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Ára:
200 Ft

Az „esõisten” is siratta a ballagókat
Az idõjárás nem volt kegyes a végzõs gimnazistákhoz és a nagyszámú ünneplõkhöz,
ugyanis egész éjjel esett az esõ és még délelõtt is szemerkélt. A várba tervezett ünnepséget a sportcsarnokban tartották. A
27 érettségi elõtt álló gimnazista számára
elérkezett a búcsú pillanata, elbúcsúztak
osztály- és diáktársaiktól, tanáraiktól és az
iskolától, és a gondtalan diákévektõl. Új
fejezet kezdõdik ezután életükben. A
Himnusz után Szabó Attila alpolgármester szólt az ünneplõkhöz. Kovácsné Lengyel Ilona iskolaigazgató ünnepi beszédében kiemelte: „2008 szeptemberében, mikor elõször találkoztam veletek, kisgimnazistákkal, nagyon távolinak tûnt ez a mai
nap. Ti akkor még nem is gondoltatok rá.

Vidáman, felszabadultan vágtatok neki a
gimnazista éveknek, s most komolyan, kicsit megilletõdötten ültök itt velem szemben. Közben eltelt hét év, 777 irodalomóra, 1000 matematikaóra, 1200 nyelvóra.
Történelembõl is legalább 500 órát ültetek
végig. Ezen órák alatt nem készültetek
másra, mint arra, ami holnapután kezdõdik. A nagy megmérettetésre, az érettségire. Mindannyian, akik tanítottunk benneteket, a kezdetektõl arra tudtunk csak gondolni, hogy amikor majd számot kell adni a
tudásotokról, képesek legyetek a legtöb-

bet kihozni magatokból. Akik most itt
vagytok, végigcsináltátok ezt a bosszú felkészülési szakaszt. Nincs más hátra, mint a
méltó lezárása a gimnáziumi éveknek.
Most alig várjátok, hogy véget érjen a középiskolás idõszak, de egy kis idõ múlva eljön az a pillanat, amikor a lezárult múlt a
felszínre tör: találkoztok egy osztálytárssal, egy régi tanárotokkal, kezetekbe kerül
a tablótok, vagy valamelyik kis dobozból a
most a vállatokon díszelgõ tarisznya. Keresitek majd a múltat, próbáljátok az emlékezéssel újraélni, s rájöttök, nem lehet ve-

lük mit kezdeni. Nem jön vissza maradéktalanul az az érzés, amit most éreztek, nem
tudjátok még az osztálytalálkozókon sem
újraélni a gimnáziumi pillanatokat. És ez
így van rendjén. Hiszen nem csak az volt a
jelentõsége ennek a korszaknak, hogy szép
emlékké váljon. Hanem az is, hogy formáljon benneteket erõs, határozott, kitartó
felnõtté, aki fel van készülve az élete változásaira.
Folytatás az 5. oldalon.
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Testületi ülésrõl
jelentjük
Az április havi ülést a Vár lovagtermében tartották (a polgármesteri hivatal
dísztermének tatarozása miatt), ahol 9 fõ és 3 egyéb napirendi pontot tárgyaltak. Minden képviselõ jelen volt.

A polgármester fontosabb intézkedései:
1. Aláírtam két szemétszállítási szerzõdést a hivatal és a napközi konyha épületére.
2. Megkerestem a közútkezelõt az állami közutakkal kapcsolatos problémák
megoldására. Ebben szerepelt a híd utáni körforgó kialakítása. A templommal
szemközti járda lekorlátozására megjött az útkezelõ hozzájárulása. A korlát elhelyezését megrendelem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl.
3. Megrendeltem a 3392/2 hrsz. alatti ingatlan értékbecslését az eladás érdekében.
4. Összehívtam a társulások taggyûlését a 2014. évi beszámoló és a 2015. évi
közbeszerzési terv elfogadása érdekében. Minden társulás elfogadta az elõterjesztéseket.
5. A Vertikál Zrt. fizetési meghagyással élt az önkormányzat ellen egy 2012. évi
számla ügyében. A számla elutasításáról a képviselõ-testület 2013-ban döntött. Most a fizetési meghagyás ellen kifogással éltem.
6. Kiírtam a pályázatot a Széchenyi utca aszfaltozásának kivitelezése ügyében.
Az eredetileg megadott 850 m2 mennyiség 705 m2-re csökkent a kivitelezõ
adatszolgáltatása alapján. Így a vállalási ár 6.209.252 Ft-ra csökkent. A fenti ár
tekintetében kértem a nyertes vállalkozó szerzõdéstervezetének megküldését.
A képviselõ-testület felhatalmazása alapján fogom aláírni a szerzõdést.
7. Horváthné Kovács Viola eddig nem adott választ a Simontornya, Víghely 10.
sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének eladási feltételeinek elfogadására.
8. Megküldtem a határozat kivonatot a településrendezési terv készítõjének.

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
Március 28-án az Országos Polgárõr Szövetség közgyûlésén Szabó Zsolt, a
Simontornyai Polgárõr Egyesület elnöke a „Polgárõr Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetésben részesült. Gratulálok, és további jó munkát kívánok! Március 31-én Becze Szabolccsal, a KPM igazgatójával tárgyaltam a simontornyai
állami közutak helyzetérõl. Ugyanezen a napon részt vettem Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ülésén. Április 1-jén valamennyi
társulás ülésezett és napirendi pontként szerepelt a 2014. évi zárszámadás.
Április 8-án felköszöntöttem Király Lászlót 90. születésnapja alkalmából. Április 10-én, a költészet napja alkalmából megszervezett programon vettem részt.
Ezúton is gratulálok a szervezõknek. Április 10-12. között Szabó Attila alpolgármester vezetésével egy 6 tagú delegáció vett részt testvérvárosunkban (Wernesgrünben) megszervezett rendezvényen. Április 13-án, Szekszárdon aláírtam az Elsõ Magyar Önkormányzati Víziközmû és Közszolgáltatási Társulás
megszüntetésérõl szóló dokumentumokat. Április 14-én és 17-én egy-egy simontornyai pár esküvõi szertartását vezettem le. Április 22-én vállalkozói fórumot szerveztünk, ahol a gazdaságélénkítõ pályázatokat ismertettük a résztvevõkkel. Április 25-én Szabó Attila alpolgármester képviselte városunkat a
Pillich Ferenc Akadémia Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
ballagásán. Ezúton kívánok erõt és egészséget az elballagott diákoknak.
Csõszné Kacz Edit polgármester elmondta: A múlt havi ülésen határoztunk a
Széchenyi utca újraaszfaltozásáról. Azóta több probléma is felmerült: három
ajánlat helyett csak egy érkezett, az utcában csak május végére készül el a
csatornázás, addig nem lehet helyreállítani sem. A vállalkozó az árat csak addig tartja, amíg itt vannak a gépei, a magasabb árat a közbeszerzésben utólag
nem tudjuk érvényesíteni. A költségek magasabbak, mint amennyire felhatalmazást kaptam. A többi utca is olyan állapotban van, mint az, ezért nem javaslom csak ennek az aszfaltozását, hanem megoldás lehet, hogy két centis kevert záró réteg kerüljön felvitelre.
A Nemzetgazdasági Minisztériumból kaptunk értesítést, hogy a Simontornya
város egészségügyi alapellátásának fejlesztése címû pályázatunk 11.410 017
forinttámogatást kapott. Ebbõl új eszközöket tudunk vásárolni, amikkel bõvíthetjük a lakosság egészségügyi ellátását.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A 9/2015. (I. 26). számú határozat szerint
800 ezer forint visszatérítést várunk a DRV-tõl, még nem kaptunk választ, így
javaslom, hogy a határidõt módosítsuk május 31-re. A 22/2015. (II. 23.) számú
határozatban Horváthné Kovács Viola lakásvásárlási kérelmérõl döntött a testület, de a kérelmezõ a kért önerõt is részletekben kívánta fizetni és a lakbértar-

tozását is, ezt a jogszabályok nem teszik lehetõvé. Azt javaslom, bár jó lenne eladni ezt a házat, de a határozatot vonja vissza a testület, mivel Horváthné Kovács Viola nem tud eleget tenni a feltételeknek.
Csõsz László képviselõ: A Széchenyi utcával kapcsolatban volt egy határozatunk. Miért kell errõl újra tárgyalni? Az egyik vállalkozó megcsinálja az út kétharmadát, mi meg megcsináltatjuk az egyméteres egyharmadot mással? Van
egy jó szándék a rendbetételre. Eltelt egy hónap, miért nincs még kész az utca?
Amit most mondott a polgármester asszony, az ellentmond az eredeti határozatnak.
Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ:
Nem egy méterrõl van szó, az egész felületre kerül a záró réteg. Az eredeti elképzelés drágább, mint 6 millió forint.
Csõsz László: Úgy döntöttünk, rászánunk az utcára 6 milliót.
Nagy Károly: Az árajánlat 6.209.252 forint pontosan. Hiányzik a kétszázezer
forint.
Csõszné Kacz Edit: A testület 6 milliót szavazott meg erre a célra, az elsõ ajánlat 7,5 millióról szólt. Aztán mivel a felület lecsökkent, az ár is lejjebb ment, így
lett 6 millió kétszázezer. De nekem csak 6 millió forintra van felhatalmazásom.
Akkor döntsön a testület.
Andráskó Péter képviselõ: Stabil lesz az út ezzel a 2 centis koptatóréteggel?
Ha elköltünk 6 milliót erre, akkor ezt vissza tudjuk tenni a hitelbõl? Mennyi tartalék pénzünk marad?
Nagy Károly: Ez felületi kezelés, összedolgozzák a két részt. Ilyen van a Kossuth téren és a Malom utcán is. A 140 milliós pályázatunk is ilyenre vonatkozik.
Nem csak a Széchenyi utcában van gond, majdnem minden utcánk ilyen.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Körülbelül 4 millió forint.
Kántor Mónika képviselõ: A 6,2 millió az áfás ár?
Császár Csilla: Igen.
Zsolnai István képviselõ: Most kétszázezer forinton múlik ez? A Beszédes utca szinte járhatatlan. Rengetegen bicikliznek, legalább ezt az egy utat csináltassuk meg! A Simovill, a Simotrade dolgozói arra járnak munkába. Ne ezen a
kétszázezer forinton múljon!
Szabó Attila: Én is megszavaztam múltkor. De azzal, hogy a hitelbõl visszapótoljuk a tartalékba. Ez a 6 millió hiányozni fog, ha nem tudjuk visszatenni, akkor
ne csináljuk meg most!
Császár Csilla: A tartalék terhére döntöttünk. A hitel összege az utcák felére
lesz csak elég. A hitelt nem tehetjük vissza tartalékként.
Szabó Attila: A négy millió forint kell a tûzoltó szertárra, megígértük! Októberben érkezik a német küldöttség.
Csõsz László: Tudom, elõre szaladok a napirendi pontokban, de pénzügyi bizottsággal tárgyaltuk, hogy a Városüzemeltetési Kft. be fog fizetni az önkormányzat számlájára. Az az összeg majdnem fedezi a Széchenyi utca aszfaltozását. Egyetértek abban, hogy több utca is rossz, de ez van a legrosszabb állapotban. Most van ez a lehetõség 6 millióért, más vállalkozó 20 millióért csinálná
meg.
Andráskó Péter: Mi 20 millió?
Csõsz László: Ez az utca speciális. Lehet, újra marni kell.
Zsolnai István: Ha azt a verziót nézzük, hogy jön a 2 centis záró réteg, az
mennyibe kerül?
Nagy Károly: Négyzetmétere 2500 forint, 2 millió forint körül van az egész.
Körtés István képviselõ: Azért döntöttünk 6 millióról, mert akkor még nem
volt árajánlat, nem tudtuk a konkrét összeget. Kell egy módosítást csinálni,
hogy az összeg 6,29 millió. a hitel augusztusnál elõbb nem várható. Az utak
rendbetétele 2-3 évig fog tartani. Most döntsünk a 290 ezer forint többletrõl!
Csõszné Kacz Edit: Elmondtuk az érveket, ellenérveket. Érkezett egy módosító javaslat, hogy 6.290.000 forint legyen az útra felhasználható összeg.
Folytatás a következõ oldalon.

2015. május

KÖZÜGYEK

Minden beruházásnál 3 ajánlatot kell kérnünk, abból választjuk ki a legkedvezõbbet.
Bárdos László: Igen, kell a 3 ajánlat, de ez most azt jelenti, hogy nem 140 millióért, hanem 146 millióért építünk utakat. A hitelkérelem nincs elbírálva, lehet
nem 140 milliót kapunk, hanem 120 milliót. Kell még két árajánlat. Most a testület vagy úgy módosítja a határozatát, hogy az összeget megemeli 6.290.000
forintra, vagy elutasítja az emelést. Simontornya Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete újra megtárgyalta a Széchenyi utca útburkolatának rendbetételét. A 38/2015. (III. 30.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a felújításra felhasználható összeget 6.210.000 forintban állapítja meg.
Csõsz László: A Gyár utca elkészült. Jelezni kellene, hogy még mindig fennáll
a probléma, amit egy hónapja is említettem. Az elsõbbség kérdése: a Malom
utca felõl érkezõknek elsõbbsége van, nem a hídról Sárszentlõrinc felé menõknek.
Kovács László rendészeti csoportvezetõ: Egyszerû a megoldás, kell oda egy
elsõbbségadást jelzõtábla.
Kántor Mónika: Nem lehetne oda egy zebrát festeni?
Csõsz László: Az nem olyan egyszerû. És még egy keserûségem. Megcsinálták a Gyár utca aszfaltozását. De hogy! Nem sikerült egyenes vonalban. Beszéltem a munkásokkal, azt mondták, szégyellik, hogy így sikerült.
Csõszné Kacz Edit: Beszéltem a Közútkezelõ tolna megyei vezetõjével. A tábla
kihelyezésérõl intézkednek, a rendõrséggel egyeztetnek.
Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl
szóló 2/2015. (II. 26.) számú rendelete módosítására. A pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság és az egészségügyi, szociális
és sportbizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a rendelet
módosítását, melyet a képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint az éves ellenõrzési jelentés, és az
éves összefoglaló ellenõrzési jelentésre tett elõterjesztést, mindhárom bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta, melyet a testület egyhangúan elfogadott.

Tájékoztató a „20 éves a város”-program
önkormányzati feladatainak elõkészítésérõl
A polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a dunaföldvári majorett csoport is fellép, ingyen. A Bekecs táncegyüttes sem kér fellépti díjat tõlünk, ez
Nyárádszereda ajándéka, csak a szállást, ellátást kell biztosítanunk. A köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság tárgyalta az anyagot, a Zséda koncert
után Blokk buli lesz hajnalig. Szeretnénk tûzijátékot is.
Csõsz László: Az anyagban sárkánykút van írva. Az helyesen: asszonyok kútja! És ott van a tervek közt a nyilvános vécé kinyitása. Azért csináltuk, hogy
nyitva legyen!
Csõszné Kacz Edit: Megrendeltünk egy pénzbedobós automatát. Ki fogjuk
nyitni a vécét, de oda kell egy ember.
Andráskó Péter: Rendezvénysátorról is volt szó bizottsági ülésen. Hirt Ferenc
országgyûlési képviselõ ajánlotta a segítségét. Ha rossz idõ lesz, kell a fedett
hely, meghívtunk több száz embert, le is kell õket ültetni. 2 pályázatot is beadtak, de még semmi hír róluk. Úgy tervezik, hogy a Zséda koncert belépõs lesz,
1000 forint lenne a belépõ. A többi program ingyenes. Nem titok, Zséda 1,5
millió forintért jön. A következõ két ülésen is tárgyalnak még errõl, a bizottság
dolgozik. A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta a tájékozatót.

Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetérõl, feladatairól
Vámi László közmunkaprogram vezetõ: kiegészítette az írásos anyagot. A
vendégház árbevétele az elmúlt években összesen 4 millió forint volt. Ott laktak
a kármentesítést végzõk és a szennyvíz beruházáson dolgozók is. Április 20-án
ellenõrzést végzett a Belügyminisztérium. Vizsgálták a szerzõdéseket, munkaköri leírásokat, a balesetvédelmi oktatást. Módosításokat kértek a munkaköri
leírásokban, ezeket megcsináltuk. A balesetvédelmi oktatásnál azt kérték,
hogy szinte minden munkakörben más oktatás kell. Ezt még nem tudom, hogy
fogjuk megvalósítani. Több program is lezárásra került. A szerzõdésben leírt
feladatokat kell végrehajtanunk, helyette nem csinálhatunk mást. Ezt ellenõrzik.
Körtés István: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Javasolja egy tanácsnok kinevezését a közmunkaprogram irányítására.
Valamint javasolja a Sió-zsilip szivattyúzásához egy épület felhúzását, illetve
pontosabban egy konténerház telepítését.
Csõszné Kacz Edit: A tanácsnok intézményét már kétszer javasolták, kétszer
elutasította a testület. A konténer vásárlásával egyetértek, az ott dolgozó embereknek biztosítani kell a megfelelõ munkakörülményeket.
Csõsz László: Olcsón tudnék egy lakókocsit hozni. Fûthetõ, víz bevezethetõ.
Ez nem milliós tétel lenne, csak pár százezres. Megkérdezem pontosan menynyi.
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Csõszné Kacz Edit: Érkezett két módosító javaslat, döntsünk a tanácsnok
ügyében, illetve a konténerrõl.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következõ határozatot
hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete nem támogatja tanácsnok kinevezését a közmunkaprogram vezetésére.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következõ határozatot
hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megbízza a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõjét, hogy a Sió-zsilip
munkaterületre egy konténerházat, vagy lakókocsit vásároljon maximum
1 millió forint értékben.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékozatót a közfoglalkoztatás helyzetérõl, feladatairól.

Tájékoztató a városi piac mûködésérõl
Körtés István: A bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra javasolta. Javasoljuk, hogy továbbra se szedjünk helypénzt az árusoktól.
Bárdos László: A gond a nyitva tartási idõ. Péntekre, szombatra szól engedély.
Módosítani kell, de csütörtökön Tamásiban van piac.
Pásztor Krisztián, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Ebben a hónapban készítünk egy felmérést, megkérdezzük az árusokat, nekik melyik nap lenne jó. Amit a többség választ, arra a napra kérjük a nyitva tartást.
Csõszné Kacz Edit: Régen az volt a baj a piaccal – azt mondták az emberek –,
hogy rossz helyen van. Megcsináltuk a másik helyen szépen az új piacot. De
alig mennek ki, szomorú vagyok. Kérem a szakiskola segítségét is, hogy vigyék
ki a termékeiket a piacra!
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következõ határozatot hozta: megbízza Pásztor Krisztiánt, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetõjét és Csõsz László képviselõt, hogy a városi piac nyitva tartását az igényeknek megfelelõen módosíttassa.

Beszámoló a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014.
évi gazdálkodásáról, tájékoztató a 2015. évi üzleti tervrõl
Pásztor Krisztián: A bizottsági döntés szerint 5 millió forintot kellene adnunk a
városnak. A nyereségünk nagy része gépekben áll. Sok kintlévõségünk is van,
remélem, ebben a hónapban sok befolyik belõle.
Körtés István: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolta. Javasoljuk továbbá, hogy az ügyvezetõ fizetését emelje meg a testület
havi bruttó 50 ezer forinttal. Indoklás: a 2013-as év nyeresége 500 ezer forint
volt, 2014-ben 23 millió. Javasoljuk, hogy a Kft. fizessen 5 millió forintot vissza
a kölcsönbõl, amit kapott. Javasoljuk, hogy vásárolja meg a Gyár utcai telephelyet 1,3 millió forintért, és újítsa fel 6 milliós keretbõl, valamint javasoljuk a
csatornaásási munkákhoz gép vásárlását 1,5 millió forint összegbõl.
Csõszné Kacz Edit: A fizetésemelés polgármesteri hatáskör. Ha az intézkedés
megtörténik, akkor tájékoztatom a testületet.
Andráskó Péter: Nem javaslom, hogy 2 milliónál többet fizessen be a kft.,
mert félõ, hogy a végén veszteséges lesz. Nem javaslom az árokásáshoz a gépvásárlást se, szerintem nem lenne kihasználva. A meglévõ gép 10-bõl 8 helyre
befér, ahova meg nem, azt kézi erõvel is ki lehet ásni.
Csõsz László: Szerintem nem kellene meghatározni itt, hogy milyen gép legyen, errõl döntsön az ügyvezetõ. Az 5 milliót viszont joggal kéri vissza az önkormányzat. Körülbelül 50 milliót tettünk már bele a kft.-be, most elõször vehetünk ki végre belõle. Lehet részletfizetés is.
Körtés István: A kintlévõség 29 millió forint volt decemberben, ebbõl 22 millióval 3 nagy cég tartozik. Ezeket kell sürgetni. A nyereség a bevétel és a költség
különbözete. Az árbevétel 121 millió, a költség 98 millió, így jön ki a 23 milliós
nyereség. Ebbõl 5 milliós befizetés az reális. Tavaly 7 milliót adtunk kölcsön,
azaz nem is kérjük vissza az egészet. Az idei elsõ félévet látva az a terv, hogy
lesz év végére 7 milliós nyereség. Nem kell szerénykedni!
Csõszné Kacz Edit: Támogatni kell a telephelyvásárlást, az 5 milliót vissza kell
adnia a kft.-nek. Nem muszáj egyben. Egyetértek, a gépvásárlásról az ügyvezetõ döntsön!
Pásztor Krisztián: 9,5 milliót kaptunk 6 év alatt. A szennyvízár-támogatást a
lakosság kapta, nem mi. Csak részletekben tudunk fizetni. A pénzünk bent áll a
folyó munkákban. A DRV tartozik jelenleg 15 millióval.
Körtés István: A pénz megvan. Hogyan tudja ütemezni a fizetést a kft.? Havonta 1-1 millió, Vagy negyedévente 2,5?
Folytatás a következõ oldalon.
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Csõsz László: A DRV tartozik 15 millióval, nem tudjuk ezt behajtani?
Pásztor Krisztián: Legyen december 31-e a határidõ, addig befizetjük a pénzt.
Fizetni fog, csak egyre nagyobb csúszással.
A testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a
következõ határozatot hozta: Simontornya Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete kötelezi a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-t,
hogy 2015. december 31. napjáig Simontornya Város Önkormányzatának
számlájára fizessen be 5 millió forintot. Továbbá megbízza a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõjét, hogy vásárolja meg a Gyár u.
13. szám alatti telephelyet 1,3 millió forint összegért, újíttassa fel az épületet maximum 6 millió forint értékben, valamint gépvásárlásra használjon fel maximum 4 millió forintot.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Zárt ülésen tárgyalták a megyei kitüntetések adományozására tett javaslatot,
minden kategóriában felterjesztettek személyeket.
Ápolási támogatás megszüntetésének fellebbezését tárgyalták, melyet elutasítottak. Megállapították, hogy Simontornya város jegyzõje az ápolási támogatás megszüntetésekor a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen járt el.
Körtés István: A bizottság az elõterjesztést nem javasolja elfogadásra. Van
polgárõrségünk, adjunk nekik fél milliót üzemanyagra, kérjünk tõlük ajánlatot!
Andráskó Péter: A számok alapján ez 5 millió forintos kiadás lenne, a szõlõsgazdák nem akarnak a költségekhez hozzájárulni. Ezért a bizottság nem javasolja elfogadásra az elõterjesztést. Ötletként felmerült, hogy legyen inkább
közterület felügyelõ, õ belterületen is intézkedhet.
Szabó Attila: Most a polgárõrök egy szolgálatban este héttõl hajnali 3-ig dolgoznak, 25-30 kilométert tehetnek meg. Számolják ki a többletköltséget, ha kijárnak a hegybe is! Saját tapasztalatból mondom, amikor a polgárõrök problémát észleltek, negyed órán belül 3 rendõrautó volt a helyszínen.
Csõszné Kacz Edit: A polgárõrség vezetõje, Szabó Zsolt most kapott kitüntetést. A díjhoz nem járt anyagi elismerés. Saját hatáskörben kiutaltatok számára 30 ezer forintot. Javaslom, hogy azok, akik állami kitüntetést kapnak, de
pénzt nem, azok kapjanak az önkormányzattól anyagi elismerést.
Zsolnai István: Amit a Szabó Zsolt csinál, az elismerésre méltó. Nem a pénzért
csinálja.
Csõsz László: Nekem más a véleményem. A költség csak az elsõ évben 5 millió. Az állam ad 90 ezer forint/fõ bértámogatást. Az összes költség 5 700000 forint, a bevétel 2 160 000 forint, plusz a gazdák befizetése 3 257 000 forint, így a
különbözet csak körülbelül 300 ezer forint.
Bárdos László: Ez a bevétel csak akkor lenne igaz, ha minden gazda befizetné
a hozzájárulást. De a valóságban, ha a fele befizeti, az már jó. A veszteség durván 1 millió lenne évente. A polgárõrséggel van együttmûködési megállapodásunk. Most Pincehelyen 27 pincebetörés történt, ez nálunk is megtörténhet. A
közterület felügyelõ köztisztviselõ, az õ bérére nincs állami támogatás, szükség lenne rá, a nagyobb városokban mindenhol van. De fizetni a hivatalnak kellene érte.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, a következõ határozatot
hozta:
Simontornya Város Képviselõ-testülete megtárgyalta a mezei õrszolgálat
létesítésérõl szóló elõterjesztést. Mérlegelte az õrszolgálat létrehozásának, mûködtetésének költségeit, a mezõgazdasági földterületet
használók fizetési hajlandóságát, a helyi adóleterheltségeiket a jelentõs
adminisztratív terheket, ezért a képviselõ-testület mezei õrszolgálatot
nem hoz létre.

Javaslat kölcsönszerzõdés megkötésére
célhitel igényléséhez
Körtés István: A bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Csõsz László: A változó kamat nem tetszik nekem. Amikor kötvényünk volt, a
bank egyoldalúan módosíthatta a kamatozást. Most belemegyünk egy hitelbe,
nézem az ütemezést, még 2020-ban is fizetünk. A lakosság 2018-ban fizet.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nem egyszerre járnak le a lakástakarék-pénztári szerzõdések.
Csõsz László: Az eddigi befizetés 100 millió forint, 3 év múlva biztos lesz 140
millió forint. Ha fel is vesszük a hitelt, 2018-ban akkor is ki tudjuk fizetni.
Császár Csilla: Ha le is jár sok szerzõdés 2018-ban, abból kifizetés majd
2019-ben lesz.
Csõszné Kacz Edit: Ha van pénzünk, elõbb is visszafizethetjük a hitelt?
Császár Csilla: Ha nem használjuk fel a hitel egy részét, arra nem is kell kamatot fizetnünk. 1 % a rendelkezésre állásért a díj.
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Körtés István: Mikor kell nekünk ez a pénz? 5 %-os a kamat. Ki kell dolgozni
pontosan, mit akarunk megcsináltatni. Szerintem 2-3 évig nem is kell ez a
pénz. Most a kivitelezõ aszfaltoz, járhatók az utak. A lakosság befizet 251 ezer
forintot rákötésenként. Tudják, hogy 95 %-os támogatottságú a projekt. Számítanak rá, hogy kapnak visszatérítést. Nem látom még a pontos számításokat. Húzzuk, halasszuk a hitelfelvételt, amíg nem sürgõs a pénz!
Nagy Károly: Mi csinálhatjuk az útfelújítást jövõre is. Azért nem készítettünk
pontos tervet, mert nem tudjuk mennyi hitelt kapunk, mennyi pénzzel számolhatunk. Ha megvan a pontos összeg, akkor behozom a tervet.
Szabó Attila: Mennyit kell várni a hitelre? Mi van, ha meg se kapjuk?
Nagy Károly: Akkor minden út úgy marad, ahogy a kivitelezõ befejezte.
Csõsz László: Nem így van ez. A hitelt a társulati befizetésekbõl fedezzük. Bõven van rá fedezet. Az 5 % önerõt az önkormányzat betette. Ezt is vissza kellene
kapni a társulattól.
Bárdos László: Az OTP számolta ki a 140 milliót. Úgy tudom, novemberig el is
kell költeni. De, ha nem kell, akkor minek sürgetni? Akkor ráérünk jövõre felvenni.
Császár Csilla: Ez csak egy keretszerzõdés. Benyújtottuk engedélyezésre.
Legjobb esetben augusztusban lesz róla döntés, de lehet, csak decemberben.
Csõszné Kacz Edit: Fogadjuk el az elõterjesztést, a részletekrõl ráérünk a kormánydöntés után beszélni!
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Képviselõ-testülete megtárgyalta a célhitel igényléséhez szükséges kölcsönszerzõdés megkötésérõl szóló javaslatot, és
azt – a jelen határozat mellékletét képzõ kölcsönszerzõdés tervezet szerint – jelen határozatával elfogadja.

Tájékoztató a szennyvízberuházás állapotáról
Andráskó Péter: Mi lesz a bõrgyári ipari ingatlanokkal 30 nap múlva?
Nagy Károly: Nem tudom, nincs még megegyezés. Nem jött válasz a külsõ vezeték ügyében.
Csõsz László: Tárgyaltam a bõrgyári felszámolóval. Félhivatalos információim
vannak. Megpróbálják üzemeltetni a szennyvíztelepet. Az új beruházás már a
végéhez közeledik. De jelezni kell a Swietelsky felé, hogy az alvállalkozók rossz
minõségû munkát végeznek. Például nézzétek meg, hogyan rakták vissza a
Simontornya táblát a Malom utca végén! Az út, amit kijavítottak, sok helyen
katasztrofális állapotban van. Az új szennyvíztelepen beindult a próbaüzem. A
régi rendszerben a kultúrháznál az esõvíz-levezetés úgy van kialakítva, hogy
belefolyik a csatornába. Az új rendszer kisebb kapacitású, ezt nem bírja el. Jelezzük a problémákat a projektmenedzsernek!
Nagy Károly: Ezeket a problémákat már jeleztem. Azt a választ kaptam, hogy a
hibákat folyamatosan javítják a tavasz folyamán.
Csõszné Kacz Edit: Minden héten beszélünk a kivitelezõvel. Igaz, van, hogy
egy ügyben többször is kell szólni, de ellenõrizzük, hogy milyen a minõség.
Zsolnai István: Elleneztem a bõrgyár felszámolásakor, hogy ne csinálják tovább a szennyvíztelep üzemeltetését. A felszámolónak még 2017-ig üzemeltetnie kellett volna a régi telepet. Kell, hogy legyen megoldása az ügynek.
Csõsz László: Akkor két rossz közül a kisebbik rosszat választottuk.
Csõszné Kacz Edit: Ebben a kérdésben nem mi döntünk.
A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta a szennyvízberuházás
állapotáról szóló tájékoztatót.

Közérdekû bejelentések
Andráskó Péter: A tûzoltószertárt meg kell valósítani. Tavaly megszavazott a
testület erre a célra 4 millió forintot. Azt most adjuk át az egyesületnek!
Csõszné Kacz Edit: Majd a következõ költségvetési módosításnál kell ezt felvetni. Tudjuk, hogy megoldás kell a problémára.
Góman Gyula, a kisebbségi önkormányzat elnöke: A biciklikbe most ingyen
bele lehet gravíroztatni egy azonosító számot, ami olyan, mint egy rendszám.
Biztonsági okból ajánlott. A számot a rendõrségen is feljegyzik. Kérem, a lakosokat hozzák el a biciklijüket a gravírozásra! Április 29-én a gyerekeket várjuk
az iskolánál 10-15 óráig, május 6-án a felnõtteket, és május 13-án az óvodánál
az ovisokat és szüleiket, szintén 10-15 óráig.
Bárdos László: Ma jelent meg a 105. számú kormányrendelet a kedvezményezett települési besorolásról. Simontornya nincs a listán. Ez egy új elnevezés, régen hátrányos helyzetû településnek hívták ezeket. Elvileg örülni kellene, hogy sem a munkanélküliség, se egyéb rossz mutató nem éri el nálunk az
országos átlag 1,75-szörösét. Ez viszont azzal a veszéllyel járhat, hogy a közmunkaprogram támogatására kevesebb pénzt kapunk, és pályázatoknál is hátrányos lehet. A tamási járás bent maradt a kedvezményezett körben.
Va Lá
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Az „esõisten” is siratta a ballagókat
Folytatás az 1. oldalról.

arra érdemeseknek. Aki képes közösségben, családban élni, a
közösségért, a családért dolgozni.
Kedves Szülõk, Családtagok!
Az elõttem ülõ ifjaknak mostantól másfél hónapon keresztül még
inkább szükségük lesz az Önök segítségére. Eddig is sok támogatást kaptak Önöktõl, amit a nevükben és az intézményünk nevében is tisztelettel megköszönök. Tudom, hogy a szeretet, a büszkeség, a ragaszkodás kárpótolja Önöket a fáradozásaikért. A szülõkön kívül ezúton is köszönöm a támogatást a város lakóinak, az
önkormányzatnak, a tankerületnek és mindenkinek, aki segít abban, hogy kisvárosunkban otthon érezheti magát 140 gimnazista
is, valamint az õket tanító pedagógusok.
Búcsúzó Diákok!
Az egész iskola nevében sok szerencsét kívánok õszinte szeretettel!”

Aki az elmúlt 7 év alatt a könnyed kiskamaszból komoly felnõtté
vált, és készen áll arra, hogy elinduljon a saját útján. Ki képes arra,
hogy kritikusan szemlélje a körülötte zajló eseményeket? Aki
képes köszönni, megköszönni, kimutatni a hálát, a szeretetet az

Az egész nap a végzõs gimnazistákról szólt, õk voltak a középpontban, felmérhetetlen szeretet áradt feléjük. Mire e sorok megjelennek, már zömében túl lesznek az írásbeli érettségi vizsgán,
reméljük sikerrel, a szóbeli vizsgákhoz pedig további szorgalmas
munkát, jó tanulást és jó osztályzatokat kívánunk.
Va Lá

Elment a simontornyai
„fekete párduc”
Úgy hozzátartozott Simontornyához, mint maga a Vár vagy a
sportpálya.
Szerencsés vagyok, mert ha nem
is az õ szintjén, de játékostársa is
lehettem.
Rendkívüli sportember volt, hihetetlen adottságokkal. Kevesen tudják, õ volt a csapat leggyorsabb játékosa. Minden mókában benne volt. Nem láttam
soha elkeseredettnek, mindig
akart, és minket is buzdított. Hívták nagy csapatok is,
de õ Simontornyán maradt. Nagyon sokan példát vehetnének róla. Amikor már kis jármûjéhez volt kötve,
akkor is tartotta az emberekkel a kapcsolatot. Jókat lehetett vele beszélgetni. Tervezte, hogy elmondja élményeit, emlékeit, remélem, volt, aki meghallgatta, és
majd közzéteszi. Vártam, hogy a sportkör a búcsúzáskor megemlékezik róla, hiszen ilyen adottságú sportember nem sok volt a pályán elõtte és azóta sem.
Volt sporttársaid, szurkolóid, ismerõseid nevében búcsúzom Tõled, emlékedet õrizzük, nyugodj békében!
Tauker István

Majális és anyák napja
az Õszikékben
Az idõ kegyes volt hozzánk, hogy a rendezvényünket szabad téren, igazi
majális hangulatban tölthettük együtt.
Szokásainkat követve közösen díszítettük a májusfát, az intézmény udvarán. A lakók öt csapatot alkotva játékos vetélkedõn vehettek részt. Kipróbálhatták magukat vers összerakásban, elrejtett szavak megtalálásában és szólások kiegészítésében.
Az ügyességi játék sem maradhatott el, mûanyag poharakból toronyépítés, és a televízióból jól ismert, harisnyában turkáló.
Örömkönnyekkel teli pillanat volt mikor felköszöntöttük verssel és virággal az édesanyákat.
A rendezvényt a vacsora zárta, ami nem is lehetett más, mint virsli sörrel
és üdítõvel.
Baum Márta

Kedves Simontornyaiak!
2015. június 6-án, szombaton, 9 órától

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS A SPORTPÁLYÁN.
Cél: Szigeti Regina (1976. augusztus 4.) sclerosis multiplex gyógykezelésének segítésére.
Egy szép összefogással vigyünk jó hangulatot az életébe!
Szeretettel várnak mindenkit a szervezõk!
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A tûzgyújtás szabályai

Szabó Róbert, a Simontornyai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület beosztott tûzoltója részére a tûzvédelem, a tûzoltó egyesület érdekében huzamos idõn keresztül kifejtett
tevékenysége elismeréseként Flórián-nap
alkalmából a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség dísztárgy elismerést adományozott.
Gratulálunk!

Megemlékezés
Pillich Ferencrõl
2015. április 1-jén, a tavaszi szünet elõtti
utolsó tanítási napon emlékeztünk meg
Pillich Ferenc gyógyszerész, kutató születésnapjáról.
A 3. a osztály tanulói a gyógyszertár elõtt
röviden ismertették Pillich Ferenc életútját, tevékenységét, majd lepkékkel kapcsolatos dalokat, verseket, mondókákat adtak
elõ.
A rövid mûsor után iskolánk igazgatójával
együtt megkoszorúzták a tudós emléktábláját.
Ezután Simontornya polgármestere és a
Pillich Ferenc Szakiskola vezetõje helyezte el koszorúját.
Végül a megemlékezésen résztvevõ vendégeket megajándékoztuk a mûsorhoz készített papírpillangókkal.
Salamonné Andráskó Borbála osztályfõnök

Házasságkötések
áprilisban
Sánta László–
Mányik Anita
Serbán Dániel–
Papp Renáta

Születés áprilisban
Neuprandt Jázmin Nóra

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségétõl
kapott levélre hivatkozva tájékoztatjuk Önöket a
szabadtéri tûz gyújtásának szabályairól:
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ),
mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tûzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan:
„225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tûzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított
égetést végezhet.”
I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri
égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságnak be
kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követõen a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. A kérelemminta, valamint bõvebb információ az igazgatóság honlapján érhetõ
el.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstõl eltérõ fogalomba sorolja – mint például az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény 65. § és az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
(alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység, ellenõrzött tûz) – és az égetésre speciális feltételeket,
módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen
rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az új szabályozás értelmében megszûnt a bejelentés alapján történõ szabadtéri tarló, lábon álló
növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 4/2008.
(VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdõben végezhetõ alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység
(vágástéri hulladékégetés) és ellenõrzött tûz kivételével.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthetõ be, és az elsõ fokú eljárás lefolytatásáért fizetendõ 3.000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes –
az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmezõ lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja
le. Tûzgyújtási tilalom idõszakában irányított égetés nem engedélyezhetõ.
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos
belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve,
ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri
égetést végeznek, és a települési önkormányzat
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy idõpontban végezték, a
tûzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a
tûzvédelmi hatósági eljárást.
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb idõszak, hiszen a jó idõben egyre
többen választanak szabadtéri programokat vagy
kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészrõl a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban
keletkezett tüzek 99 százalékát emberek felelõtlen tevékenysége okozza.
A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben,
ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.
– Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott,
ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
– Belterületen csak abban az esetben lehet
növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
– Elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi
hatósággal a külterületen lévõ, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
– Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a
szabadtérben tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett;
– Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen
akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi;
– A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
– Jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga után!
Simontornya Város Önkormányzatának 3/2014.
(IV. 2.) számú, az avar és kerti hulladékégetésrõl
szóló rendelet 3.§. (1)-(5) bekezdései alapján:
„3. § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó
felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása
nélkül, a tûzvédelmi elõírások betartásával
lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat
más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot.
(3) Nem égethetõ kerti hulladék:
a) december 1. és március 1-je közötti idõszak
alatt,
b) vasárnapokon és ünnepnapokon
c) egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási
intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok
mûködésének idõtartama alatt,
d) ha az arra illetékes szerv tûzgyújtási tilalmat rendelt el.
(4) A város közterületein egész évben tilos az
égetés.
(5) Október és november hónapban az égetés
csak 9-15 óra között engedélyezett.”
Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Szép sikerek a simontornyai gimnáziumban
Az elmúlt néhány hétben olyan események
tanúi lehettünk a simontornyai Vak Botytyán Általános Iskola és Gimnázium életében, melyekre méltán leszünk büszkék évek
múlva is.
Végzõs diákunk, Horváth Mátyás Gergõ
2015. március 14-én, Budapesten az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõjében az elõkelõ 17. helyet szerezte meg
informatikából. A többfordulós verseny és
az eredmény jelentõségét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a felvételi eljárás során 50 plusz pontot kap
majd ezért a kimagasló teljesítményért a tanulónk.

um közösen hirdetett meg. A megmérettetésre több mint kétszáz
mû érkezett, közülük a neves irodalmárokból álló zsûri Kovács
Dominik és Kovács Viktor 12. évfolyamos diákjaink írását ezüst
minõsítéssel jutalmazta. Idén is szavazhattak a résztvevõk a
pályázók díjára, amelyet próza kategóriában Kovács ikreknek ítéltek oda.
Április 9-én Tamásiban a 21. József Attila
Megyei Szavalóversenyen Máté Anna 12.
évfolyamos tanulónk kategóriája versenyét megnyerte, Söllei Dóra 10. évfolyamos tanulónk 2. helyezést ért el korcsoportjában.
Tavaszi rendezvényeink közül kiemelkedett a költészet napjára szervezett gálamûsorunk, melyet intézményünk legsikeresebb mûvészeti produkcióiból állítottunk össze. A zenés, verses
mûsorszámok csodálatos hangulatot teremtettek, külön öröm
volt ilyen koncentráltan megtapasztalni annak a sok munkának a
gyümölcsét, amit minden egyes tagintézményünkben a pedagógusok és tanítványaik végeztek szülõi támogatással az elmúlt
évben.
Vak Bottyán általános iskola és Gimnázium

Idén 38. alkalommal szervezték meg március 31. és
április 3. között Sárváron a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, melyet az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, valamint Sárvár
Város Önkormányzata és a sárvári Tinódi Gimnázi-

Költészet napi
gálamûsor
Tavaszi rendezvényeink közül kiemelkedett a költészet napjára
szervezett gálamûsorunk, melyet a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium sikeres produkcióiból válogattunk. 2015. április
10-én a Fried Mûvelõdési Ház megtelt a szereplõkkel, érdeklõdõkkel. A mûsort Zsigáné Teszler Judit ünnepi beszédével nyitotta meg, majd a simontornyai tanulók mûsora következett. Máté
Anna gitárkísérettel József Attila megzenésített versét adta elõ,
Gácser Vivien kedvenc versét szavalta el, Papp Anikó mesét mondott, majd Hersics Bence Nélküled címû dalát és Menyhárt Nóra
versmondását hallhattuk. Nagy Roberta trombitán Radnóti Miklós és József Attila megzenésített versét játszotta el, gitáron kísérte édesapja, Nagy Krisztián. Felléptek még a simontornyai énekkarosok és színjátszósok is Patakyné Hegyi Erzsébet vezetésével.
A pincehelyi felsõ tagozatosok közül Molnár Anna, Szendrei Lili-

ána és Papp Ivett szavalata ragadtatta tapsra az érdeklõdõket. A
tolnanémedi iskolások, Nagy Lívia, Bodor Luca Rebeka és Kandi
Boglárka népdalokkal, Balogh Lili Luca egy vidám verssel ajándékozta meg a nézõket. A pálfai és sárszentlõrinci iskolások közül
Katona Éva Kinga és Balogh Rebeka versükkel, Katona Mária
Bernadett és Tóth Martina népdalokkal, Orsós Ádám, Nagy Borbála Kincsõ és Váli Mária Réka egy-egy vidám mesével szórakoztatta a közönséget. A nagyszékelyi kisiskolások táncos, mondókás
„Föl, föl vitézek” címû darabjával, majd a pincehelyi néptáncosok
„Este van” címû koreográfiájával zárult az ünnepség.

A zenés, verses és táncos mûsorszámok csodálatos hangulatot teremtettek, külön öröm volt ilyen koncentráltan megtapasztalni
annak a sok munkának a gyümölcsét, amit minden egyes tagintézményünkben a pedagógusok és tanítványaik végeztek szülõi támogatással az elmúlt évben.
Menyhártné Szûcs Ildikó
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
tonája volt. Õ is az orosz fronton harcolt, s
mindhárman a bõrgyárban dolgoztak. Dr.
Kiss István simontornyai orvos együtt szolgált az I. világháborúban id. Matics Ferenccel, melyre egy dedikált harctéri fotó
is emlékezteti a család fiatalabb tagjait. A
képeket még Kovácsné Matics Kató adta
nekünk.
Luka József neve is ott van sajnos az I. világháborús hõsi halottak között. Õ Varga
Lászlóné Ferenczi Magdinak, és még sokaknak – akik megérték a felnõttkort – a
dédnagypapája volt. Gyermekei voltak József, István, Lajos és Erzsébet. Az õ férje
Szalai József részt vett a háborúban, de a
simontornyai front polgári áldozata lett
1945-ben. Lányuk, Szalai Erzsébet Balázsik Istvánhoz ment férjhez, aki a II. világháborúban harcolt, de a Balázsik-családból többen is részt vettek a háborúban. Sajnos, a hõsi halottak között is több Balázsik
nevet találhatunk. Az I. világháborús Balázsik István ifj. Balázsik Istvánnak és Vinczéné Balázsik Máriának nagybátyja volt.
Ifj. Luka József lányának, Teréznek férje
Ferenczi István, a közelmúltban elhunyt
legendás futballkapus (õk Magdi szülei,
akiket egész Simontornya ismert és szeretett). Ferenczi István nõvére, Ilona, Hermann Lajosné szintén a front alatt vesztette életét, két kisgyermeket, Lajost és Ilonkát hagyva árván. Édesapjuk a fronton
harcolt ez alatt.
Stecker Lipót az I. világháborúban tüzérként vett részt és tizedesi rangot ért el.
Mindezt Tóthné Unghy Ilona „és meséld

„Százados úr, levelem jött,
hogy a babám nagyon beteg utánam
Kaphatnék-e szabadságot,
hogy még egyszer megláthassam?
Jól tudom, ha engem meglát
egyszeriben kigyógyul a bajából.
Az ellenség meg se tudja,
hogy egy honvéd hiányzik a csatából.”
Ez a katonanóta a II. világháború ideje
alatt születhetett. Gyakran hallottuk akkor a rádióból, s egyik kedves ismerõsünk,
Nagy Mariska sokszor énekelte együtt velünk, gyerekekkel. Õ pár évvel idõsebb volt
nálam, szorgalmas, dolgos lány volt, nyaranta aratni járt, markot szedett, hogy az
egész évi kenyérgabonát családjának beteremtse. Testvérbátyja volt Nagy György,
aki Blaskó bácsi után a község villanyszerelõ mestere lett, s feleségével hat gyermeket neveltek fel. Mariska késõbb Budapesten dolgozott, de ma már itt nyugszik a katolikus temetõben, szülei sírja mellett. Simontornyai és cecei rokonai gyakran felkeresik sírját.
A katonák közül had írjak elsõként a Matics-családról, ahonnan mindkét világháborúban részt vettek a családapák. Az elsõ
képen id. Matics Ferenc tartja kis unokáját, Ferit az 1920-as évek elején. A nagyapa
az I. világháborúban, az olasz fronton,
unokája a II. világháborúban az orosz
fronton harcolt.
A második képen ülõ családapa, ifj. Matics Ferenc ugyancsak az I. világháború ka-

5.

Kiss Margit

3.

2.

1.

el a fiaidnak” címû könyvébõl tudom.
Steckler Lipót itthon a bõrgyárban dolgozott, késõbb önálló szûcsmesterként. Két
lányuk, Éva és Ági közül a kisebbik gyermek, Ági járt velünk egy osztályba az elemiben. Nagyon zárt életet éltek, de Ági
szeretetre méltó kislány volt. Bauerné Pipellán Erzsébet iskolai csoportképén
mindketten ott vannak, onnan emeltük ki
az arcukat. A szülõkrõl sajnos nincs fényképem. Az egész családot elhurcolták
1944-ben.
Szabó Imre nagykereskedõ az I. világháborút huszárõrmesterként harcolta végig.
Közben sebesülten fogságba esett, ahonnan szökés útján tudott hazatérni. Számos
kitüntetést érdemelt ki. A két világháború
között õ volt a helyi Frontharcos Szövetség
alelnöke, így fogadta 1938-ban a Szent
Jobbot körülvivõ Aranyvonatot. Õ is az
1945-ös front polgári áldozata lett – orosz
frontkatonák lõtték agyon. Lányuk, Ilonka
Gábor Józsefhez ment férjhez, aki végigharcolta a II. világháborút. Egységével
nyugatra ment, s a háború után Dániából
jött haza családjával. Mint „nyugatos” katonatisztet a háború utáni évtizedekben
sok meghurcoltatás érte. 1956-ban tagja
volt a bõrgyár munkástanácsának, mely
katonai tevékenységet nem folytatott. Ezután is érték méltatlan zaklatások, korán
elvették életét. A képeket még Gábor Józsefné Ilikétõl kaptam, aki szép hosszú
életet élhetett gyermekei körében.

6.

4.

7.

8.

9.

1. Id. Matics Ferenc unokájával, Matics Ferenccel 2. Ifj. Matics Ferenc 3. Legifjabb Matics Ferenc 4. Balázsik István és késõbbi felesége, Szalai
Erzsébet 5. Hermann Lajos és Ferenczi Ilona esküvõi képe 6. Steckler Ágnes 7. Steckler Éva 8. Szabó Imre 9. Gábor József

FIZESSEN ELÕ SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Majális a mûvészet és a kultúra jegyében
Hol vannak már a régi hangulatú május 1-jei majálisok, amikor a
gyárak, üzemek dolgozói közösen ünnepelték a munka ünnepét.
E napon lassan eltûnik a virslievés és a sörivás szokása is, nincs közös fõzés, családi együttlét, beszélgetés, nincsenek sportprogramok. Simontornya is leegyszerûsítette a programokat, melyek
csak délután voltak.

port akrobatikus elemeket is tartogató bemutatója nagy tapsot
kapott. Az idõnként felerõsödõ szél sokszor zavarta õket, de
ügyességüket, jókedvüket, vidámságukat ismét bebizonyították.
A Krammer Ferenc kórus mûsora fokozta a jó hangulatot, melynek során három egész fiatal lány fellépése üdítõen hatott, bebizonyosodott, hogy az „alma nem esik messze a fájától”, ugyanis
három kórustag lánya (Bencze Hanna, Pál Bianka, Szabó Luca)
szerepelt.
A várban 14 órától a gyerekeknek kézmûves foglalkozást rendeztek, majd gyermekmûsor volt a Lelkes-Cserfes gitárcsapat fellépésével. Nagy Krisztián és Nagy Roberta is bemutatkozott, az
apa-lánya páros zenészprodukciója során egy igen tehetséges fiatal trombitajátékát hallhattuk. A simontornyai ugróköteles cso-

A „Vándorok tánciskola” sokoldalú tánca aratott nagy sikert.
Végül a Shadows 64 Memorial Band játszott ismert számokat,
slágereket, örökzöldeket. Este 8-kor a Fried Mûvelõdési Házban
retro bulit tartottak a Blokk zenekarral.
Va Lá

Jól szerepeltek a tamási
regionális borversenyen
a boros gazdák
Közülük is kiemelkedett Schweigert György, aki ezúttal is öregbítette a simontornyai boros gazdák jó hírnevét.
A 2015-ös borverseny eredményei:
„Tamási város bora” díj nyertese: Torma Sándor, Tamási, Olaszrizling 2014-es évjáratú borával;
„Nagy Fehérbor Arany oklevél” díj nyertese: Kilvinger György,
Hõgyész, Olaszrizling 2014-es évjáratú borával;
„Nagy Vörösbor Arany Oklevél” díj nyertese: Schweigert György
Simontornya, cuvée, cabernet france, merlot, 2014-es évjáratú borával.
Gratulálunk minden szõlõ- és bortermelõnek, és további sikereket, jó évjáratot kívánunk!
Va Lá
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Mûvészetkedvelõknek
– röviden!

2015. május

A Simontornyai Vár napja

Mûvészeti technikák IX/1. rész

A pasztell
Könnyû helyzetben vagyok e kis sorozat bevezetõ gondolatainál, mert egy nagyszerû
simontornyai mûvész alkotásait kell csak
felidéznie annak, aki példát akar a címben
szereplõ alkotói módhoz. Reisz Tamás neve összeforrt a pasztell technikával. Érzékeny rezdüléseit – melyeket a pasztell anyagával vetett papírra – már örökké csak emlékezetünkben õrizhetjük. Talán onnan
fentrõl megbocsátja nekem, ha tévedek errõl az anyagról szólván, mely anyagot Õ
mesteri fokon kezelt. A pasztell, mint technika átmenet a rajzolás és a festés között.
Gondoljuk csak meg: egy képen belül alkalmazhatunk festõi ábrázolásmódot és a rajzosabb értelmezés világát! Mert mindkettõre alkalmas ez az anyag. Tulajdonképpen
kis rudacskákká formázott porfesték ez,
melyet minimális kötõanyag tart össze.
Ugyanakkor ez adja nehézségét is: a különbözõ színárnyalatok fizikailag viszonylag
kevéssé keverhetõk egymással. Ezért egyszerre sokféle színárnyalattal kell dolgoznia az alkotónak. Nem véletlen, hogy a
gyártók rengetegféle színárnyalatot dobnak piacra. A különbözõ árnyalatokat a
gyártók bonyolultnak tûnõ betû-szám kombinációkkal is jelölik. A források szerint
elõször a XVIII. században jelent meg ez a
technika a francia grafikában. Kevés olyan
anyagot használnak az alkotók, melynél
ennyire fontos a jó minõség. A festékanyagnak kitapinthatatlanul finomnak kell lennie, különben lepereg az alapról. A kötõanyagnak is megfelelõnek kell lennie, különben nem rögzül az alapon a festékanyag.
Fixáláskor pedig a festék színárnyalata, fedõképessége változhat meg, ha a kötõanyag
gyenge minõségû. Azért kell fixálni, mert
amikor „kész” a kép, akkor csak egy színes
porréteg a papíron. Hiába tesszük üveg mögé – ha porlasztott folyékony vegyszerrel
nem rögzítjük az alapon – keletkezhetnek
problémák. A következõ részben a pasztell-készítés boszorkánykonyhájába pillantunk be.
Gyurkó Gábor

Simontornya életének legmeghatározóbb épülete, mindannyiunk büszkesége a középkori várunk.
A több mint 700 évet megélt épületben 40 éve mûködik vármúzeum. Évrõl évre egyre
népszerûbb a májusban megtartott középkori hangulatú VÁR NAPJA, ami az idén már
5. alkalommal kerül megrendezésre. Sokan jelezték, hogy szívesen részt vállalnának a
lebonyolításban.
A mellékelt szórólappal ajánljuk mindenkinek az idei programunkat, és egyben keressük
azokat a támogatókat, akik a szervezõ kis csoportunkat ötletekkel, anyagiakkal, kétkezi
munkával tudnák segíteni.
Bencze Kornél–Simontornyai Várvédõk–Máté Imréné intézményvezetõ

Simontornyai Városvédõ Mozgalom
Köszönjük mindazoknak, akik ezen a
szép, napsütéses délelõttön eljöttek
szebbé tenni Simontornya egy kis szegletét. Annak ellenére, hogy a szeméttel
gazdagon meghintett árok látványa igazán szomorú volt, jó hangulatban telt az
idõ, köszönhetõen az ott lévõknek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy elkezdõdött egy aktív civil „mozgás”, bizonyítva, hogy a kampányon túl is van élet. A
problémák pedig nem csak felvethetõk,
hanem összefogással megoldhatók is! A
fenti sorok olvashatók a mozgalom honlapján, szívesen közzé tesszük, gratulálunk, csak így tovább!!!
Va Lá
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Tanulságos mérkõzés, egygólos vereség
Bosszantó, egygólos vereséget szenvedett a Simontornyai KK felnõtt kézilabdacsapata az NB II-es bajnokságban a Kiskunhalas elleni mérkõzésen. Sokáig vezettek egy-két góllal, de az indiszponált játékvezetõk addig mesterkedtek, míg kihozták gyõztesnek a
vendégeket. A játékvezetõi páros furcsa ítéletei, ténykedése nemcsak a szurkolók, a játékosok idegeit borzolta, hanem Zámbó Tibor edzõét is, aki elõbb sárga lapot, majd 2 percet és végül piros lapot kapott. Az agresszíven, idõnként durván játszó, fizikai föényben lévõ kiskunhalasiakat sokkal több kiállítással kellett volna
büntetni.
Simontornyai KK–Kiskunhalas 27-28 (15-14)
Vezette: Rozina–Szászfai.
SIKK: Demeter – Szabó 4, Csendes 1, Zsámboki 9/1, Varga 2,
Molnár Be. 5, Lampert 2. Cserék: Molnár Ba., Gombkötõ (kapusok) Torma 4, Szilágyi, Pásztor, Nacsa, Nagy T. Edzõ: Zámbó Tibor.
Kiállítások 10, ill. 14 perc, 7 m-es: 3/2 ill. 2/2.
Zámbó Tibor: A mai mérkõzés után – eddigi szokásomtól eltérõen – kicsit hosszabban nyilatkozom. Pontokba szedve így tudom
viszonylag röviden megfogalmazni a bennem lévõ kavargó
érzéseket.
1. Elnézést kérek a tisztelt sportszeretõ szurkolóktól, a csapat tagjaitól, hogy a nem sportemberhez méltó viselkedésemmel nem

megfelelõ módon képviseltem a simontornyai sportklubot. A véleményem a játékvezetõk magas fokú hozzá nem értésével kapcsolatban továbbra is fenntartom, annak kifejezéséért megrovom
magam.
2. A csapat és a magam nevében is köszönöm, hogy a közönség a
sorozatos vereségek ellenére is példamutató módon segíti a gyerekeket a mérkõzések során. Jó lenne, ha még több nézõ látná a
következõ hazai mérkõzést.
3. A simontornyai fiatalok igazolták, bizonyították a közös munka
megkezdése elõtt általam megfogalmazottakat, miszerint ebben
a korban megfelelõ felkészítés és irányítás mellett alkalmasak a
felnõtt NB II-ben való helytállásra. Illetve azt, hogy egy nap egymás után, minõségben nem tudnak két mérkõzést lejátszani.
4. Köszönöm a fáradt gyerekeknek a szinte erejüket meghaladó,
de kitartó küzdelmet.
Junior: SIKK–Kiskunhalas 35-25 (16-13)
SIKK: Molnár Ba. – Szabó 11, Csendes 6/1, Kiss 1, Torma 1, Nagy
T. 10/2, Molnár Be. 6. Csere: Gombkötõ – Molnár D., Kapoli, Szilágyi, Sülyi. Edzõ: Széplaki Zoltán.
Kiállítások: 2, ill. 4 perc, hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.
Szoros elsõ félidõ után rákapcsoltak a listavezetõ hazaiak és magabiztosan gyõztek.
Va-Lá

Hazai siker az I. SIKK–DIELNET
Szivacskézilabda-kupán
Elsõ alkalommal rendezték meg Simontornyán a szivacskézilabdázók tornáját. A
gyerekek –lányok-fiúk – nagy izgalommal
várták az elsõ bemutatkozásukat, a mérkõzéseket. Az ellenfél a mezõszilasiak hasonló korú csapatai voltak. A mérkõzéseken
meglátszott, hogy a SIKK szivacskézilabda
szakágának tanulói, Varga Szilvia vezetésével, elõrébb tartanak a sportág alapjainak elsajátításában.
A lánymérkõzések eredményei:
Simontornya I–Simontornya II 16-6
Összeállítás:
Simontornya I: Kovács Szonja – Bognár
Réka (2), Gácser Vivien (1), Enesei Luca
(5), Erdélyi Boglárka (2), Rabóczki Bianka (1), Bencze Hanna (5).
Simontornya II: Dudar Vivien – Sajti Rebeka (5), Patai Leila (1), Kara Kitti, Pál Bianka, Takács Eszter.
Simontornya II–Mezõszilas 19-3
Simontornya II: Dudar Vivien – Sajti R.
(10), Patai Leila (3), Kara Kitti (2), Pál Bianka (2), Takács Eszter (2).
Mezõszilas: Magyar Regina – Márta Bianka, Kitinkó Fanni (2), Patai Melitta (1).
Simontornya I–Mezõszilas 25-1
Simontornya I: Kovács Szonja – Bognár
Réka (6), Gácser Vivien (6), Enesei Luca
(5), Bencze Hanna (5), Erdélyi Boglárka
(2), Rabóczki Bianka (1).
Mezõszilas gólját Pata Melitta szerezte.
Végeredmény: I. Simontornya I, II. Simontornya II, III. Mezõszilas.

Különdíjasok:
Gólkirály: Sajti Rebeka (Simontornya II)
15 góllal, legjobb kapus: Kovács Szonja
(Simontornya I), legjobb mezõnyjátékos:
Enesei Luca (Simontornya I).
A fiúmérkõzések eredményei:
Simontornya–Mezõszilas 21-8
Simontornya: Hegyi Ferenc – Nagy Zalán
(9), Horváth Balázs (8), Strumberger Flórián (2), Lõrinczi Mózes (1), Kõvári Roni
(1), Fung Szabolcs.
Mezõszilas: Bali Zoltán – Szili Ákos (6),
Pablényi Nikolasz (1), Szili Ádám (1)

Végeredmény: I. Simontornya, II. Mezõszilas.
Különdíjasok:
Gólkirály: Nagy Zalán (Simontornya) 9
góllal, legjobb mezõnyjátékos: Horváth
Balázs (Simontornya), legjobb kapus: Bali
Zoltán (Mezõszilas).
A szivacslabda-kupát szponzorálta a Dielnet Kft.
Minden csapatot kupával jutalmaztak és
minden játékos éremdíjazásban részesült.
A díjakat átadta: Lampert Csaba, a Simontornyai Kézilabda Klub ügyvezetõ elnöke.
Va Lá
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Ragyogó sikerek a megyei diákolimpián
Mind a négy korosztályban aranyérmesek lettek a fiúk.
Befejezõdött a Tolna megyei diákolimpia, melyben a Simontornya történelmi gyõzelmet szerzett, fiú vonalon mindent megnyert. Az eredmények bizonyítják, hogy jó mûhelymunka folyik
az utánpótlás területén Balassa Zoltán testnevelõ tanár, edzõ vezetésével. A hab a tortára a III. korcsoport mérkõzései után került fel, amikor a legfiatalabbak a III. korcsoportban indulók hazai pályán izgalmas körülmények között, jobb gólkülönbséggel
nyertek. Döntetlent értek el Dunaföldvár ellen, majd a Hõgyészt
9-6-ra legyõzték. A döntést a Dunaföldvár–Hõgyész mérkõzés
hozta. Ezen a találkozón az aranyérem megszerzéséért a Dunaföldvárnak minimum 4 góllal kellett volna gyõzni, vagy 10 gól elérése estén elég lett volna 3-al is. A két perccel a mérkõzés végét
jelentõ sípszó elõtt 10-7 re vezetett a Dunaföldvár, de a hõgyésziek sportszerûek voltak, teljes erõbedobással küzdöttek csak 1
góllal kaptak ki, a Simontornyaiak jól szurkoltak, s övék lett az
elsõ hely.
Eredmények:
Dunaföldvár–Simontornya 10-10
Góllövõk: Molnár Sz.5, Sztojka T.2, Fintor L. 1, Lukács Z. 1,
Tenke Cs.1 Simontornya – Hõgyész 9-6 Góllövõk: Molnár Sz. 7,
Sztojka T. 2.
Dunaföldvár–Hõgyész 11-10
Az aranyérmes csapat tagjai: ÁCS TIBOR, Erdélyi Marcell, Fintor László, Fodor Dániel, Fung Gergõ, Hersics Bence, Lukács
Zoltán, MOLNÁR SZABOLCS, Priskó Zsolt, Sztojka Tamás,
Tenke Csongor.
Az V. korcsoportos fiúk fölényesen lettek bajnokok.
A Szekszárdon lejátszott mindkét mérkõzésen imponáló fölénynyel gyõztek.
Eredmények:
Simontornya–Gyönk 28-13
Góllövõk: TORMA MÁTÉ 15, FUNG MÁTÉ PÁL 4, Máté Balázs 2, Várhelyi Zsolt 2, Harnal Patrik 1, Kovács Henrik Krisztófer1, Molnár Péter Gergõ 1, Rudolf Levente 1, Szemes Gergõ 1.
Simontornya–Paks 29-19
Góllövõk: TORMA 12, FUNG 9, Harnal- Kovács- Máté 2-2,
Molnár-Papp 1-1.
A gyõztes csapat tagjai voltak még GOMBKÖTÕ ROLAND,
Aumann Mathias (Kapusok) Várhelyi Ádám mezõnyjátékos.
A IV. korcsoportos fiúk is aranyérmesek lettek.
Egy fölényes és egy biztos gyõzelemmel végeztek az élen, a megyei diákolimpián Balassa Zoltán testnevelõ tanítványai. Eredmények: Simontornya- Dunaföldvár 22-6. Góllövõk: Kovács
Henrik 8, Seres Dominik 4, Harnal Patrik 3, Fung Máté 3, Máté
Balázs 1, Tenke Csongor 1, Molnár Szabolcs 1, Bogdán István 1.
Simontornya–Paks 18-15
Góllövõk: Fung M. 9, Kovács H. 3, Seres D. 2, Harnal P. 2, Máté
B. 1, Molnár Sz. 1. A gyõztes csapat tagjai voltak még a góllövõkön
kívül: Aumann Mathias, Szabó Róbert (kapusok) Papp Péter,
Molnár Péter Gergõ mezõnyjátékosok.
A VI. korcsoportos fiú kézilabdások évek óta megnyerik a megyei
diákolimpiát. Ez történt ebben az évben is. A középdöntõben is
szép eredményt értek el, ezüstérmesként zártak, legyõzték az NB
I-es Komló junior csapatát. Sokáig jól álltak, vezettek a döntõ találkozón is, de a végére elfogyott az erõ, kevés minõségi cserejátékosuk miatt vereséget szenvedtek a fõvárosi FTC csapatától.
Széplaki Zoltán edzõ vezetésével egy sokra hivatott gárda alakult
ki, a csapat játékosai az NB II-es junior bajnokságban szerepelnek, ahol jelenleg vezetik a tabellát. Minden bizonnyal érmes helyezést érnek el, ha nem jön közbe valami sérüléshullám.
Va Lá
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