19-ig e-mailen jutassa el Varga László szerkesztõhöz vargapapa@citromail.hu címre bemutatkozását. A terjedelem polgármesterjelöltek esetében 3000
karakter lehet, míg a képviselõjelöltektõl 1300 karaktert várok, valamint egy önarcképet.
Információ, kérés, kérdés a 06 (74) 486 440-es telefonon, vagy a 06 (30) 418 6616-os számú
mobilon.

Felhívjuk a tisztelt Adófizetõk figyelmét, hogy esedékessé vált a II.
félévi adók befizetése, mely pótlékmentesen szeptember 15-ig teljesíthetõ.
Polgármesteri hivatal

8

KÖZÖSSÉG

2014. szeptember

Anyakönyvvezetõ anyakönyv nélkül
A cím nem valami képzelet szüleménye,
hanem ma ez a magyar valóság. A helyzet
megmagyarázására, megértésére Liptai
Jánosnét, Simontornya város anyakönyvvezetõjét kértem fel, aki készséggel válaszolt a kérdésekre. Mióta változott meg
és mit kell tudni az új úgynevezett elektronikus rendszerrõl?
2014. július 1-jétõl hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
mely alapjaiban változtatta meg az anyakönyvi eljárást, teljes egészében megszünteti az anyakönyveket, azokba 2014. július
1-jétõl újabb bejegyzés nem kerülhet. Míg
az 1895 óta létezõ anyakönyvezés esemény
alapú volt (születés, házasság, haláleset,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) és
települési szinten mûködött, addig a ma
hatályos törvény a személyt helyezi elõtérbe. Minden – az elektronikus anyakönyvben szereplõ személy – kap egy EAK azonosítót, amely kód élete összes anyakönyvi
eseményét végigkíséri. Minden anyakönyvi eseményhez tartozik egy EAK eseményazonosító, azon belül pedig egy ügyazonosító. Az adatok folyamatosan kerülnek feltöltésre a rendszerbe egy-egy anyakönyvi
esemény kapcsán, mégpedig úgy, hogy a
rendszer egy anyakönyvi esemény rögzítésekor automatikusan értesíti a nyilvántartó anyakönyvvezetõt, aki az általa õrzött
anyakönyvbõl felviszi az eseményt. Például házasságkötési jegyzõkönyv felvitelekor
a rendszer értesítést generál a születés helye szerinti anyakönyvvezetõnek, hogy vigye fel a menyasszony vagy võlegény, akár
mindkettõ születési adatait az általa õrzött

születési anyakönyvbõl. Amennyiben már
a személy szerepel az elektronikus nyilvántartásban, bármely anyakönyvvezetõ ki
tudja állítani kérelmére az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kivonatot, hiszen
egységes, az egész országra kiterjedõ
elektronikus rendszerrõl beszélünk.
Milyenek az elsõ tapasztalatok? Közel 120
éves tradíció szakadt meg az EAK bevezetésével. A már bevált, megszokott és bejáródott eljárást felváltotta egy teljesen új,
egyelõre még akadozó, sok esetben nem
egyértelmû elektronikus folyamat, ami
napról napra fejlõdik és épül. Máig vannak
fehér foltok a rendszerben annak ellenére,
hogy a fejlesztõk napi szinten korrigálnak,
finomítanak, javítanak a programon.
Anyakönyvvezetõként – úgy érzem sok
kollégám nevében is – elmondhatom, né-

Erdélyben jártunk
Júliusban ismét Erdélybe utazhatott a kórusunk. A nyárádszeredai Bocskai kórus meghívására örömmel keltünk útra, és izgatottan vártuk a találkozást. A két kórus tagjai személyes ismerõsökként üdvözli egymást évrõl évre, hol Simontornyán, hol
Nyárádszeredában. A csütörtök esti érkezésünket követõen a
hosszú út fáradalmait feledtették velünk a meleg fogadtatással, a
finom vacsorával.

Pénteken a kiadós reggeli után a Tündér Ilona völgyébe vittek
bennünket, ahol a festõi környezet, a gyönyörûen megépített kis
vendégfogadók láttán igazán a mesében érezhettük magunkat. A
tulajdonos köszöntõ szavai után vidám beszélgetések, játékok

mi félelemmel és kíváncsisággal vártam,
vegyes érzelmekkel fogadtam az elektronikus anyakönyv bevezetését. Mint minden, ami új és ismeretlen, nem utolsó sorban kidolgozatlan, sok nehézséget okoz a
napi teendõkben. Mindaz, ami régen egyértelmû volt és végrehajtása csak rövid
idõt vett igénybe (pld.: anyakönyvi kivonat
kiállítása), most bonyolult és idõigényes.
Fentiek miatt minden házasulóban felmerül a csalódottságukat kifejezõ kérdés:
„Nem írunk alá az anyakönyvben?” Sajnos, ez a tradíció július 1-jétõl elmarad, de
mivel az aláírás továbbra is törvényi feltétele a házasságkötésnek, a felek, a tanúk,
valamint az anyakönyvvezetõ úgynevezett
házassági lapot írnak alá, mely az alapirat
részét képezi. Itt kell megjegyeznem, hogy
igencsak szíven ütött, amikor elõször
szembesültem a házassági lappal, ami egy
„egyszerû” A4-es lap. Nagyon furcsa volt
az elsõ, anyakönyv nélküli házasságkötés.
Hiányzott a „nagy könyv”, ami szinte az
egész asztalt beterítette, meghatározó eleme volt a házasságkötésnek, s létét egyfajta tisztelet övezte. Mindezek ellenére
biztos vagyok abban, hogy pár év múlva az
EAK bevezetése eléri célját, sokkal egyszerûbb és könnyebben kezelhetõ, átláthatóbb, gyorsabb ügyintézés könnyíti mind
az anyakönyvvezetõk, mind pedig az ügyfelek életét.
Köszönöm a szakszerû felvilágosítást! Remélem, valamit tudtunk segíteni ebben a
témában.
Va Lá

kezdõdtek. A szomorkás idõ sem tudta elvenni a kedvünket. A
délutáni vetélkedõn szem nem maradt szárazon a nevetéstõl. Kora este a társaság kiegészült a jobbágyfalvai férfikórus tagjaival,
akik zenekarral énekeltek nekünk, majd hamarosan közös énekléstõl volt hangos az egész terület. A finom vacsorát követõen indultunk vissza a szállásunkra.
Szombaton reggel kirándulni indultunk. Ellátogattunk a Bözöditóhoz, ahol a szépséges táj által lenyûgözve, de szívszorító érzésekkel gondoltunk a hajdani falura, a faluban élõ emberekre, akik
elveszítették otthonukat, házukat, akik kényszerûségbõl kezdhették idegen helyeken újra az életüket. Ezt követõen Kõrispatakra
utaztunk, ahol megtekintettük a Szalmakalap Múzeumot. A múzeum udvarán a látogatók által elhelyezett helynévtáblák között
izgatottan kerestük meg Simontornya nevét. Nagy élményt jelentett a tulajdonos kedves elõadása, és a vele folytatott beszélgetésünk is. Hazaérkezésünket követõen, az ízletes vacsora elfogyasztása után készültünk a másnapi fellépésekre.
Vasárnap délelõtt a katolikus templomban a misén az énekkarunk énekelt. Délután a református templomban kezdetét vette a
kórustalálkozó, ahol a lelkész úr kedves szavakkal köszöntött
mindenkit, majd négy kórus mûsorát hallgathatta az összegyûlt
közönség. A zenei élményeken túl felemelõ volt együtt énekelni a
székely gyerekek által tanított népdalokat, majd a magyar és a székely himnuszt. A búcsúvacsorán a jobbágyfalvai zenekar kíséretével mulathattunk, táncolhattunk.
Hétfõn reggel indultunk haza a szinte szempillantás alatt eltelt erdélyi napok után. A búcsúzás nehéz pillanataiban csak az vigasztalt mindenkit, hogy egy év múlva újra találkozhatunk, és az erdélyi barátaink kedvességét, szeretetét és fáradságos munkáját viszonozhatjuk itt Simontornyán.
Krammer Ferenc kórus.
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Jövõre jubilál az ÕSZIKÉK
Kilencedik születésnapját ünnepelte az ÕSZIKÉK Szolgáltató
Központ, ismertebb nevén az idõsek otthona. Az ünnepi díszbe
öltöztetett udvaron, a sátrak oldalán léggömbök lengedeztek a
friss szélben. Az eseményen tartalmas mûsort láthattunk, igen
ünnepi volt a hangulat. Petrovics Péter Györgyné, az intézmény
vezetõje köszöntötte elsõnek a résztvevõket, a bentlakókat, a bejárókat és a vendégeket a BSZV és az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub képviselõit.

A város vezetése nevében Csõszné
Kacz Edit polgármester mondott
megható mondatokat, melybõl kiviláglott, mennyire fontosak és megbecsültek az idõsek kisvárosunkban. A
szokásoknak megfelelõen a BSZV és
az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub vezetõi
Koczkás Lajosné Marika és Szabó
Jánosné Joli is köszöntötte a születésnapot. Az ajándék mellé Koczkásné
Marika egy mély átérzéssel elõadott,
idõsekrõl szóló hosszú verssel is

emelte az ünnep fényét.
Az ünnepi mûsorban elõször Molnár Józsefné vezetésével az Õszikék bejárói léptek az alkalmi színpadra (a betonozott területre), egy humoros jelenetet adtak elõ, melybe a szereplõk megmutatták színészi képességüket. Az Õszikék dolgozóiból alakult
tánckar a NOX együttes egyik sikeres dalára elõadott tánca aratott ezután osztatlan elismerést. Az iskola tánckara Szálka Márti
vezetésével elõadott, több mûfajt felölelõ, sokoldalú táncát szívesen fogadták az idõsek. Szerintem a nap fénypontja volt a feketén-fehéren elnevezésû tánc, melyet az intézmény válogatott csapata mutatott be. Máté
Anna betanította mozgáskombináció nem volt
könnyû, de igen látványos.
A napszemüveges, egyensapkát viselõ táncosok egy
nagy összevarrt ruhába öltöztek, melyben az egyik
lábuk feketében, míg a
másik fehérben volt, a
tánc során olyan képzetet
adtak, mintha egy táncos mindkét lába a levegõben lett volna.
Nehéz szavakban önteni a produkciót, remélem, még nagyon
sokan láthatjuk majd
a különbözõ rendezvényeken, akkor talán
majd érthetõvé válik.
Kétszer is visszatapsolták õket, harmadszorra
már nem vállalkoztak a nehéz tánc elõadására,
érthetõ. A citerazenekar játéka fokozta még a
hangulatot, Debreczeni Dezsõ énekét is
megcsodálhattuk, valamint ezúttal sem maradt
el Farkas Ferencné Margit néni szívbõl jövõ szavalata.
A résztvevõket vendégül látták egy húsos-lecsós
uzsonnával, melynek alapanyagát a közhasznú,
közcélú munkások által termelt, igen jó termésû
és minõségû paprikából és paradicsomból készítettek.
Va Lá

Német diákok 2014-ben nálunk jártak
Az idei év augusztus 11-17-ig ismét vendégül láttuk a német testvérvárosból, Marpingenbõl hozzánk látogató diákokat, illetve kísérõiket. Hétfõn este érkezett meg a hat diákból és két kísérõbõl
álló kis csapat Simontornyára. A vendégháznál Vinczellér Attila
tanár úr és néhány helyi diák fogadta a vendégeket, majd a szobák
elfoglalása után vacsora következett. Másnap a hosszú út miatt
sokáig aludhattak, azután az edzettebbek kerékpárral, a lustábbak busszal mentek át Kisszékelybe, ahol a finom ebéd után a
strandon voltunk egész délután. A fürdés mellett még egy magyar–német focimeccs tette a napot érdekessé. Szerdán a tervezett sportdélelõtt helyett Székesfehérvárra mentünk, ahol a
Bory-vár megtekintése, ebéd után belvárosi séta, majd a lányok
legnagyobb örömére plázázás következett. Este gyertyafényes,
szúnyogriasztós grillezést tartottunk a vendégház udvarán, ahol
az idõsebb diákok, illetve kísérõik megkóstolhatták a Cseh Attila,
illetve a Bemb Kft. által felajánlott simontornyai borokat is. Csütörtöktõl már Cseh Vera és Virág Judit tanárnõk voltak a helyi kí-

sérõk. Sajnos, az idõjárás csütörtökön nem kedvezett nekünk, így
csak Balaton-parti séta és vásárlás volt Siófokon. Pénteken már jó
idõben, szintén Siófokon már fürödni is lehetett, valamint a víztoronyba is felmentünk és sétáltunk a belvárosban. Szombaton az
úti cél Balatonboglár volt, ahol színes vásári forgatag, finom ételek és érdekes látnivalók fogadtak minket. Este 19 órakor tartottuk a búcsúvacsorát, ahol négyféle pizzából, illetve a német vendégek által készített salátából lehetett választani. Vacsora után a
vezetõk megköszönték a vendéglátást, és a Kovács Viki által sütött csokitorta mellett, késõ esti beszélgetés, játék és búcsúzkodás
vette kezdetét. Sokáig nem kell várni az alkalomra, ugyanis a
simontornyai diákok 3 hét múlva indulnak Németországba. Az
idén is felejthetetlen hetet töltöttünk együtt! Ezúton is köszönjük
az önkormányzat anyagi támogatását, a német tanárok szíves
közremûködését és a helyi diákok aktív részvételét a programokon.
Vak Bottyán ÁMK
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Bereczki Sándorné a
érdemelte ki
A képviselõ-testület igen jól döntött, amikor – ugyan kissé megkésve – Szilágyi Anna néven született pedagógus, igen megérdemelten, megkapta a kitüntetést. Azt gondoltam,
könnyû lesz vele interjút készíteni, ugyanis korábbi újságíró kollégaként jól ismertem,
de mégsem eléggé. Az idõpont-egyeztetés okozott némi gondot, valamint az, hogy úgy
érezhette, nem elég mozgalmas volt a tanári pályafutása, nem szeretne dicsekedni, pedig volna mivel.
1985-1989. között részt vett a Csillebérci
Iskolai végzettsége:
Nemzetközi Tábor munkájában.
Hibásbeszédûek és értelmi fogyatékosok
1980-2005. között a simontornyai tanulók
nevelésére képesített gyógypedagógiai tatáborvezetõje Sóstón.
nár (Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Budapest, 1975. június 25.) 1983. ok- A 2511. sz. Petõfi Úttörõcsapat utolsó vetóberétõl függetlenített logopédus. A zetõje.
gyógypedagógusi diploma megszerzésétõl 1989-2000. Simontornya–Lanester francia
egészen nyugdíjba vonulásáig gyógypeda- testvérvárosi kapcsolat szervezõje, tolmágógusként és logopédusként dolgozott. A csa. 12 éven át 300 simontornyai gyermek
kor ideológiai és szakmai követelményei- jutott el az Atlanti-óceán partjára, ezen
nek eleget tett – olvasható ki az iskolai felül a simontornyai férfi és nõi kézilabdatörzsanyagából. 1977-ben elvégezte a spe- csapat, valamint a mûvelõdési ház kórusa
ciális logopédus tanfolyamot, 1987-ben ki- járt a testvérvárosban.
váló eredménnyel zárta a beszédtechnikai 2003-2007. Simontornyai Pedagógus Szaktanfolyamot, ugyanebben az évben pedig szervezet titkára.
gyógypedagógia–oligofrénpedagógia ta- Idõközben 4 éven át egyik szerkesztõje
nulmányaira kapott jó eredményt. 1993- volt a simontornyai újságnak. Késõbb 2
ban Gordon Iskola – Tanári eredményes- éven át szerkesztõje–mûsorvezetõje volt a
ség tanulása tréningen vett részt, majd Diel TV-nek. Kimagasló oktatási eredmé1995-ben. Animátorképzõ alaptanfolyam nyének tartja, hogy pályafutása alatt kb.
1997-ben. Lexi tanfolyamot és alapfokú 1400 gyermeket tanított meg helyesen beszámítógép-kezelõi tanfolyamot végzett. szélni. Jól végzett munkájáért többször ré1999-ben A tanulás tanítása – tanulás- szesült jutalomban. Ezt tükrözik a minõsímódszertani tanfolyamon, 2000-ban Sze- tések is: „Egyénisége határozott. Rendkímélyiségfejlesztés – önismeret tanfolya- vül következetes munkával sikerült jól
mon, majd 2001-ben drogprevenciós kép- megszerveznie a napközis foglalkozások
zésen vett részt.
mindegyikét. …” – Zsigmond Tiborné
Egész pedagógusi pályafutása alatt igazgató (1977) Logopédiai foglalkozásai
színvonalasak és eredményesek. Jól
közéleti tevékenységet végzett:
együttmûködik a napközis nevelõvel és az
Az 1970-es években a Vár szervezésében illetékes tanítóval, így a korrekció viszonybábszakkört vezetett 3-4. osztályosok ré- lag gyors. …” – Zsigmond Tiborné igazgaszére.
tó (1981) „…A gyakoroltatásra sok idõt és
1985-1991. között állandó táborvezetõ energiát fordít. Az óvodások figyelmét is
Sóstón.
tudja tartani. Ezt segíti a közvetlen kapcso-

lat és a sok és változatos tevékenykedtetés.
…Több éve rendszeresen vezet tini-klubot. Jó kapcsolatot tud teremteni a tizenévesekkel. …” – Zsigmond Tiborné igazgató (1987)
Kitüntetések:
Kiváló ifjúsági vezetõ, kiváló úttörõvezetõ,
Eötvös József-díj bronz fokozat kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulásakor,
2008-ban megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Bereczki Sándorné ma már nyugdíjas, de
most sem pihen, szeretett hivatását tovább
folytatja, emellett rendszeresen sportol,
teniszezik és örül három unokája sikereinek, akikre igen büszke. Gratulálok a kitüntetéshez, mely elismeri az életútját, sokunk számára példakép lehet.
Va Lá

85 évesen elõször állított ki önállóan
Viktorin Béla amatõr festõ megcáfolta,
hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában.
A Vármúzeum kõtár termében, a közelmúltban bemutathatta azt a 17 alkotását,
mely leginkább jellemzõ egyéniségére, stílusára. Az ünnepélyes megnyitón közremûködtek a Kovács testvérek, és Máté Anna vezetésével a Lelkes-cserfes gitár
együttes ifjúsági frakciója.
A kiállítást Gyurkó Gábor az alábbi szavakkal nyitotta meg:
Köszöntöm kedves Vendégeinket! Engedjék meg, hogy néhány információt és gondolatot osszak meg Önökkel, e kiállítással
kapcsolatban! Viktorin Béla 1929. november 19-én született Váradszöllõsön, a
Partiumban. Itt végezte az elemi iskolát.
Nagyváradon 1945-48-ig címfestõnek ta-

nult. 1950-tõl egy év három hónap politikai
fogság következett. Azonban ez sem vette
el a kedvét a mûvészettõl. A kolozsvári
Képzõmûvészeti Iskolába szeretett volna
járni, ez azonban az akkori hatalom nyomása miatt nem valósulhatott meg. Saját
magát képezve 1945 óta fest. Mûvészettel

való kapcsolatáról így vallott: „Mindig mûvész szerettem volna lenni, de a sors ebben
megakadályozott.” Ehhez hozzátehetjük,
hogy ez a kiállítás talán begyógyítja a sebeket. 1994 óta él családjával Magyarországon, Simontornyán. 2005-ben csatlakozott
a simontornyai amatõr alkotókhoz, akikkel ezután rendszeresen szerepelt a simontornyai Fried Mûvelõdési Házban rendezett kiállításokon. Köszönjük Máténé Klárikának, hogy lehetõvé tette e kiállítás
létrejöttét, valamint minden segítõnek, aki
közremûködött abban, hogy most itt, közösen megnézhetjük ezeket az alkotásokat.
A kiállítás képei a vár nyitvatartási idejében, szeptember végéig tekinthetõ meg.
Va Lá
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Varga László Simontornyáért díjas
„Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete „Simontornyáért” kitüntetõ díjat adományozott Varga László
úrnak Simontornya és Tolna megye sportéletében kifejtett eredményes, odaadó
munkája elismerésére továbbá a Simontornyai Hírek helyi újság közel 20 éves lelkes szerkesztéséért” – ismertette Bárdos
László címzetes fõjegyzõ az ünnepi testületi ülésen.
– Úgy gondolom, méltó helyre került a kitüntetés, Simontornya érdekében kifejtett 50
éves tevékenységével rászolgált e díjra. Több
éven keresztül együtt írtuk, szerkesztettük a
Simontornyai Hírek havi lapot, ezért is érzem úgy, hogy róla nekem kell írni. Élete a
nagy nyilvánosság elõtt zajlott, de mégis keveset tudunk Varga Lászlóról, ezt próbálom
most megtudakolni. A sportban betöltött
szerepedrõl, a kezdetekrõl szeretném hallani
gondolataidat.
– „Élj úgy, hogy ne vehessenek észre ott,
ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan,
ahonnan elmentél” – ez a gondolat vezérelt eddigi életem során. Sokáig ez sikerült
is, de a kitüntetéssel most megváltozott,
észrevettek. A sporttal kezdõdött a közéleti szereplésem. Bizonyára kevesen tudják, hogy középtávfutóként tagja voltam az
Országos Középiskolás Válogatottnak. A
vegyészeti technikum elvégzése után a
bõrgyárban helyezkedtem el, ahol a ranglétrát végigjárva, a mûvezetõbõl gyárrészlegvezetõ, majd fõosztályvezetõ lettem. A
civil foglalkozásomhoz hasonlóan, a sportban is fokozatosan léptettek elõ, így kézilabda intézõbõl szakosztályvezetõ lettem,
majd a Simontornyai BTC ügyvezetõ elnökének választottak meg. Addig is szerettem a focit, de ekkor még jobban megszerettem. Azért, hogy még jobban menjen a
sportkör mûködtetése, elvégeztem a Magyar Testnevelési Egyetem I. SPORTMENEDZSER egy éves szemináriumát. A
sportszervezésben ez sokat segített, különösen a kispályás foci és kézilabda kupák
megrendezésében. Egy ciklusban tagja

voltam a megyei kézilabda szövetség elnökségének is, sokat tettünk a kézilabda
népszerûsítéséért. Feladatom elsõsorban
a Tolnai Népújságban a kézilabdával kapcsolatos cikkek írása, a kapcsolatok ápolása volt. Szerelmem a kézilabda. Általa nagyon sok élménnyel gazdagodtam, a lányok és a fiúk is meghatározó szerepet töltöttek be az NB II-es bajnokságokban, a
CECE-SIMONTORNYA nõi csapatával
pedig az NB I/B-ig eljutottunk. Napjainkban az újonnan alakult Simontornya Kézilabda Klub szaktanácsadójának kértek fel,
itt próbálom meg öt évtizedes tapasztalatommal segíteni a minél jobb, eredményesebb mûködést. Sokat tudnék még mondani, de saját újságírói tapasztalatomból tudom, hogy a terjedelem, a karakterek kötik az újságírót.
– Hogy mennyire életed része a sport, bizonyítja a havonta megjelenõ Simontornyai
Hírek minden sporthíradása, az a szeretet és
odafigyelés, ahogyan kommentálod az eseményeket és az eredményeket. A gyermekeken, fiatalokon keresztül is mindig értesültem arról, hogy szinte minden sporteseményen részt veszel. Életed másik nagy szerelmérõl, az újságírásról is szeretnélek kérdezni.
Hogyan kezdõdött? Mi vonz e nem kevés idõt
igénylõ, sokszor nem is hálás munkában?
– Már gyerekkorom óta újságíró szerettem
volna lenni, Igar szülötteként elõször a
Fejér Megyei Hírlapban, majd a Pajtás új-

SIMONTORNYAI KÉZILABDA KLUB
OSB mérkõzések
Simontornya KK–Pelikán-Siklós KC
Simontornyai KK–PKSE PakSuli
Simontornyai KK–NEKA II.
Csurgói KK–Simontornyai KK
Pécsi VSE– Simontornyai KK
Simontornyai KK–Bácska SZSE
Sport 36-Komló– Simontornyai KK
Simontornyai KK–Mecsek Takarék SE
NEKA– Simontornyai KK
Simontornyai KK–Nagykanizsai Izzó SE

09. 13.
09. 20.
09. 26.
10. 03.
10. 07.
10. 17.
10. 26.
11. 02.
11. 08.
11. 14.

15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
16.00
15.00
15.00
11.00
16.00

ságban jelentek meg cikkeim. A középiskola elvégzése után a sportnak köszönhetõen felvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol abban az évben nem
indult újságíró szak, matematika-kémia
tanár nem akartam lenni, ezért hazajöttem. A kézilabda tudósítások mellett megkértek, hogy a focimérkõzésekrõl is tudósítsak, s ennek immár 45 éve. A Tolnai
Népújság újságíró stúdiójának elvégzése
után pedig eleinte Simontornyáról, majd a
környezõ hat településrõl is rendszeresen
adtam híradást, írtam cikkeket. Több mint
20 éve már a Simontornyai Hírekben Va
Lá néven publikálok. Igyekszem objektíven közölni az eseményeket, ezért szinte
minden rendezvényen ott vagyok. Nem
szeretnék úgy járni, mint egy rutinos újságíró kolléga, aki nem volt ott egy balatoni
hajóátadáson, megírta, hogy a környék
csendjét csak a pezsgõ durranása törte
meg, az igazság pedig az volt, hogy a nagy
vihar miatt elmaradt az avatás. Az, hogy mi
vonz az újságírásban nehéz megfogalmazni, egyrészt érdekelnek az események,
másrészt szeretném, ha minél többen
értesülnének a hírekrõl, a történésekrõl,
olyanok is, akik nem voltak jelen, felkelteni az érdeklõdést.
Öt éve egyedül szerkesztem a lapot, nagyon hiányoznak az egykori kollégák, különösen a dr. Bárdos Lászlóné és Tóthné
Unghy Ilona szerkesztõ kollégák. Mindnyájuknak más volt az érdeklõdési köre,
véleménye, mégis félszavakból is megértettük egymást – véleményem szerint ebben az idõben volt a legszínvonalasabb lapunk. Mindenkinek megköszönöm a kitüntetést, mellyel új lendületet kaptam, és
további munkára ösztönöz.
– Szívbõl gratulálok a kitüntetésedhez, s további eredményes és örömteli munkát kívánok mind a sport, mind az újságírás terén, s
természetesen minden földi jót kívánok a
magánéletedben is.
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas iskolaigazgató,
korábbi szerkesztõtársad

SIMONTORNYAI KÉZILABDA KLUB
NB II. felnõtt- és juniormérkõzések
szombat
szombat
péntek
péntek
kedd
péntek
vasárnap
vasárnap
szombat
péntek

Felnõtt Junior
Mecsek Takarék SE–Simontornyai KK

09. 21. 16.00 14.00

vasárnap

Simontornyai KK–Kiskõrösi KSK

09. 27. 16.00 14.00

szombat

Kalocsai KC–Simontornyai KK

10. 04. 18.00 16.00

szombat

Simontornyai KK–Rinyamenti KC

10. 11. 16.00 14.00

szombat

Szigetvár– Simontornyai KK

10. 18. 18.00 16.00

szombat

Simontornyai KK–Sport 36-Komló

10. 26.

16.00

vasárnap

Pelikon-Siklós KC– Simontornyai KK

11. 08. 18.00 16.00

szombat

Kiskunhalasi UKSC– Simontornyai KK

11. 15. 18.00 16.00

szombat

Simontornyai KK–Nagykanizsai Izzó SE 11. 22. 16.00 14.00

szombat

HSC Hõgyész– Simontornyai KK

11. 29. 16.00 18.00 szombat

Simontornyai KK–Pécsi VSE

12. 06. 16.00 14.00 szombat
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ALSWEILERI KÉZILABDA TORNA
Szezon elõtti látogatásra hívták a Simontornyai Kézilabda Klub
játékosait a marpingeni testvérvároshoz tartozó Alsweileri Black
Bulls csapata. Bár az alapozó munkát még nem kezdték el a
simontornyai kézisek, szívesen fogadták a meghívást, amely egy
hat csapatos tornán való részvételt is jelentett. A junior és a felnõtt keret tagjai vegyesen alkottak csapatot és a 3. helyen végeztek. Két gyõzelmük igen domináns játék után született, míg két
vereségük egy egygólos és egy kétgólos vereség után, így ez a felkészülési szezon elõtt vállalható eredmény. A kupamérkõzéseken
ezúttal nem élvezhettük a német precizitást, jegyzõkönyvet sem
vezettek, így pontos eredményekrõl, a góllövõkrõl sincs adat. Az
elsõ mérkõzésen a házigazdák bajnokcsapata ellen nagyszerû játékkal gyõzött a SIKK, ez nagyon fájt nekik, ezután teljes erõvel a
Simontornyának szurkoltak. A házigazdák feleségei, barátnõik,
barátaik, a gyerekek, és szinte az egész Alsweiwer bajnokcsapat
feliratú mezbe öltözött, látszott mekkora eredményt értek el, milyen büszkék csapatukra. Az utolsó mérkõzésen dõlt el a kupa
sorsa, melyen a kevés játékossal érkezõ Simontornya vereséget
szenvedett a hajrában, gyõzelem esetén elsõ lett volna. A legnagyobb erkölcsi sikert, a legnagyobb ovációt a harmadik helyen
végzõ Simontornya KK kapta, amikor Lampert Csaba ügyvezetõ
elnök a tolmács szerepét betöltõ Vinczellér Attila segítségével
felajánlotta az 50 eurós pénzdíjat a leukémiás betegségben szenvedõ gyerekek számára. A pénz átadásakor nagyon meghatódtak

a nemes gesztuson és apró szóróanyagokkal is megköszönték az
ajándékot. A második helyezett német csapat a simontornyai példát követve szintén felajánlotta a nyert 100 eurót, míg a gyõztesek
ott azonnal nem reagáltak a jó példára, nem nyilatkoztak a 150
euró sorsáról, a közönség nem tetszését fejezte ki emiatt.
A rövid ott tartózkodás alatt több közös eseményt is szerveztek a
vendéglátók, talán a legemlékezetesebb az erdei íjászat volt, ahol
eleinte sokat kellett keresni a célt tévesztett kilõtt nyílvesszõket,
nem találták el az erdei állatokat. Különösen Lampert Csaba jeleskedett ebben, érdekes, hogy késõbb õ nyerte a rögtönzött versenyt, sokan mondták is, hogy elõny volt a balkezesség. A Simontornyai Kézilabda Klub vezetõsége és játékosai szívesen építik és
ápolják a sportbarátságot a német testvérváros csapatával. Szívesen utaznak edzõtáborba és kézilabdatornára Marpingenbe, és
szívesen látják vendégül Simontornya testvérvárosának csapatát.
Ennek a sportkapcsolatnak a folytatásaként tett ígéretet az alsweiler-i vezetés, miszerint elfogadja a SIKK meghívást a jövõ nyáron esedékes III. SIKK–Tulipán kupára.
A Simontornyai Kézilabda Klub vezetõsége ezúton is köszöni a
Vak Bottyán ÁMK és a KLIK Tamási tankerületének, valamint
Torma József képviselõ úrnak a támogatást, amit az utazásukhoz
nyújtottak!
Va Lá

A lányok emelték a kupamérkõzések fényét
A Jóbarátok Teniszklub elsõ ízben rendezte meg a vegyes párosok részére kiírt kupát. A lányok nemcsak csinos öltözékükkel,
hanem játéktudásukkal is segítették a színvonal emelkedését. 12
páros indult 3 csoportban, ahol elõbb körmérkõzésen döntötték
el a helyezéseket, majd az elõdöntõk után a végsõ helyezéseket.
Az indulók között 3 sárbogárdi lányt is találhattunk, a többi versenyzõ simontornyai volt. A mókamester, Kapinya Ferike hovatartozása kisebb vitát váltott ki ugyan, de mivel nemrég vett egy
házat a Széchenyi utcában, elfogadták az érvelését, így õ is hazaiként léphetett a salakra.
A végeredmény:
IV. helyezett: Riemesch Ágnes–Nyirati József (oklevél), III. helyezett: Tatár Marcsi–Enesei József (oklevél+kupa), II. helyezett: Bajcsi Ági–Hortyi Balázs (oklevél+kupa), I. helyezett: Hamar Judit–Rózsa Gábor (oklevél+ kupa+ vándorkupa).
Különdíjat (egy könyvet) kapott Sárközi Laci bácsitól – aki a sárbogárdi lányok fõszurkolója volt – a legjobban teljesítõ sárbogárdi lány: Tatár Marcsi, különdíjat kapott még (1 üveg bort) a Kovács János–Nyirati József szervezõpáros, illetve a barátság jeleként (egy üveg bort) Rózsa Zoltán játékos. A különdíjak meglepetésként értek mindenkit, ezzel Sárközi Laci bácsi csak ki akarta
emelni azt, hogy míg Sárbogárdon több pálya is van, mint Simontornyán, de nincs ekkora összefogás a verseny szervezésében, le-

bonyolításában, mint idehaza, emiatt magasztalta a megjelenteket.
Egyúttal a másik két sárbogárdi lány büntetése az volt, hogy a felesége által elkészített süteménybõl minden résztvevõt meg
kellett kínálniuk.
Szombaton és vasárnap is közös ebéd volt a program, melyet a felújított teniszpályán fogyasztott el a résztvevõk és hozzátartozóik
csapata. A cikk Nyirati József segítségével és információ alapján
készült.
Va Lá

Egy facebookos bejegyzés a sok közül

Lõrincz Mónika a tamási fogathajtó-versenyen akadályhajtásban hatodik, míg vadászhajtásban 3. helyezést ért el.

Tisztelt Résztvevõk! Köszönöm mindenkinek a jó hangulatot, a finomságokat és a hozzáállást! Gratulálok mindenkinek, minden elismerésem a hölgyeknek, bebizonyították, hogy lehet velük, sõt kell is számolni... Köszönetemet fejezzük ki Zoltán Rózsa „bácsinak” a finomabbnál finomabb ételekért, a lelkiismeretes munkájáért, köszönjük Kerekes Csabinak, a Kerekestársak Kft. vezetõjének a támogatást, köszönjük a Gálaker Kft. vezetõinek,
Varga Arankának és Kovács Lászlónak a helyszín biztosítását, köszönjük
Sárközi Laci bácsinak a biztató szavakat. Köszi, hogy vagytok, és igen, jövõre újra megcsináljuk!

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

