XIV. évfolyam 12. szám
2015. december

Ára:
200 Ft

Boros János Tamás:

Ma szeretet lett a törvény
A kis Jézus megszületett,
Örvendjünk hát néki,
Gyújtsunk nagy örömtüzeket,
Ha szíveink még üresek,
A Jézus kibérli.

Szép életet, jó életet
Szeretnénk magunknak,
De lelkünk virága beteg,
Kifakult rózsaligetek
Tövisekbe fúlnak.

Földre hullanak szuronyok,
Békesség a törvény,
Riadót verõ vad dobok
Zajára nem puska ropog
Csataterek földjén.

Most hát minden eléjárjunk,
Csillagfényes úton,
Õ legyen szent talizmánunk,
Színesedjék ki virágunk,
A tövis lehulljon.

Aki békés, megtalálja,
Nem kell sokat járjon,
Ahol zizeg jászolkája,
Fölötte csillaga lángja
Nékünk levilágol.

Ma szeretet lett a törvény,
Így marad majd, meglásd,
Kik örvendnek Jézus jöttén,
Szívükben békés öröm kél
És nem bántják egymást.
Simontornya, 2015.

karácsonyi vásárt

A Simontornyai Szakképzési Kft.
szervez!
Idõpontja: 2015. december 11-én, pénteken, 16 órától, december 12-én, szombaton, 10 órától
Helyszín: Simontornya, Szent István tér
2015. december 11., 16 órától:
Vesztergám Miklós – tárogató koncert
2015. december 12., 14.00–15.00 óráig:
Kegye János – pánsíp koncert
Kézmûves termékek, karácsonyi dísz- és ajándéktárgyak
Karácsonyi édességek, forralt bor
Forró tea, lángos, sült kolbász és egyéb vásári finomságok.
Az ételrõl a sárbogárdi Patkó Csárda gondoskodik!
Szeretettel várunk mindenkit!
************************************************

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván
Simontornya város polgármestere és képviselõ-testülete,
valamint az újság szerkesztõje!
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Decemberi programok:

adventi vásár

16.00 óra:
adventi hangverseny,
katolikus templom
Mozgó Mozi –
TEMI Fried Mûvelõdési Ház
Mindenki karácsonya –
TEMI Fried Mûvelõdési Ház
a város fõterén a lakosság közösen
búcsúztatja el az óévet,
utána szilveszteri bál –
TEMI Fried Mûvelõdési Ház,
szervezõ: Néth Anikó
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Az ülés elõtti közmeghallgatáson nagyfokú érdektelenség mutatkozott a lakosság részérõl. A fõ téma „A települési hulladék elkülönített/szelektív gyûjtésének” bevezetése volt. A témáról a tervek szerint Bárdos László címzetes fõjegyzõvel a késõbbiekben riport készül.
A testületi ülésen 9 fõ és 9 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl

dezni (az eredeti tervhez képest a beruházó módosította a terveit, amely további többletfeladatokat, avval többletproblémát vetett fel).
7. Megrendeltem a gyógyszertár épületénél az ereszcsatorna kiköpõ pótlását.
8. Megrendeltem a Templom u. 4. sz. alatti épületnél a rámpa megvilágítását,
illetve a fogorvosi rendelõ bejárata fülé az elõtetõ visszahelyezését.

A polgármester fontosabb intézkedései

A szennyvízberuházással kapcsolatban részletesebb tájékoztatót adok ebben a
napirendi pontban.
Október 27-én Egy budapesti vállalkozó keresett meg a napelem projekttel
kapcsolatban, de várt pályázat még nem jelent meg.
Október 28-án Pék Ferenc úrral tárgyaltam az általa nyújtott adományok rendszerérõl. Ugyanezen a napon konzorciumi értekezleten vettem részt a szennyvízberuházással kapcsolatban.
November 2-án tárgyaltam a DRV Zrt. vezérigazgatójával a szippantott szennyvíz ár csökkentésérõl, és arról, hogy a lakossági csatlakozási díj még maradjon
1270 Ft. bekötésenként.
November 4-én részt vettem a Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás ülésén, ahol Pincehely bejelentette kilépését a társulásból. Emiatt módosítani kell a társulási dokumentumokat, ez szerepel a
mai napirenden.
November 5-én a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ellenõrzést tartott a közmunka program végrehajtásával kapcsolatban. A programot
összességében megfelelõnek tartották. Apróbb hiányosságokat tártak fel,
ezek kijavítása zajlik. Például módosítani kell, hogy egyes intézményekben a
munkaidõ hétvégére is kiterjed pl. a várban.
Ugyanezen a napon Máté Imrénével, a Simontornyai Vár vezetõjével részt vettünk Szekszárdon a Tolna Megyei Közgyûlés szervezésében egy turisztikai
egyesülés létrehozásáról szóló rendezvényen.
November 7-én köszöntöttem a Tüzes csajok – Simontornya Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete – csapatát, gratuláltam az országos versenyen elért eredményükhöz, a rendezvényen Szabó Attila alpolgármester úr is részt vett.
November 8-án a Fried Mûvelõdési Házban Simontornya város idõsklubjainak
rendezvényén vettem részt Szabó Attila alpolgármester úrral, Andráskó Péter
és Csõsz László képviselõtársaimmal együtt. Köszöntöttem a nyugdíjasokat.
November 11-én egy budapesti vállalkozó keresett meg. Munkahelyteremtés
céljára kért tájékoztatást a helyi bérelhetõ csarnokokról. Ugyanezen a napon
részt vettem Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülésén,
ahol az együttmûködési megállapodásról tárgyaltunk, ez szintén szerepel ma a
napirendi pontok között.
November 12-én 50 gyerekkel Budapesten jártam a Fényszóró Alapítvány rendezvényén. A résztvevõk közt voltak a helyi Kéz a kézben Klub tagjai és az általános iskola tanulói is. Köszönetemet fejezem ki a támogatásért a Gemenc Volán vezetõségének, Zimányi úrnak és a szervezõ-kísérõ pedagógusoknak.
November 13-án az Õszikék Szociális Szolgáltató Központban köszöntöttem a
szociális területen dolgozókat, a szociális munka napja alkalmából. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerõ Oklevelet adományozott Mészárosné Jancski Máriának kiváló szakmai teljesítményéért. Gratulálok neki!
November 14-én részt vettem az apák napja rendezvény jubileumi, 20. szülinapi eseményén. Az önkormányzat anyagilag is támogatta a rendezvényt,
gratulálok a szervezõknek! Ugyanezen nap este részt vettem a Fried Mûvelõdési Házban megrendezett Márton-napi boráldással egybekötött rendezvényen. Köszöntöttem a boros gazdákat, elmondtam, hogy Simontornya Városa
mindig is méltányolta a munkájukat. A városnak külön bor rendelete van, minden évben megválasztjuk a város fehér- és vörösborát, amit az önkormányzat
meg is vásárol.
November 17-én a szennyvízprojekt Uniós záró ellenõrzése zajlott le. Mindent
rendben találtak.
November 19-én az Egészségházban bejelentésre ellenõrzést tartott az
ÁNTSZ. Az ortopédiai rendelésen továbbra is ingyenesen látják el a város lakosságát.
November 25-én rendkívüli testületi ülés zajlott. Ezen a következõ határozat
született: 122/2015. (XI. 25.) számú KT határozat:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a
szennyvízberuházáshoz beadott önkormányzati hitelkérelem visszavonásáról
szóló képviselõi javaslatot, és a beadott kérelmet nem vonja vissza. Amennyiben a hitelkérelem elbírálásáról pozitív döntés születik, a szerzõdés aláírása
elõtt a polgármester összehívja a képviselõ-testületet, és a majdani döntés
szerint jár el. Határidõ: 2015. december 31. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Ugyanezen a napon Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral együtt részt vettünk
a helyi közbiztonsági fórumon.

1. A szennyvízcsatorna és a szennyvíztelep mûszaki átadása 2015. szeptember 29-én megtörtént, ezért a tájékoztatást – mint az ivóvizes projekt esetében
– ezen napirendi pont keretében teszem meg.
A beruházás során az alábbi létesítmények valósultak meg, melyek egyben a projekt mûszaki indikátorai: gravitációs gerinc vezeték: 21.574,3 fm;
gerinc nyomóvezeték 5.148,9 fm; bekötõ vezeték (gravitációs és nyomott)
12.117,1 fm; házi bekötés 1396 db, hálózati átemelõ 7 db; házi átemelõ 11 db;
hálózati rekonstrukció 2,71%; szennyvíztelep 1 db; szennyvíztelep kapacitása
375 m3/d.
A mûszaki átadás-átvételt követõen november 17-én a KSZ megtartotta a projektzáró ellenõrzését. Nagyobb hibát nem találtak. Egy ellenõrzésrõl annyit kell
tudni, hogy ott az eredeti dokumentumokat kell bemutatni. A kifizetési kérelmekhez fel kell tölteni a számlákat, a teljesítésigazolásokat. A PEJ-hez pedig a
tárgyi idõszakra esõ elvégzett feladatokat kell ismertetni, mellékelni hozzá a bizonyító erejû dokumentumokat. Ezeket a feltöltött dokumentumokat tekintik
meg eredetiben. Az ellenõrzés alkalmával összevetik a TSZ-ben található indikátorok mennyiségét a megvalósult létesítményjegyzékkel. Ellenõrzik még a
horizontális vállalásokat is.
Jelenleg a javítási, illetve garanciális munkák vannak folyamatban. A bekötésekkel kapcsolatban annyit jegyzek meg, hogy az indikátor 1389 db bekötést
tartalmazott. Ebbõl 1396 db valósult meg. Ebbõl 21 db panasz érkezett, hogy az
kontrás, vagy nem tudnak rákötni. Ebbõl 1 db azóta kijavításra került. 4 db még
nem készült el. A többi bejelentés hibás megállapítás volt. Az 1400 db bekötésbõl 5 db lett hibás. Ez 0,00035%-os arány tömegesnek mondható?
Annyit ehhez hozzá kell tenni, hogy a bekötéses panaszok esetében nem vettük figyelembe a lakószint alatti szint bekötésének problémáját, mivel azt a
projekt nem támogatta. Felvetõdött egy ilyen eset, melyet a kivitelezõ megoldott. Igen, ez így igaz. Csak a problémát felvetõ személynek nem voltak meg a
megfelelõ információi. A tulajdonos közvetlenül a kivitelezõvel, saját költségén
oldatta meg a problémát.
A három részprojektünk az alábbi: a költségmegemelés, a tartalékkeret felhasználása és a lakossági önerõ felhasználása. Ezek állása:
– Költség megemelése: A kormány 2015. november 24-ei ülésén döntött a támogatásról, amely még az idén elkészülhet. A szerzõdésmódosításunk akkor
lép életbe, ha TSZ módosítását aláírtuk.
– A tartalékkeret felhasználása a mûszaki tartalom elfogadásával megtörtént.
Ehhez szerzõdésmódosítás nem szükséges, hiszen a tartalékkeret összegét a
szerzõdés tartalmazta. A KSZ ennek ellenére a TSZ módosítását kérte, amihez
kell a KFF állásfoglalása is. Ez olyan beruházást is tartalmaz, amelyhez az engedély kiadása 1-2 hónapot vesz igénybe. Ez pedig már nem fér bele ebbe az évbe. Így szakaszolni szükséges, ami projektünknek a KEHOP pályázati forrásba
való áttételét jelenti.
– A lakossági önerõ felhasználásához az önkormányzat hitelkérelmet nyújtott
be a kormányhoz, melyrõl a mai napig tájékoztatás nem érkezett. Erre rendkívüli ülést is tartottunk.
2. Az ABC elõtti parkoló munkálatai megkezdõdtek. Közel két hétre munkavégzés nem történt, mivel az alatta lévõ vízvezeték eresztett. A tömörítés során további sérülések keletkezhettek volna, ezért a bérleti díj terhére megrendeltem
a vezetékszakasz cseréjét. A munka összege 893.869 Ft lett.
3. Az ivóvizes projekt keretében kértem a FIDIC mérnököt, hogy az éves garanciális bejárást hívja össze. Jelenleg idõpont még nincs.
4. A belterületi Sió-híd jobb oldali csomópontjának kialakításához megrendeltem az emlékeztetõben jelzett táblát (csomópont elõtt 50-100 méter távolság
között kihelyezendõ KRESZ 89. tábla kiegészítõ táblával). Kihelyezése megtörtént. November elején sürgetõ levelet küldtünk az országos közút kezelõjének.
Gyors intézkedéssel az Omnia presszó elé is kihelyezésre került a tábla. Szerintünk ez zavaró, mert nincs alatta a csomópont valós rajzát ábrázoló kiegészítõ
tábla. Errõl értesítettük a közút kezelõjét. Várjuk visszajelzésüket.
5. A volt komposztáló területén (181 hrsz.) a villanybekötés folyamatban van.
A volt iszaptároló területén viszont még egy szerzõdéskötés hátra van.
6. A településrendezési terv módosítása folyamatban van. A tervezõ jelenleg
az 1. fordulóban tett szakhatósági kikötéseket építi be a tervbe. Helyszíni
szemlét is tartottunk az érintett módosításokkal kapcsolatban, köztük a tórendszernél. Akkor ott a felmerült problémát nem tudtuk megoldani (Pósa-tó védett
mozgó lápja). Viszont megbeszéltük, hogy milyen hatósági úton lehet azt ren-
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November 26-án Szabó Attila alpolgármester úr részt vett Pincehelyen a pálya
projektzáró rendezvényén.
November 27-én zajlott a Vak Bottyán Gimnázium szalagtûzõ ünnepélye, ahol
köszöntöttem a végzõs diákokat. Bátaszék önkormányzatától kölcsönbe kapott védõszõnyeggel óvtuk a sportcsarnok padlóját, a szállítás költségeit az
önkormányzat vállalta.
Csõszné Kacz Edit polgármester
Körtés István képviselõ: kérte, hogy a kis értékû beruházásokról is értesüljön
a testület. A szennyvízprojekt záró jegyzõkönyvét javasolja, hogy tegyék nyilvánosan elérhetõvé. Ha valaki, akinek problémája van, és nem szerepel a jegyzõkönyvben, akkor még most jelezhesse. Kerüljön fel a honlapra az anyag.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ennek semmi akadálya. A polgármesteri
tájékoztatóban szerepelt, hogy a parkoló beruházáshoz kérte a testület engedélyét, a szalagtûzõn a szállítási költség pedig 30 ezer forint volt. Az apák napja
rendezvényre az önkormányzat vásárolta meg a lufikat. Más kiadás nem volt,
az orvosi napon a vendéglátást a felajánlások fedezték. Bejelentette, hogy aláírta a hó eltakarításról a szerzõdést, reméli, csak annyi kiadás lesz, mint tavaly.
Szükség van az ortopédiai rendelésre, mely a helyi lakosoknak ingyenes. Megköszönte a szakiskola dolgozóinak az adventi díszeket, Csóka Anitának, Csõsz
Lászlónak és Cseh Ivánnak a betlehem elkészítését. December hatodika és január hatodika között lesz karácsonyi díszkivilágítás a városban.

Kerekes Roland, Vertikál Zrt.: Kiemelte, hogy biztosítani kell a szelektív hulladékgyûjtést, külön kell gyûjteni a nedves és a száraz frakciót. A szárazat minél
nagyobb arányban újra kell hasznosítani. Eddig a házhoz menõ zsákos rendszer
mûködött. A jövõben a kétkukás rendszert javasolja. A sárga edénybe kell
gyûjteni az újrahasznosítható hulladékot. A város tisztább, rendezettebb lesz.
Azonos díjért dupla mennyiségû hulladékot szállíttathatnak el a lakók.
– A második kuka megvételét támogatja-e a szolgáltató? EU-s pályázatokból
nyertek erre pénzt más települések. A szolgáltató segíti a pályázatírást. Ebben
segíthet, de forrása nincs. Javasolja, hogy a kétkukás rendszerre kérjen az önkormányzat árajánlatokat. A költségvetés elfogadásakor kell dönteni arról,
hogy felvállalja-e a testület a második kukák beszerzését. Várható, hogy jövõre
emelkedni fog a szolgáltatás díja. A rezsicsökkentés miatt elvileg nem. A tapasztalat az, hogy a kétkukás rendszerben 15%-kal nõ az elszállított hulladék
mennyisége. Ugyanennyivel csökkenhet az illegálisan lerakott mennyiség.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Vannak még problémás részek. A Civil
Kontroll nevû Facebook csoport is tett fel kérdéseket. Statisztika szerint 1277
ügyfele van a szolgáltatónak, ez 500-zal kevesebb, mint várható lenne. A
nyolclakásos társasházakban csak 4 kuka van. Sok vállalkozó sem szerzõdött a
szolgáltatóval. A szemete egyszer csak eltûnik. Kérdés, hogy hova? Ha sikerül
bekapcsolni a külterületeket a rendszerbe, és ha itt is csökken 15%-kal az illegálisan lerakott szemétmennyiség, az jó. Jövõ év elején újratárgyalja a testület
a témát, jó lenne, ha addigra pontosan kiderülne, mennyiért juthat hozzá a kisebb edényzetekhez.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az egész alapja, hogy a DRV benyújtott
egy 1760 forintos köbméterenkénti díjat a szippantott szennyvízre. Ezt nem fogadta el a testület. Most meg kell alkotni a talajterhelésrõl szóló rendeletet. Ez
eddig is létezett, csak nem volt benne ez a könnyítés. Megadható a kedvezmény 2016. május 31-ig, ösztönözni kell a rákötéseket. A bizottságok nem
akarják ezt a dátumot elfogadni, de ha ez kikerül, akkor módosítani kell a szövegen. Különben a jegyzõ nem adhatja meg a kedvezményt. Elfogadták a 80%-os
javaslatot a május 31-i rákötési idõvel.

Gomán Gyula István elnök: Örömét fejezi ki, hogy már egy éve mûködhet a
roma önkormányzat. Jónak tartja a „nagy” önkormányzattal az együttmûködést. Megköszöni a hivatal dolgozóinak, hogy segítették a munkájukat. Sok jó
programot bonyolítottak le. Most hamarosan beindulhat a Tanoda program. Az
írásos anyagban leírta milyen sok feladatuk volt, mennyi mindent csináltak egy
év alatt. Külön köszöni Varga István úrnak, hogy a szegény roma gyerekek érkeztetését segíti, és köszönetet mond Májer Gyulának is.
Szabó Attila alpolgármester: Örömét fejezi ki, hogy a jelenlegi roma önkormányzat jól mûködik. Kéri, ha bármi probléma adódik, forduljanak bátran a képviselõkhöz. Reméli, megvalósul a sok tervezett program is. Fontosnak tartja a
roma gyerekek felzárkóztatását.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmûködési Megállapodást felülvizsgálta és azt helyben hagyja.
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Andráskó Péter képviselõ: Több szülõ is szeretné, ha a Táncsics utcai keresztezõdésnél is épülne egy játszótér. Volt arra régen a régi Áfor telepnél, de tönkrement.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Jövõre több pályázat várható, játszótérépítésre is lehet majd pályázni. Az uniós elõírások nagyon szigorúak. Egy megfelelõ tanúsítvánnyal ellátott mászóka beszerzése 2, 5 millió forint. Egy játszótér
legalább 15 millió forintba kerül. A képviselõ-testület elfogadta a Vak Bottyán
Óvoda 2014/15-ös nevelési évének munkájáról szóló beszámolót.
Több információhoz jutottunk a véleménycserélés vita során. Van olyan cég,
amelyik a székhelyét áttette máshova, de az iparûzési adót akkor is itt kell fizetnie, mert az a tevékenység helyéhez kötött. Súlyadó pedig mindenhol azonos.
Azt a javaslatot, hogy az építményadó legyen egységesen 150 forint, 3 igen 4
ellenszavazattal elutasították. 7 igen szavazattal, elfogadták, hogy a háziorvosok ne kapjanak mentességet az iparûzési adó megfizetése alól. A KT. a helyi
adók esetében az adómértéket 2016. évre vonatkozóan nem módosítja.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Korábban az önkormányzat döntésétõl függött a díj. Most nem. Nem szabad fél információkat mondani az embereknek.
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a
szippantott szennyvíz közszolgáltatási díjának támogatásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja a szippantott szennyvízgyûjtési, szállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatást az
alábbi feltételekkel: a támogatásra megállapodást kell kötni, támogatásra
csak a lakosság jogosult, a közszolgáltató a lakostól a csökkentett díjat szedi
be, a közszolgáltató utólag a tárgyhót követõ 1-ig számla másolattal igazolt
mennyiségi kimutatás mellett teljesítés igazolást ad be az önkormányzathoz, a
közszolgáltató a teljesítés igazolás birtokában a megállapodás alapján a támogatás összegét kifizeti. A támogatás összege 644 Ft/m3.

Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ: Ez az
anyag most csak egy tájékoztató, majd csak késõbb kell dönteni a kérdésrõl.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Tiszteletben tartjuk a pincehelyi döntést.
Kilépnek a társulásból. A KT. a Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és elfogadta.

Osztromok István: A pályázat elõkészítési szakaszban van. Most semmivel
sem jár még. Ha nyer a pályázat, akkor újra kell tárgyalni róla. Az önkormányzat
a Helyi Esélyegyenlõségi Programjában vállalta az intézkedési terv végrehajtását. Fõként a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek továbbtanulási esélyeit javítja a program.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Az önkormányzat minden ilyen szándékú
pályázatot támogat. Most szándéknyilatkozatról van szó, javasolja az elfogadását.
A képviselõ-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
– a következõ határozatot hozta:
A város önkormányzatának képviselõ-testülete támogatja Opció Egyesület
azon célját, hogy indulni kíván az EFOP- 3.3.1-15-ös kódszámú „Tanoda program támogatása” címmel kiírt pályázaton. A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az Együttmûködési szándéknyilatkozat aláírására.

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
A képviselõ-testület megtárgyalta a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnökétõl kapott levelet és a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programban a projektek elõkészítésével és megvalósításával összefüggõ fel-
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adatok ellátására kötendõ együttmûködési megállapodás
módosított tervezetével kapcsolatos elõterjesztést.

A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító javaslatait.

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
döntött „LOCAL AGENDA 21” nevû dokumentum (magyarul: Fenntartható Helyi Fejlõdési Program) érvényességét
további 2 évre meghosszabbítja.

A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a SZÖVIN Székesfehérvár Kft., alábbi gazdasági társaság tulajdonát képezõ Simontornya, 135/5 hrsz. alatti ingatlan javára a Simontornya 0135/4 hrsz. alatti ingatlan kárára a mellékelt vázrajz
szerinti útszolgalmi és vízvezetéki szolgalmi jogot ingyenesen bejegyezzenek.

2015. december

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2015
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága elbírálta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015 pályázatát.
Az egészségügyi, szociális és sportbizottság a pályázat elbírálása során a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi Általános Szerzõdési Feltételek elõírásait,
valamint a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazta.
A bizottság 34/2015. (XI. 25.) eü., szoc. és sportbizottsági határozatában a következõ döntést
hozta:
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Támogatott pályázók száma: 37, kizárt pályázók száma: 1.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Támogatott pályázók száma: 6, kizárt pályázók száma: 1.
Simontornya Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a támogatott pályázók esetében
2015. december 11-ig továbbítja a bírálati lapokat és azok kötelezõ mellékletét képezõ hallgatói
jogviszony igazolást az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ részére. A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. január 29-ig hoz döntést a pályázati támogatás kérdésében. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2016. március 11-ig értesíti a támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj
teljes havi összegérõl.
A pályázók az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Csõszné Kacz Edit polgármester: Az a cél, hogy a járda és
a parkoló folytatódjon a mûvelõdési házig.
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: Nem ismeri még a kft. a pontos tervet. A járda költsége a mûvelõdési házig és a 10 férõhelyes parkoló, benne 5 db kõrissel, kb. bruttó 1 millió 975
ezer forintba kerül.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megtárgyalta az ABC elõtti parkoló építés folytatását. A járdaépítés folytatódjék a Fried Mûvelõdési Házig, a parkoló
építés pedig az építési engedélyek beszerzését követõen.

Andráskó Péter: Rendkívüli ülésen adott már tájékozatót a
turisztikai egyesületrõl. Ahhoz, hogy a helyi vállalkozók pályázni tudjanak, szükséges, hogy az önkormányzat csatlakozzon a desztinációhoz. Ennek éves díja 20 ezer forint. Ha a
testület dönt a csatlakozásról, akkor eljön az egyesület képviselõje, és tárgyal a polgármesterrel a részletekrõl.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tárgyalta a Magyar TDM Szövetség, a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek országos érdekvédelmi szövetségéhez való csatlakozást. Megbízza Andráskó
Péter képviselõt, hogy készítse elõ a csatlakozási tárgyalást.
Körtés István: Bejelenti, hogy új lakástakarék-pénztári
szerzõdést már nem köt a Társulat. Eddig 960 csatornabekötési engedélyt adtak ki, aki még rá szeretne kötni a hálózatra, az az engedélyeztetést hétfõn és szerdán 11 órától
15.30 óráig intézhet Pásztor Vera kolléganõnél.
Zsolnai István: Bejelenti, hogy az egészségügyi, szociális
és sportbizottság döntött az ez évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kérelmekrõl. Az önkormányzat évi 900 ezer forintot fordít erre a célra. Az összes érvényes pályázatot beadó diákot támogatni tudja az önkormányzat az idén. Egységesen havi 3000 forintot utal számukra Simontornya városa, ezt az állam ugyanennyivel kiegészíti.
Andráskó Péter: Átnyújt egy borítékban összegyûjtött kérdéseket a polgármesternek. Kéri, hogy válaszoljon rájuk.
Azért nem nyilvános a kérdés, mert az érintettek adatait is
tartalmazza.

Kék hírek – 2015. december
Az elmúlt testületi ülés (2015. október 26.) óta négy esetben került sor nyomozás
elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Egy 36 éves simontornyai lakos feljelentést tett volt férje ellen, aki 2015. január
és 2015. október közötti idõben a közös gyermekük után a bírósági végzéssel megállapított tartásdíj fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
2. Egy családgondozó feljelentést tett védekezésre vagy akarat nyilvántartásra
képtelen személy sérelmére elkövetett könnyû testi sértés miatt egy simontornyai
lakos ellen, aki a nevelt gyermekét egy alkalommal arcon ütötte, bedobta a sarokba, majd ott is több ízben megütötte, melynek során a gyermek 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedett.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. november 21-én 13.30 óra és 2015. november 22-én 10.30 óra közötti idõben, a Várkert utcában lévõ házának bekerített udvarába bement, és a ház ablakát egy ismeretlen eszközzel befeszítette, de az épületbe nem ment be, onnan nem tulajdonított el semmit. A rongálással okozott kár kb. 20.000 Ft.
4. Hivatalból eljárás indult egy 32 éves simontornyai lakos ellen, aki 2015. november 22-én, 17.15 óra körüli idõpontban, lakásukon egy családi veszekedés során az
anyósát arcul ütötte, majd több alkalommal megrúgta, ezzel neki 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket okozott. Az elkövetõ cselekménye alkalmas súlyos testi sértés kísérlet bûntett megállapítására. Tanúkihallgatás, szemle, elõállítás, gyan.
kihallgatás.
Mikoly Tibor r. alezr., õrsparancsnok

Kiss Márton nagy sikerû elõadása

A zárt ülésen a testület a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
7 igen szavazattal egyetértett a polgármester javaslatával,
hogy a jelen feltételek mellett nem írható alá a Támogatási
szerzõdés a szennyvízprojekt kiegészítõ munkálatairól.

Kiss Márton, Simontornya ifjú történésze jelenleg doktori iskoláját végzi. A kutatásait a Rákóczi-szabadságharchoz
kapcsolódó témában folytatja, a korszak
eseményeinek helytörténeti vonatkozásait kiemelten kezelve.
Simontornyán évente megemlékezünk a
Vak Bottyán napon arról, hogy 1705. november 11-én Bottyán János csapatával
bevette a várat. Az idén, a 310. évfordulón Kiss Márton A „Császárért és a Szabadságért” címmel tartott elõadást a
várban, melybõl megismerhettük Simontornya szerepét a Rákóczi-szabadságharcban. A jól felépített, lebilincselõ
elõadásból sok új információt hallhattak
az érdeklõdõk.

Va Lá

Máté Imréné
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KÖZÖSSÉG

Könyvbemutatók

5

Jubilált az apák napja
Valószínûleg kevesen gondolták, hogy a 20 évvel ezelõtti, a Tolna
megyében is elsõ, egyedülálló apák napja rendezvényt immár tizenkilenc követi. Schweigert Györgyné ötlete idõtállónak bizonyult, lassan a 20 évvel ezelõtti gyerekekbõl apák válnak, bízzunk
benne, hogy ebben a minõségben is folytatják a hagyományokat.
A rendezvény a gyerekek rajzaival feldíszített sportcsarnokban
zajlott. A rajzok az APUKÁKRÓL készültek. Az idei jubileumi
rendezvényt is már hagyományosan Csõszné Kacz Edit polgármester nyitotta meg.

A Simontornyai Vár és a Városi
Könyvtár együttmûködésével
három könyvbemutató került
megrendezésre a várban.

Október 15.
A „Kis esti zene” utolsó hangversenyén Ékes László író, újságíró volt a vendégünk. A legutóbb megjelent Kocsiúton címû
könyvét mutatta be a közönségnek. A felolvasott részletek, a jó
hangulatú elõadás, a humoros
történetek közben jól szórakozott a közönség.

November 13.
Író-olvasó találkozó volt a várban, ahol a Tolnai Tollforgatók
Klubjából érkezõ alkotók ajánlották köteteiket az irodalmat
kedvelõknek.
Kis Pál István, Burlász Magdolna, Wessely Gábor, Acsádi Rozália és László Kovács Gyula részleteket olvastak fel mûveikbõl,
majd bemutatásra került a „Kézjegy” címû megyei antológia legújabb kötete is. Végül meghitt beszélgetés során megtudtuk, mi
motiválta az írókat mûveik létrehozásában és mit jelent számukra
az értelmiségi lét.

November 17.

A Fried Mûvelõdési Ház citerazenekarának vidám énekével kezdõdött Szabadi Mihály könyvbemutatója. Miska bácsit sokan ismerik Simontornyán, hiszen õ indította el a megyénkben a Cinegemadár népzenei bemutatókat, versenyeket, ahol rendszeresen
a zsûriben foglalt helyet. A citerásainkat, a hagyományõrzõ csoportunkat sokszor értékelte már. A meleg szavai, szakszerû és
mindig segítõ szándékkal átitatott bírálatai és a hitelessége által
méltán vált népszerûvé a megyében és azon túl is. Nyugdíjba lépése után írni kezdett. Könyveiben a falu élete jelenik meg, a paraszti lét szépségei és nehézségei, a háborúk utáni küzdelmek. Az
utóbb megjelent A kisgazda címû regényébõl egy háborúból
visszajött parasztembert és annak családját ismerhetjük meg. Hogyan próbálnak talpra állni, milyen új reményt jelentett a földosztás számukra, és hogyan törte össze álmaikat a téeszesítés. A kötet illusztrációit Könyv István János grafikusmûvész készítette. A
könyv témája minden korosztályt megérint: az idõsebbekben
megélt emlékeket ébreszt, a középkorúak számára a szülõk, nagyszülõk meséi elevenednek meg, a fiatalok pedig rácsodálkoznak
számukra ismeretlen életmódra, megismerik egy társadalmi osztály, a parasztság elvesztését. A könyvismertetõ után a citerások
dalcsokra oldotta a szomorú hangulatot, utána a jelenlévõk elmondhatták gondolataikat, a témához kapcsolódó élményeiket.
G. Hajni, M. Klári

Fotók: A. Zsuzsanna

A sportcsarnok parkettáját ezután elfoglalták az óvodások, akik
jelmezbe öltözve adták elõ színes, nagy tapsot kiváltó mûsorukat.
Sûrûn kattogtak a fényképezõgépek, villantak a vakuk, peregtek a
kamerák, sok szülõ, nagyszülõ megörökítette csemetéje, unokája
elsõ nyilvános szereplését.
A nap fénypontja ezúttal is a sorverseny volt. A szokásokhoz híven most is 4 csapat versenyzett, egy-egy alakulat 10 apából, egyes
csapatoknál anyából is, valamint 10 gyerekbõl tevõdött össze. A
zömében tréfás ügyességi feladatok során a csapatok küzdöttek a
jobb helyezés eléréséért, pedig mindenki gyõztes lett a mai nap
során, ugyanis csak erkölcsi dicsõséget jelentett a jobb helyezés.
Minden csapat zsákbamacskát kapott, melyben plüssjátékok lapultak, valamint csokoládét és cukorkát is kaptak. A történeti hûség kedvéért azonban közöljük a végeredményt. Ami az elmúlt 20
év során soha nem fordult elõ, az elsõ helyezésért vívott küzdelemben holtverseny alakult ki a „KAKASOK” és „SÜN” csapat
között. Az öt feladatból álló versenyszámok közül az elsõ kettõt, a
mocsárjárást és a gyerekmentést a „KAKASOK” csapata nyerte.
Úgy nézett ki, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, most is fölényesen gyõz a régi sportolókból álló „válogatott” csapat. Ekkor még a
„SÜN” csapat 4. és 2. helyen végzett. Az utolsó három versenyszámban a plédhúzós, a gólyaviszis és az etetõsben azonban egyaránt az elsõ helyen végzett. Végül a 9 pontos két csapat között
egy rájátszás döntötte el az elsõ helyezést a „KAKASOK” javára.
A harmadik helyen a „CSIGÁK”, míg a 4. helyen a „MACIK” végeztek. A gyõztes csapatban ismét ott láthattuk az örökifjú id.
Schweigert Györgyöt, aki az elmúlt 20 évben minden alkalommal
parkettre lépett egy-egy unokájával. A gyerekek nagy örömére ismét leengedték a sportcsarnok légterében kifeszített hálóból az
1200 léggömböt, melyet eleinte gyûjtöttek, majd késõbb a maradék léggömbök kipukkantásával okoztak géppuskaszerû zajt. A
rendezvény végén a szponzorok segítségével mindenkit vendégül
láttak. Az egész délelõttöt a jókedv és a vidámság jellemezte,
köszönhetõen a szponzoroknak, valamint a lebonyolításban
résztvevõ óvónõknek, védõnõknek, pedagógusoknak és a családsegítõ munkatársainak és természetesen az apáknak és csemetéiknek.
Va Lá

Novemberi születések
Hajdu Máté Nándor, Gulyás Krisztofer István
Házasságkötés novemberben nem volt.
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
Trianon 2.
„…más országgal nem határos…”
A mai Magyarországot teljesen
körülvevõ, elszakított területekre az 1950-es évek vége felé
már ki lehetett utazni az
IBUSZ irodákon keresztül, s
késõbb egyénileg is. Elkezdtem
megismerni ezeket a gyönyörû
tájakat, és nagyon sokan voltak
így rajtam kívül. Családommal,
barátaimmal
felejthetetlen
utakat tettünk meg, s az ott élõ
magyarok helytállását és emberségét is megismerhettük.
Sajnos, mindegyik területre
nem jutottam el, de másokon
keresztül ezek is megismerhetõkké váltak. Megpróbálom
most közreadni képeink egy kis
töredékét.
1. Felvidék. A Magas Tátrában
– ahonnan Glatz nagyapánk
származott – elõször testvéremmel, Miklóssal jártam 1958
körül. Ez a kép azonban késõbb készült. 1967-ben két ifjú
turistánkkal, Szabó Marikával

3. a.: Erdélyben sokszor jártam, elõször 1961-ben Gizivel
és Iván Jancsival. Ez a kép akkor készült, Brassó fölött a
Cenk csúcsán. Én állok jobbszélen, szemben a Nagykeresztény, melyen a régi magyar határ húzódott a dél-keleti Kárpátokban.
3. b.: A következõ képen Házkötõ Gizit láthatjuk erdélyi barátainkkal, akikkel máig megmaradt a barátság (sajnos már
többnyire csak üdvözlõlapokon írt jókívánságok útján). A
kép az 1970-es években a Tordai-hasadékban készült.

2.

3.b

3.a
1.

3. c.: Testvérem, Miklós is járt
családjával a gyönyörû Székelyföldön – 1980-ban Tamási
Áron szülõházát is felkeresték
Farkaslakán. A képen az író
két testvérét, Tamási Gáspárt
(a „Vadon nõtt gyöngyvirág”
íróját) és húgát, Anna nénit látjuk sógornõmmel ,Veronikával
és nagyobbik fiúkkal, Miklóssal.

3.d

nagyapja, Horgász József katonáskodott, sõt, ott is laktak a
vár alatti faluban. Ma Újvidék
része – Novi-Sad, Szerbia.
4.b

3.c

és Szabó Gyurival is tettünk ide
egy szép kirándulást, amikor
felgyalogoltunk a 2500 méter
magas Tengerszem-csúcsra, a
Rysy-re. A csúcson volt Trianon elõtt a lengyel-magyar határ. A kép fölfelé menet készült, de föntrõl is csodálatos a
panoráma. A hely ma Szlovákia (túránk idején Csehszlovákia volt) területén van.
2. Kárpátalja – mely egyike
azoknak a helyeknek, ahol sajnos magam nem jártam. A gyönyörû felvételeket Kõrösmezõ
egyik gyaloghídjáról régi turistatársam, Házkötõ Gizi (Pál
Károlyné) készítette, akivel ma
is tartjuk a barátságot. Õ többször is járt Kárpátalján, s
szebbnél szebb képei vannak
róla. Ma Ukrajnához tartozik.

dékrõl Budapestre, de õ többször is felkereste szülõföldjét.
Egyik útján készítettek fotót az
Újvidékhez tartozó péterváradi erõdrõl, melyben az õ anyai

3. d.: Keresztfiaim, Miklós és
Attila torockói kirándulásunkon, a tordai Antal Sándorral
1980-ban. Erdély ma Románia
része.
4. a.: Délvidék a másik olyan terület, ahova nem sikerült eljutnom, de barátnõm, Gizella, onnan származik. A második világháború alatt a Délvidék
visszacsatolása idején költözött fel a Házkötõ család Újvi-

4.a
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4. b.: A másik délvidéki kép a
Bõripari Tudományos Egyesület simontornyai csoportjának
útját örökíti meg. Itt éppen a
nándorfehérvári vár tövében,
Hunyadi János nyomdokain jár
a csapat. Deli György, Beidek
Lászlóék és Benkõ János mögött Halas Kálmánt láthatjuk,
feleségével, Veronikával. A város ma Belgrád, Szerbia fõvárosa.
5. Az Adriai-tenger partján az
1960-as években jártam édesanyámmal, Kiss Pálnéval és nõvérével, Galántai Emmával. A
képet kettõjükrõl készítettem a
hajdani Abbázia – ma Opátija
egyik tengerparti ligetében.
Ma Horvátország sokak által
kedvelt üdülõhelye.

5.

6. Muravidékre úgy jutottam
el, hogy Gárdonyiné Irénkével
és Zsoltival részt vettünk egy
rövid társas úton. Szent István
királyunk szobra Lendván, a
vár tövében lévõ templomkertben áll, magyar nemzetiszínû
zászlóktól körülvéve. Lendván
Szlovéniában jártunk.
7. a.: Õrvidéken többször is
megfordultunk testvéremmel,
Miklóssal. Az elsõ kép Liszt
Ferenc szülõházának bejáratát
ábrázolja Doborjánban – a kapu mellett testvérem áll. A hely
ma Raiding, Ausztriához tartozik.
7. b.: A másik képen a búcsújáró Boldogasszony nevû helyiség templomát láthatjuk, melyet a helybéliek Bazilikának
neveznek. Az oltár mellett ké-
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toldalt ma is áll Szent István és
Szent László magyar királyok
szobra – ahogy sok más elcsatolt területeken álló templomokban is. A helység neve ma
Frauenkirchen, Ausztriában.
És ezzel a végére is értem a
„körnek”, melyet mai hazánk
köré húzott a Trianon. Reméljük, hogy a határok egyre átjárhatóbbak lesznek, maradnak, s
ezzel némileg enyhül majd Trianon évszázados hatása.
Kiss Margit
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A Szociális Munka Napja az International Federation of Social
Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötõdik. A szervezet jelenleg 77 országban rendelkezik tagszervezetekkel, köztük van a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. Az IFSW 1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális
munka napjaként, amely minden évben jó alkalommal szolgál arra, hogy a szakterület felhívja a közvélemény figyelmét azokra,
akik az elesettekért dolgoznak.
Minden év november 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondanak köszönetet, akik felelõsségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat. A szociális
munka egyidõs az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekrõl, szegényekrõl, betegekrõl. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, ma már
jórészt az állam feladata a szociális ellátás biztosítása.
2015. november 13-án megrendezésre került a szociális munka
napja Simontornyán is. Elõször Csõszné Kacz Edit mondott köszönetet annak a 30 fõnek, akik Simontornyán végzik ezt az igen
nehéz és áldozatos feladatot. Beszédében kihangsúlyozta, hogy
ez a munka legfõképpen úgy látható el, ha minden dolgozó erõs
empatikus képességgel rendelkezik és hivatásának tekinti munkáját.

Az ünnepségen jelen volt a Tolna Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke, aki Mészárosné Jancski Mária részére
MESZK Elismerõ Oklevelet adott át a kimagasló munkájának
jutalmazásaként.
Petrovics Péterné

Márton-nap

7.b

7.a

Az idei Márton-nap az Észak-Tolnai Hegyközség, a TEMI Fried
Mûvelõdési Ház és a Simontornyai Vár közös szervezésében valósult meg. Kora délután a vár képtárában kézmûves foglalkozásokkal várták a gyerekeket. Ügyes kezek készítették a libákat, a
Márton-napi tányérokat és a lámpásokat. Közben Szent Márton
történetét hallgatták és énekelték. A jó hangulatú délutánt követte a lámpásfelvonulás a vár körül, majd énekszóval átvonultunk a
mûvelõdési házba, ahol alkalomhoz illõen díszített terem várta az
ünneplõket. Lacza Attila igazgató köszöntõje után Csõszné Kacz
Edit polgármester, majd Herczeg Gyöngyi hegybíró is üdvözölte a
jelenlévõket és megnyitotta az estét.
Elõször Könyv István János grafikus, a zsûri elnöke ismertette az
elõzõleg meghirdetett „Simontornya pincéi” fotópályázat eredményeit. I. helyezett: Szekeres Tiborné, II. helyezett: Kossa Gábor, III. helyezett: Bencze János. A beérkezett képek az elõtérben
kiállításra kerültek.
Ezt követõen Zab András plébános és Lõrinczi Károly lelkész
megáldották a helyi gazdák újborait, majd Schweigert György és
Cserháti Péter csapra verték hordóikat és a pohárköszöntõjük
után közösen koccintottak az újborral.
A Fried Mûvelõdési Ház citerazenekara és a Krammer Ferenc
kórus megalapozta a jókedvet igazi boros nótáikkal. Az est fénypontját a libalakoma nyújtotta, a talpalávalót az elõszállási MÉSZI zenekar biztosította. A cikk elkészítésében nyújtott segítséget és a fotókat köszönöm a hegyközség, a mûvelõdési ház, a vár
vezetõinek és munkatársainak, valamint Géringer Hajninak.
Va Lá
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Bérmálás
Nagy eseményre gyûltek össze a római katolikus templomban 2015. október 24-én.
Dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye püspöke Simontornyára érkezett, hogy a felkészült fiataloknak kiszolgáltassa a bérmálás, a keresztény nagykorúság szentségét.

Zab András plébános úr kilenc simontornyai és nyolc ozorai hittanost mutatott be,
akik ajándékul kapták a Szentlelket, vele
erõt és küldetést kaptak, hogy Krisztus tanúi lehessenek az egyházban és a világban.
A délutáni ünnepi szentmisére megtelt a
templom. A szertartás után a püspök úr a
plébánián fogadta meghallgatásra a simontornyai egyház képviselõit, csoportvezetõit, majd ünnepi lakoma közben folytatódott a kötetlen beszélgetés – tudtuk meg
Máté Imrénétõl.

Kirándulás Abaligetre és Pécsre
A Fényerõ Egyesület alapvetõ célkitûzése, hogy az ifjúságának és
az idõsebb korosztálynak olyan programokat kínáljon, amelyeken mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ kikapcsolódási
lehetõséget szabadidejének hasznos eltöltésére.

Ennek keretében az egyesület és az Áfész Nyugdíjasklub közösen
egy szép kirándulást tett hazánk két csodás településén:
Abaligeten és Pécsen. Kora reggel egy húszszemélyes autóbusszal
indult el a kis csapat, melyet nagy izgalommal vártunk. Kirándulásunk elsõ állomása Abaliget volt. A Mecsek egyik legismertebb és
legnépszerûbb természeti látnivalója a különleges formakincsérõl, cseppköveirõl híres Abaligeti-barlang. A barlang állandó hõmérsékletével és tiszta levegõjével lehetõvé teszi a légúti betegségek gyógyítását. Klímája a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedõknek hoz enyhülést. A barlang tiszta, friss levegõje új erõt adott a csapatnak, s vidáman indultunk következõ úti
célunk felé, ha nem is elvarázsolt, de egy varázslatos városba,
Pécsre. A gyönyörû város számtalan látnivalót kínált. A kicsinosított központ mindenkinek nagyon tetszett, de kellemes élményt
jelentett a Zsolnay Kulturális Negyed megtekintése is. Magyarország egyik legimpozánsabb temploma, a Pécs jelképének számító
négytornyú püspöki székesegyház, melyet áhítattal és csodálattal
néztünk meg. A templom káprázatos belsõ terét a kor legnevesebb festõ- és szobrászmûvészei díszítették. Sétánkat tovább folytatva, megnéztük a lakatok ezreit, melyek, mint szerelmi jelképek

tolonganak a Janus Pannonius utcában lévõ aprócska kovácsoltvas rácsfalon. A különbözõ színû, alakú, és esetenként a szerelmespárok nevével ellátott lakatok tömege idõközben a város
egyik egyedi látványosságává vált.
Mindenkit elvarázsolt a Gázi Kászim pasa dzsámija a Széchenyi
téren. Sétánk utolsó állomása a Zsolnay-negyed volt, bár már nagyon fáradtak voltunk, de ezt nem lehetett kihagyni. A Közép-Európa egyik legnagyobb gyárépület együttesének rehabilitációja
során megvalósuló kulturális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves negyed legfontosabb elemei a Zsolnay családdal és
történetével kapcsolatos kiállítás, Winkler Barnabás egyedülálló
Rózsaszín Zsolnay kiállítása, valamint a Sikorski-házban kiállított Gyugyi-gyûjtemény. A Rózsaszín Zsolnay kiállítás azokat a
mindennapi használati tárgyakat – kávés- és teáskannákat, szappantartókat, bögréket, kuglófsütõket, süteményes és tortatálakat, zsírosbödönöket és boroskancsókat – mutatja be, melyek
Zsolnay Vilmos pink-kísérleteinek nyomán születtek.

Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk hazafelé.
Útközben egy jó halászlére és egy jó pohár sörre még megálltunk
Vásárosdombó Csendes Pihenõ nevû útszéli kis vendéglõjében.
Vidáman, jókedvvel tértünk vissza Simontornyára kis városunkba. A képeket nézegetve, úgy érzem, mindenki jól érezte magát, s
jövõre talán egy nagyobb csoport tart velünk, hogy felfedezzük ismét hazánk szépségét, kulturális örökségeinket.
Szabó Jánosné

2015. december

KÖZÖSSÉG

9

Még nem ereszt az álom

Ezzel a címmel nyílott új idõszaki kiállítás
Bechtel Helga grafikáiból a várban.
Helga sokunk számára kedves ismerõs, hiszen 8 évig Simontornyán élt. Mi kollégák
voltunk – kezdte a megnyitó beszédét Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta. Amikor
telefonon megkeresett, és felkért, hogy megnyissam a kiállítását, nem tudtam megszólalni. Meg sem fordult a fejemben, hogy nemet mondjak, miért is tettem volna? Nem
vagyok egy a mûvészetek mélységében jártas
ember. Humoros dolgokról nem tudok beszélni, sem vicceket sütögetni. Közhelyek
puffogtatásával pedig nem szeretnék kiállítást megnyitni. S lám, mégis elvállaltam a
dolgot.
Ehhez persze az kellett, hogy Helga képeit
már korábbról ismertem. Szinte kivétel nélkül valamennyi megérintett. Csodálom, és
tisztelettel állok tehetsége elõtt. Öröm számomra egy olyan mûvészt látni, akit személyesen is ismerek, aki képes a bennünket körülvevõ õrületen felülemelkedni, aki képes
fegyelmezetten, átgondoltan láttatni azt, ami

az álmaiban létezik. Helga képeirõl, azokon
messzirõl, gyorsan körültekintve, feltûnik,
hogy három kép van, ami más, mint a többi.
A két színes, festett alapra készült tusrajz a
mûvész fõiskolás idõszakából való, és az elsõ
toll rajza, amely még kék-fehér. Ezeket már
csak fekete-fehér képek követik. A feketével
és a fehérrel való foglalatoskodás lehetõségei
végtelenek, de nem határtalanok. Ez az, ami
józan ésszel is belátható. „Fekete–fehér,
igen–nem”, „pozitív–negatív” – ilyen közhelyes döntések határozzák meg életünk lefolyását, de minden más, ami a két pólus között található, az adja meg a tartalmát. Egy
optikai elmélet szerint sem a fekete, sem a fehér nem szín, hanem az egyik a színek és a
fény teljes hiánya, a másik a spektrum színeinek összege, vagyis maga a fény. A valóságban és a mûvészi gyakorlatban viszont sem
tökéletesen fekete, sem tökéletesen fehér
nem létezik. Helga a képeit egy egyszerû fekete tollal készíti. Javítási lehetõség nincs, esetleg csak újratervezés. A képek alatt nem találnak, az érdeklõdök címeket. Pedig néhány
képnek van. De az alkotó ezzel nem kívánja
befolyásolni az Önök gondolatait. Talán
ezért nincsenek színek sem. A mûvészet már
csak ilyen, próbáljuk kitalálni, hogy mit is
akart az alkotó közölni velünk a képen keresztül, találgatjuk, hogy mi is zajlott a lelkében. Közben pedig a saját gondolataink, saját belsõnk irányít, és azt mondjuk ki, amit
mi akarunk látni. Helga alkotásaiban több
visszatérõ motívummal is találkozhatunk.
Számomra az egyik legszembetûnõbb talán a

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák IX/5. rész

A pasztell ábrázolási lehetõségei
Egy kis kitérõ után elérkeztünk a „pasztell-sorozat” befejezõ részéhez. Ez alkalommal a pasztell tulajdonságait abból a szempontból vesszük figyelembe, hogy hogyan befolyásolja e különleges anyag a kép elkészítését. Bár a
pasztell a mûvészet története során több stílusirányzathoz kötõdött, stílusokkal – bonyolultságuk miatt – most nem foglalkozunk.
Technikai szempontból is többféle ábrázolásmód lehetséges. Alkalmazhatjuk azt a módot, mikor a színeket keverés nélkül visszük fel, foltokkal, vonalakkal, vagy pontokkal.
Ha érdes alapot használunk, ez az ábrázolás másik módja. Ilyenkor az üresen
maradt barázdákkal kombinálódik a felvitt szín. Sajátossága e módnak lágysága, festõisége.
Ezután alkalmazhatjuk a „krétarajz” technikát. Ilyenkor csak tömény színeket használunk. A különbözõ hatásokat a felhordott anyag mennyisége adja
a folton belül: az erõsebb hatást az erõteljesebb felvitel hozza létre.
Más módszer lehet, mikor a színek különbözõségét fehér illetve fekete szín
hozzáadásával is variáljuk. Ilyenkor magán a papíron keverjük ki a kívánt tónusértéket. E módszer továbbvitele lehet, amikor az elõbbi módon, de színeket keverünk. Ez ismét egy lépés a szabadabb ábrázolás felé. A pasztell-ábrázolásnak e keveréses mód adja igazi megvalósulását.
Amikor olajpasztellt használunk, a krétarajzra oldószert ecsettel vagy porlasztva felhordva kísérletezhetünk.
Más eredményt érhetünk el, ha temperával aláfestünk, majd erre dolgozunk
a pasztell-krétával.
Láthatjuk, a pasztell nagy teret enged a kísérletezésnek. Most már csak rajtunk múlik, mit valósítunk meg e gazdag lehetõséget nyújtó anyagból. Ehhez
ajánlom a simontornyai könyvtárból A képzõmûvészet iskolája I-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor

pillangó. A testi-lelki harmónia kifejezõje.
Az ókori görög hitvilágban a halhatatlan lélek, a psziché jelképe. Többször feltûnik festményeken, költeményekben, zenemûvekben, filmeken. Az ábrázolásokban a pillangó
gyakran, mint a szépség, szabadság, boldogság, az álom, múlandóság, változás, újjászületés bukkan fel. Helga a képeit magas színvonalon, virtuóz módon készíti. Bravúros
szakmai felkészültség jellemzi. Eltávolodott
a realista témáktól, komponálási módszerektõl, olyan képességekkel született, hogy a
vonalak, tónusok nyelvén gondolkozzon.
Képein keresztül valljon nekünk arról, hogy
milyennek látja az életét, önmagát, embertársait, és az õt körülvevõ világot. Irigyelni
való gondolatainak, emberi tartásának
rendje, feddhetetlen tisztasága. Örömet szereznek nekünk ezek a képek, mert alkotójuk
tisztaszívû ember, s ki ne vágyna ilyen emberrel és mûveivel ismerkedni akkor, ha a szavak alatti, talán az elõtti világba vezetnek
minket. Képeinek csendje nem üres, halotti
csend, hanem telve van emberi szavakkal.
Megérezhetõ az élet szépségének és békéjének a vágya és keresése.
Figyelmüket megköszönve kívánok Helgának eredményes, jó munkát, további szép alkotásokat és a kiállítást megnyitom – fejezte
be mûvészettörténeti órának is tekinthetõ
értekezését a város aljegyzõje.
A 30 alkotást 2016. február 29-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Va Lá

Bemutatkozott a Tamási
Alapítványi Waldorf Óvoda
Sebestyén Ágnes vezetõ Waldorf óvónõ, az Aranyalma Waldorf Iskolakezdeményezés részérõl Schmidt-Mézes Mónika, leendõ osztálytanító, illetve Ludvig Erzsébet meseterapeuta, közremûködésével új típusú nevelési módot láthatott a várban a szépszámú érdeklõdõ.

A rendezvény keretében röviden bemutatásra került a Waldorf
szemléletmód az óvodások és iskolások körében, majd a jelenlévõ
gyerekek és felnõttek ritmikus körjátékban vehettek részt, meghallgathattak egy mesét, majd gyapjúmakkot készíthettek. A szervezõk
kedves vendéglátásának köszönhetõen vidám beszélgetéssel zárult
az esemény. További információk olvashatók a Facebook Tamási
Aranyalma Iskolakezdeményezés oldalán. Ezen a felületen követhetõk nyomon az aktuális programok.
Márkus Regina
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Remek hangulatban ünnepelték az idõsek világnapját
Talán még az idõjárás is érezte, hogy november 8-án ragyogni kell a napnak, hogy
a nagyon várt rendezvény sikeréhez hozzájáruljon. Az elmúlt 8 év legsikeresebb idõskorúak ünnepén zsúfolásig megtelt a kultúrház nagyterme és zömében az erkély is.
Terített asztal fogadta a szépkorúakat, közöttük az állandó vendég dunaszentgyörgyi és paksi nyugdíjasklubok küldöttségét. Az ünnepséget megnyitó Koczkás
Lajosné, a BSZV nyugdíjasklub elnöke, az
este egyik fõ szervezõje – a másik fõszervezõ Csóka Anita óvodaigazgató – azzal a
gondolattal kezdte köszöntõjét, hogy elmondta, hogyan telik három nemzet nyugdíjasainak egy-egy napja, amikor a poént, a
magyar nyugdíjas egy napját említette, felmorajlottak és tapsoltak az ünneplõk.
Csõszné Kacz Edit polgármester üdvözölte az ünnepség valamennyi részvevõjét, elmondta, az önkormányzat mindent elkövet, hogy nyugodt körülmények között,
szeretetben, békességben töltsék nyugdíjas éveiket. Külön köszöntötte a jelenlévõ
Hegyi, valamint a Nyirati házaspárt, akik a
közelmúltban ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat.
Nagy derültséget keltett, amikor kiderült,
milyen sokan vannak, akik bizonyítva a házasságkötésük egy életre szóló voltát, bemondták hány éve élnek együtt szeretetben, békességben. Mindenki nagy tapsot
kapott, a legnagyobb, szinte dübörgõ tapsvihar tört ki, amikor a dunaszentgyörgyi
nyugdíjasklub vezetõjérõl, Benedeczki
Györgytõl megtudtuk, hogy õk is 50 éve esküdtek, és az idei szokásos „állakodalom”
egyúttal igazi volt. A házaspár eddig már
sok nyugdíjas „állakodalomban” volt

örömszülõ, most fordult a kocka, õk esküdtek.
A kulturális mûsort a helybeli nyugdíjasklubok adták. Elsõként lépett a színpadra
az ÕSZIKÉK válogatott csapata (Petrovics Péterné, Soósné Szûcs Krisztina,
Baum Márta, Mészárosné Jancski Mária,
Pappné Piskor Erika, Szepesiné Ságvári
Zsuzsanna) nagy sikerrel mutatták be a
„kezes-lábas” szuperprodukciójukat. Nem
maradhatott el Farkas Ferencné versmondása, ezúttal két rövid, aktuális verssel ragadtatta tapsra az ünneplõket. A Bõrgyári
Nyugdíjasklub hazai pályán most mutatta
be elõször a „Fogj egy sétapálcát” dallamaira épülõ tánckoreográfiáját. Elegáns
megjelenésükkel, profi szintû elõadásukkal, a nézõk ünneplésébõl látszott a siker.
A meglepetésvendég Szávolovics Gabriella és csapata volt, a kétszeres Aranykoszorú-díjas magyar nóta énekes ezúttal egy 10
éves fiút, Mendi Milánt is magával hozta,
így újabb meglepetésvendég szórakoztatta
a közönséget. Milán már három éves kora
óta hegedül, jelenleg a Rajkó-Talentum
Tánc- és Zenemûvészeti Iskola tanulója. A

több mint egyórás mûsor során egy csodás
hangú, bájos énekesnõt ismerhettünk
meg. A dalaira a nézõk hol sírtak, hol
együtt énekeltek vele. Gyertyagyújtással
és szívfájdító nótákkal emlékeztek meg a
szívükben örökké õrzött halottaikról.
Az ünnepség résztvevõi a szép számú támogatónak – elsõsorban Andráskó Péter,
Csóka Anita, Csõszné Kacz Edit, Csõsz
László, Farkas Ferencné, Kiss Ferenc, Kiss
Jánosné, Koczkás Lali, Szabó Attila, Szabó Lászlóné (Rizus), Zsolnai István, a
Simontornyáért Alapítvány, a mûvelõdési
ház – köszönhetõen nemcsak kulturális,
hanem kulináris élményekkel is gazdagodhattak. Az asztalokon található üdítõitalok és a bor, valamint a feltálalt ízletes csibecomb a körettel az elõbb felsoroltak
adományaiból és a meg nem nevezett támogatók segítségével jött létre. Az igen finom krémes Kiss Ferenc saját készítésû remekmûve, melybõl a helyszínen repetázni
is lehetett, napjainkban pedig az igari
fagylaltozóban lehet megkóstolni.
Utolsó fellépõként a házigazda szerepét
betöltõ BSZV Nyugdíjasklub pompon lányai léptek a színpadra. Megjelenésüket és
a táncuk sikerét a szereplés utáni ünneplés
igazolta, majd táncba vitték a vendégeket,
megkezdõdött a bál, melyen az élõ zenét
Fischli László szolgáltatta. Sokan elfelejtették, hogy korábban fájt valamijük. A
tombolahúzás ideje alatt egy keveset pihenhettek a táncolni vágyók, hogy ezután
újult erõvel ropják. Búcsúzásnál sûrûn elhangzott: „Jövõre, veled, ugyanitt!” – ez
bizonyítja, hogy sikeres volt a rendezvény.
Va Lá

Gazdag programok az Õszikék Idõsek Klubjában 2015-ben
Az idei év is az újév köszöntésével indult, és természetesen megünnepelték a születésnapokat és a névnapokat is, melyek igen jó
hangulatban teltek. Ebben a hónapban az ellátotti létszám 22 fõ
volt.
A húsvéti elõkészületek részeként, készültek a színesre festett tojások, a gyönyörû horgolások és a finom húsvéti kalács. Sajnos 4
fõvel csökkent az ellátotti létszámuk, 2 fõ elhunyt, 2 fõ pedig nem
tud járni már a klubba.
A május hónap is mozgalmas volt, hiszen az elsõ héten lángos sütéssel és májusfaállítással ünnepeltek, valamint a nagymamákat
mézeskalács szívvel köszöntötték anyák napja alkalmából. Még
ebben a hónapban ozorai kirándulást szerveztek, ahol a várat és
környékét tekintették meg, hazafelé pedig Pincehelyen a cukrászdában sütiztek és fagyiztak.
Június 4-én Székesfehérvárra kirándultak, ahol a Bory-várat nézték meg. Az idõ gyönyörû napsütéses volt, így mindent alaposan
meg lehetett csodálni. A várban való nézelõdés és séta igencsak
elfárasztotta és megéheztette az idõs embereket, így úgy döntöttek, hogy Rétimajor felé veszik az irányt, ahol azután megpihentek és halászlét, valamint harcsapaprikást fogyasztottak.
Július 13-án az intézmény megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte, melyre a klub is nagy izgalommal készült, hiszen pompon
tánccal lépett fel a nõi csapat. Ezt az elõadást szeptemberben
Tengelicen is elõadták a „Színház az egész világ” címû vetélkedõn. Díjat ugyan nem nyert a csapat, de vastapssal jutalmazta az
elõadást a közönség. Még ebben a hónapban az egész klub kivonult Pinceszerre „bulizni” Molnárné Marika és Molnár Józsi pin-

céjébe. Itt pincepörkölt készült, amit a hegy borával öblítettek le,
melyet délután mézédes görögdinnye követett. A fejtörõ
játékokat zene és tánc követte. Ez a nap is igen jól sikerült.
Szeptember hónapban folyamatosan bõvült a létszám, így újra 22
fõ látogatta a klubot. Ebben a hónapban kézimunka kiállításon
vett részt a klub a Fried Mûvelõdési Házban, valamint újra ellátogattak Rétimajorba egy jó halászlét elfogyasztani.
Október hónapban Szabó Lászlóné „Rizus” 33 db rongylabdát
varrt a helyi óvoda részére, melyek elkészítésében természetesen
a többi asszony is segédkezett.
November hónapban már az ellátotti létszám 25 fõre bõvült,
melynek nagyon örült mindenki. Ebben a hónapban a klubtagok a
Tamási Termálfürdõben áztatták ki a fájdalmaikat a megfáradt
tagjaikból.
A december hónap is elõreláthatólag igen mozgalmas lesz, hiszen
teljes gõzerõvel készül a klub a karácsonyra. Lesz mézeskalács, diós, mákos bejgli és mézeskalács házikó készítés és természetesen
az egész klub feldíszítése is a klubtagok fantáziája alapján készül
majd el. A karácsonyi ünnepet, mint eddig mindig, a helyi óvodások elõadása teszik ünnepélyessé. Késõbb Molnárné Marika forralt boros és mézeskalácsos délutánnal lepi meg a klub tagjait.
A cikk elkészítésében nyújtott segítséget ezúton is megköszönöm
a klub vezetõjének, Molnár Józsefné Marikának. Gratulálok a
színes, változatos, tartalmas programokhoz és hasonló jókat kívánok a 2016-os évre is.
Va Lá
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VAK BOTTYÁN NAP
2015. november 11-én iskolánk névadójára, Vak Bottyánra emlékeztünk. Az alsó, felsõ tagozatos és gimnáziumi tanulók a 8. a és 8.
b osztály emlékmûsorának megtekintésével kezdték a Vak
Bottyán napi rendezvényt. A szereplõk felidézték a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, Bottyán János életútját, hõs tetteit. Az
ünnepség a Vak Bottyán emlékfal és a Vak Bottyán szobor megkoszorúzásával zárult. Tanulóink osztályonként mérték össze
erejüket ügyességi és elméleti feladatokban. Az ügyességi versenyszámok a sportcsarnokban zajlottak, a feladatok közt szerepelt például mocsárjárás, kötélhúzás. Az elméleti feladatok megoldása is ügyességet követelt és nem kevés fejtörést okozott a versenyzõknek. A feladat Vak Bottyán életérõl, a Rákóczi-szabadságharcról és a simontornyai vár történetérõl szólt. Gimnazista
tanulóink Kiss Márton történész elõadását hallgatták meg a
mûvelõdési házban, melyhez egy elméleti feladat megoldása is
tartozott.

A tagintézmények közötti verseny a simontornyai várban kezdõdött Simontornya múltjának felidézésével és a simontornyai vár
történetét megörökítõ kisfilm megtekintésével. A vetélkedõ a Petõfi úti iskola régi szárnyában zajlott, melyen a pálfai, pincehelyi
és simontornyai 5. és 6. osztályosok 4-4 fõs csapatai mérkõztek
meg egymással Menyhártné Szûcs Ildikó és 13. g osztályos tanulók irányításával. Érdekes, látványos és mozgalmas feladatok
megoldása után (mint például képkirakó, kincskeresés, szókeresés, Vak Bottyán -TOTÓ, rejtvények, mocsárjárás, várostrom,
várépítés stb.) a gyõzelmet a pálfai 6. osztály csapata szerezte meg
szoros küzdelemben. Második helyet a simontornyai 5. a, a harmadik helyet a simontornyai 6. a osztályosok csapata szerezte
meg. Minden csapat oklevelet kapott és jutalomban részesült.
Délután szavalóversennyel és népdaléneklési versennyel folytatódott a Vak Bottyán napi program. Az elmúlt évekhez képest
igen sokan kedvet kaptak az énekléshez. A versenyen 44 tanuló
vett részt. A versenyzõk Pálfáról, Tolnanémedibõl, Pincehelyrõl
és Simontornyáról érkeztek. Az énekesek közül 19-en részesültek
arany minõsítésben. Õk igen színvonalas produkcióval bûvölték
el a zsûri tagjait. 11 tanuló ezüst minõsítést kapott és 14 tanuló
bronz minõsítéssel zárta a versenyt. A zsûri elnöke Dolovainé
Gyarmati Erzsébet volt. A zsûri munkájában részt vett Szabó

Róbert 9.g osztályos tanuló is, aki népzenei versenyen országos
döntõbe jutott.
A szavalóversenyre is igen szép számmal érkeztek diákok, 34 fõ
verseit hallgathatta meg a zsûri és az érdeklõdõk. A társulás tagintézményeibõl is jöttek gyerekek és felkészítõ tanárok, úgyhogy az
iskolai könyvtár zsúfolásig megtelt, aminek nagyon örültünk. A
szavalóknak két verssel kellett készülniük, 1-6. osztályig egy
Weöres Sándor verset és egy szabadon választott mûvet kellett
elõadni, míg 7-13.osztályig a kötelezõen elõadandó mû egy Illyés
Gyula vers volt. Sok szép elõadást hallhattunk, nehéz is volt döntést hozni a helyezéseket illetõen. Három kategóriában hirdettünk eredményt. Gimnazisták: 1. Söllei Dóra, 2. Rupa Borostyán,
3. Sári Diána Felsõ tagozatosok:1. Somogyvári Dániel, 2. Orsós
Renáta, 3. Szendrei Liliána Alsó tagozat: 1. Pál Bianka és Ács Luca Anna, 2. Bencze Hanna és Gyõri Sára, 3. Enesei Luca és Balogh Lili Luca A zsûri tagjai voltak: Patakyné Hegyi Erzsébet, Szabó Eszter, Papp István Gergely, Zsigáné Teszler Judit November
10-én délután a matematika csapatversenyre került sor, amelyen
összesen 7 csapatban 27 diák vett részt. Pincehelyrõl 3, Pálfáról 1
és Simontornyáról 3 csapat vetélkedett egymással. Pordány Ilona
nyugdíjas tanárnõ állította össze a versenyfeladatokat és verseny
lebonyolítását is elvállalta. A versenyt pincehelyi csapat nyerte, és
velük együtt mindannyian kellemesen töltöttük el a délutánt.
November 10-én délután a matematika csapatversenyre került
sor, amelyen összesen 7 csapatban 27 diák vett részt. Pincehelyrõl
3, Pálfáról 1 és Simontornyáról 3 csapat vetélkedett egymással.
Pordány Ilona nyugdíjas tanárnõ állította össze a versenyfeladatokat és verseny lebonyolítását is elvállalta. A versenyt pincehelyi
csapat nyerte, és velük együtt mindannyian kellemesen töltöttük
el a délutánt.
Az alsó tagozatosok a megemlékezõ mûsort követõen osztálykeretben, évfolyamonként különbözõ feladatok megoldásával idézték fel a kuruc kort, Vak Bottyán János tetteit. Betûrejtvény,
anagramma, szókirakó rejtvények rejtették a hõs vezér tulajdonságait. Kacskaringós labirintuson juthattak el a „gyerekkatonák”
a várhoz. A tornateremben kurucok és labancok elnevezéssel
mérhették össze ügyességüket. A Vak Bottyán napi szavalóversenyen 19, a népdaléneklési versenyen 36 alsó tagozatos tanuló vett
részt. Vidám, jó hangulatú órákat tölthettek el a gyerekek.

MEGSZÉPÜLT A KÖRZETKÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hamarosan 10 éves jubileumához érkezik a simontornyai központi orvosi ügyelet!
Erre az alkalomra több simontornyai vállalkozói (Zsóka, Irénke, Csilla, Hajnalka virágboltok és Balogh Beáta ) ajánlottak fel szép ajándéktárgyakat, virágokat, amit az ügyelet dolgozói örömmel vettek. Önzetlen felajánlásukat a vezetõ asszisztensnõ, Nagy Lászlóné (Erzsike) köszönte meg, aki végig nagy örömmel és odaadással intézte és szervezte az ügyelet szépítését.
Szabó Attilának, Csóka Anitának és Zsolnai Istvánnak köszönhetõen a karácsonyi díszkivilágítás is elkészült, õk finanszírozták a fényfüzérek
vásárlását és felszerelését.
Va Lá
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VI. Kabakán Derby
A közelmúltban Cecén, a Kabakán lovardában rendezték a Magyar Távlovagló és Távhajtó szakág évadzáró versenyét. Már ötödik esztendeje rendeznek távlovas versenyeket a Diós tanyán, a
több ezer hektáros tájvédelmi terület körzetében, ami gyakorlatilag felkínálja a lehetõséget erre az eseményre. Az elmúlt hetek
esõs idõjárása ellenére is a homokos talaj kiválónak bizonyult a
lovaknak és a nyeregbe szálló lovasok számára.
A versenyen három kategóriában 80, 40 és 20 km-es távon indultak versenyzõk. Közülük négy lovasnak nem sikerült teljesíteni a
nevezett távot, lóról esés, magas pulzusszám vagy a ló sántasága
miatt, kizárták õket.
A versenyzõket és segítõiket, az állatorvosi bizottságot és a nézõket meleg teával, pogácsával és délben gulyáslevessel vendégelték
meg a szervezõk.

2015. december

Elindultak a
kézilabdázóvá válás útján

Eredmények:
80 km: I. hely: Gradwohl Jürgen – Anvar, II. hely: Bors Margaréta
– K. Kajla, III. hely: Bánya Völgyi Donáta – Szélvész.
40 km: Meszéna Réka – Kinte Kunta, II. hely Bányai Béla –
Hemal P, III. hely: Kovács Dávid – Tobruk.
20 km: I. hely: Knotik Otília – Gránit, II. hely: Géringer Szabolcs –
Maktun P, III. hely: Badics János – Csibi.
Fogat – 20 km: I. hely: Pordán Zsolt, II. hely: Tatai László.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Kántor Mónikának,
Badics Jánosnak, Kapoli Istvánnak és a szakmunkás tanulóknak,
hogy a versenyt fáradságos munkával elõkészítették és lebonyolították.
És e kemény munka meghozta gyümölcsét, hisz a szervezõk az
évadzáró gyûlésen AZ ÉV RENDEZÕJE díjat vehették át a Magyar Távlovas és Távhajtó Szakág elnökétõl.

Tétmérkõzéseken mutatkozott be a közelmúltban alakult Simontornyai KK fiú U9-es csapata. Az országos kisiskolás bajnokság
Csiszár László csoportjába kaptak besorolást, amelyben Dunaújváros, Rácalmás, Tata, Tamási ellen veszi fel a küzdelmet a 8-9
éves játékosok alkotta csapat. Varga Szilvia edzõ vezetésével
szorgalmasan készülnek, s már nagy izgalommal várták a szülõkkel egyetemben az elsõ mérkõzéseket. A nagyvenyimi sportcsarnokban Tamási ellen idegesen, sok hibával játszottak, kevésbé ismerték a szabályokat, a pályát. Ráadásul több játékos is beteg
volt, ezért csak hatan voltak. A vereség a látottak alapján reális,
de fogadkoznak a fiúk, hogy a visszavágó mérkõzésen szorosabb,
jobb eredmény születik majd. A másik két mérkõzésen a Dunaújváros és a Rácalmás elleni gyõzelmükkel igen kellemes meglepetést okoztak.
Eredmények:
Tamási–SIKK 26-6 (13-2)
SIKK: Lõrinczi Mózes Elõd – Horvát Balázs Levente 1, Kõvári
Roni 4, Nagy Zalán 1, Hegyi Ferenc, Soós Bence.
SIKK–Rácalmás 18-14 (10-4)
Góllövõk: Horváth B. 12, Nagy Z. 3, Lõrincz M. 2, Hegyi F. 1.
SIKK–Dunaújváros 21-19 (7-8)
Góllövõk: Horváth B. 14, Kõvári 3, Nagy z.3, Soós 1.
A csapat legeredményesebb játékosa Horvát Balázs lett, aki a három mérkõzésen 27 gólt lõtt. Dicséretes, hogy minden játékos
gólt szerzett.
Gratulálok, csak így tovább, hajrá fiúk!

Géringer Hajni

Va Lá

Közönségszórakoztató mérkõzés, biztos SIKK siker
Jól döntöttek azok a kézilabdát szeretõ szurkolók, akik a gyõri lányok televízióban nézése helyett a simontornyai fiúk élõben való
találkozóját választották. Kezd kialakulni egy „B” közép élén az
új nagydobot beszerzõ Vonya Istvánnal (TATU), akik igen jó
hangulatot tudnak teremteni. A SIKK játékosait is feldobja a buzdításuk, erõt merítenek, melyre igen nagy szükségük van. A Bicske elleni mérkõzésen álmosan kezdtek Lamperték, meglepte
õket az ismeretlen, zömében idõsebb játékosok alkotta alakulat.
A vendégek a 13. percben 4 góllal vezettek (3-7), a következõ 13
percben hengerelt a Simontornya, feljavult a védekezés és Demeter kapusteljesítménye is. Ezen idõ alatt a hazaiak 12 találatára a

vendégek mindössze eggyel tudtak válaszolni (26. perc: 15-8). A
mérkõzés végéig megõrizte elõnyét a Csendes vezérelte Simontornya, így értékes 2 ponttal gazdagodott.
Simontornya, 60 nézõ. V.: Kondor Bernadett–Varga Nikoletta.
SIKK: DEMETER – Kapoli, CSENDES 11, Zsámboki 1, PÁSZTOR 3, OROSZ 5, LAMPERT 3.
Cserék: KISS 3, SZILÁGYI 3, Rohn 1, Nacsa.
Csapatvezetõ: Csendes József.
Va Lá
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