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MEGKEZDÕDÖTT A BÁLI SZEZON…
Január 21-én került megrendezésre a IV. Tûzoltóbál. A rendezvény idén is teltházas volt. A bál
kezdetén Andráskó Péter, az egyesület parancsnoka mondott rövid köszöntõt. Tóth Bálint, az
egyesület elnöke egy jelképes ajándékkal köszönte meg az önkéntes tûzoltóknak egész éves
odaadó munkájukat. A hajnalig tartó felhõtlen
szórakozásról a Voice Band feat. Beataing Duó
gondoskodott. Számos felajánlásnak köszönhetõen, sok értékes tombolatárgy talált gazdára.
A rendezvény támogatói:
Fried-kastély, Tulipán étterem, Andráskó Péter, Kojnok Róbert és családja, Csilla virágbolt,
Néth Anikó és családja, Szabó Attila alpolgármester, Halbaksz Adrien, Varga pékség, Kántor
Mónika, Rock & Roll Testvér Ex-Presszó, Sárbogárd pékség, Eszterlánc – Bajcsi Eszter, Hersics Irénke virágbolt, Szépülde – Bajcsi Ágnes,
Ságvári Józsefné – Coop ABC, Glück Katalin,
Cseh Iván, Takács Károly – OMV benzinkút,
Cece, Lampert Csaba – Simontornya Kézilabda
Klub, Kínai áruház, Cseh Józsefné – Szíriusz
Ruha üzlet, Pékbolt – Sárbogárd, A és K Kft.,
Csóka Anita, Márkus Regina, Simontornyai
Önkéntes Tûzoltóság tagjai.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az év elsõ ülésén 8 fõ és 4 egyéb napirendi pont tárgyalását tervezték.
Egy napirendi javaslatot a „Tájékoztató a Simontornya Csatornamû és Vízgazdálkodási Társulat tevékenységérõl” levették a napirendrõl, a képviselõk többsége szerint nem volt kellõen elõkészítve. A február 8-i várospolitikai fórumon egyik fõ napirendi
pontként szerepel.
A polgármester õszinte részvétét fejezte ki azoknak, akiknek a
közelmúltban szerettei elhunytak. Külön kiemelte Mikulás József és Pénzes Ferenc egykori labdarúgók személyét, akik több
évtizeden keresztül tevékenykedtek Simontornya sportéletében,
elõbb, mint játékosok, késõbb, mint vezetõk.

A polgármester fontosabb intézkedései
1. A Caminus Kft. ügyvezetõje a cégben lévõ önkormányzati üzletrészünkkel kapcsolatos döntésünket a cég a többségi tulajdonnal rendelkezõ Szekszárd Város Önkormányzatához továbbította, mivel a cég vezetõje saját hatáskörben errõl nem dönthetett.
2. Megrendeltem az önkormányzati szolgálati lakás kazán felújításának munkálatait.
3. A 2017. január 20-ai ülésén – javaslatomra – a társulás elfogadta
a közbeszerzési kiírást az orvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.
4. A külterületi utak pályázatához sikerült tervezõt találni. A tervezési szerzõdés aláírása folyamatban van. A geodéta a helyszínt
felmérte, a tervezéshez szükséges információkat átadtuk.
5. Ajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a
Szent István király–Petõfi utcai járda felújítására, amely megérkezett. A járda felújításának költsége 2,7 mFt, melyet a költségvetés-tervezet tartalmaz.
6. Az önkormányzat honlapjára feltetettem a szemétszállítási, valamint a kéményseprési közszolgáltatás 2017. évi menetrendjét.
7. Levélben keresett meg a Simontornya, Gyár u. 21. sz. alatti ingatlan tulajdonosa a szennyvízbetöréssel kapcsolatban. Levelét
továbbítottam a közmûüzemeltetõ felé.
8. Diel Jánossal egyeztettem a kamerarendszer bõvítésérõl. Elmondása szerint minden berendezést, anyagot már megvásárolt.
A hideg idõ miatt a szerelést még nem kezdték meg. Amennyiben
az idõ enyhül, akkor a szereléssel 2 héten belül végeznek. Elõreláthatólag február 28-ára a rendszer mûködni fog.

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
December 20-án a város közalkalmazottjait (az Õszikék Szolgáltató Központ, a konyha, a vár, a könyvtár dolgozóit) hívtam meg
karácsonyi, év végi ünneplésre.
December 21-én a Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat keretében az óvodások, iskolások valamennyien karácsonyi ajándékcsomagot kaptak, az önkormányzat költségvetése fedezte ezt
a kiadást. Még egyszer a karácsonyi vásárról: a program évrõl évre
népszerûbb, köszönetem fejezem ki a szervezõknek: Kántor Mónikának, Máté Imrénének és Lacza Attilának, és megköszönöm
valamennyi fellépõ munkáját. Az ismerõs arcok koncert nagy siker volt, az ilyen programokra van igény a városban.
December 22-én az Õszikék Szolgáltató Központban a nappali ellátást igénybe vevõk részére tartott karácsonyi mûsoron vettem
részt.
December 31-én óévbúcsúztatót szerveztünk a városháza elé. A
jövõben át kell gondolni, hogy mivel lehetne színesebbé tenni ezt
a programot, vagy fel kell mérni, van-e rá egyáltalán igény, mert
az idén nagyon kevesen vettek részt rajta.
Január 2-án apparátusi értekezletet tartottunk a polgármesteri
hivatal munkatársaival, a 2017-es év feladatairól, a várható változásokról tárgyaltunk.
Január 3-án a védõnõkkel tárgyaltam az új év teendõirõl.
Január 4-én a közmunkaprogram vezetõivel tárgyaltunk a beadott pályázatokról, a 2017-es év feladatairól, a fegyelemrõl.

Január 5-én az Õszikék Szolgáltató Központ munkatársaival tárgyaltunk az elõttük álló feladatokról.
Január 6-án a konyha dolgozóit tájékoztattuk az átszervezéssel
járó változásokról, mert 2017. január elsejétõl a konyha a polgármesteri hivatal részévé vált, a dolgozók már nem közalkalmazottak, de a változás nem járt létszámváltoztatással és a fizetéseket
sem érintette.
Január 9-én a közmunkaprogram vezetõivel tárgyaltunk a helyi
mezõgazdasági programról.
Január 14-15-én a nagy hideg miatt akadozott a vízellátás a városban. A hétvége nagy részén a DRV munkatársaival egyeztetve intézkedtem, hogy a nehéz helyzet ellenére senki ne maradjon víz
nélkül. Két lajtos kocsi járta az utcákat. Vasárnap 16 órára a helyzet normalizálódott, de a magasabban fekvõ utcákban még napokig vízhiány volt. Köszönöm a DRV munkatársainak és a közmunkásoknak a rengeteg munkát, hétvégén mínusz 10 fokban járták a várost, és felkutatták azokat a helyeket, ahol törések miatt
elfolyt a víz.
A DRV a következõ tájékoztatást adta: a tartós rendkívüli hideg
idõjárás miatt jelentõs mennyiségû szerelvény és vízmérõ fagyott
el az elmúlt idõszakban. Ezek egy része kicserélésre került, de a
lakatlan, elhagyatott ingatlanoknál, ahol nincs vízfogyasztás, senki sem jelentette be a hibát. A csütörtök éjszakai jelentõs léghõmérséklet emelkedés miatt ezek a szerelvények, csõszakaszok,
vízmérõk kiolvadtak és a sérült szakaszokból tömegesen elkezdett elfolyni a víz.
Több településen olyan helyzet alakult ki, hogy a rendelkezésre
álló vízmennyiség nem fedezte az elfolyt vízmennyiséget és az igényeket, a tárolók teljesen leürültek. Térségünkben ez a probléma
Simontornya, Tamási, Ozora, Felsõnyék, Nagykónyi, Kisszékely,
Nagyszékely, Tolnanémedi, Magyarkeszi, Pincehely, Pálfa településeket érinti.
A lakosság fõleg a közösségi oldalon (Facebook) tájékozódott,
szerettük volna a kisbíró rendszert (hangosbemondó) használni,
de az új szabályozás miatt nem lehetséges. Ezért január 16-án tárgyaltam dr. Balázs Gáborral, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójával. Rosszallásom fejeztem ki, hogy ilyen
vészhelyzetben nem használható a már kiépített tájékoztató
rendszer. Az idõs emberek nem használják az internetet, panaszkodtak, hogy semmi tájékoztatást nem kaptak a kialakult helyzetrõl. A problémát írásban is jelezni fogom a katasztrófavédelmi
szerveknek.
Január 17-én a közmunkaprogram vezetõivel egyeztettem a beadott pályázatokról, mert másnap a Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a program realitását kellett alátámasztani.
Január 18-án interjút adtam a Tolna Megyei Népújságnak. Indítottak egy rovatot, melyben azt mutatják be, hogy mit terveznek
2017-ben a megye városai.
Ugyanezen a napon Tamásiban Császár Csilla, Csõsz László, Vámi László, a közmunkaprogram irányítói is részt vettek a megbeszélésen, ahol Béndek József, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes-államtitkárságának megyei koordinátora vezetésével elfogadásra került a simontornyai pályázat, melyben a
helyi sajátosságokat és a mezõgazdasági termelést fejlesztjük.
Január 20-án mind a négy társulás ülést tartott, a költségvetés elfogadása volt a fõ napirendi pont. Emellett elköszöntünk Móricz
Jánosnétól, Tolnanémedi polgármesterétõl, aki lemondott tisztségérõl. A polgármester asszonnyal sok éves harmonikus kapcso-
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latot ápoltam. Mivel minden társulásban õ töltötte be az alelnöki
posztot, így helyére új személyeket kellett választani. A Simontornya és térsége sürgõsségi betegellátást biztosító önkormányzati társulásában a helyettesem Barkóczi József, Fürged polgármestere lesz, a Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatást biztosító társulásában, valamint a Simontornyai Köznevelési Társulásban Klubecz Istvánnét, Nagyszékely polgármesterét, Simontornya város, Pálfa község és Tolnanémedi község önkormányzatai biztonságos ivóvízellátási társulásában pedig Horváth Imrét,
Pálfa polgármesterét választotta a társulási tanács alelnökké.
Január 21-én zajlott a tûzoltóbál, ahol Szabó Attila alpolgármester is részt vett.
Január 22-én betegség miatt nem tudtam részt venni a magyar
kultúra napja alkalmából rendezett mûsoron, köszönetemet fejezem ki a Krammer Ferenc kórus tagjainak, hogy évrõl évre színvonalas mûsort készítenek erre az alkalomra.
Január 23-án tárgyaltam Csike Tamással, a Klebersberg Központ
Tamási Tankerületének igazgatójával Simontornya iskolaközponti szerepérõl. A beszélgetésen kitûnt, nagy esély van a helyi iskola további infrastrukturális és szakmai fejlesztésére.
Januárban valamennyi bizottság ülésezett. A pénzügyi, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság és az egészségügyi, szociális és sportbizottság ülésén részt vettem, de mivel a
köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság nem a megszokott
idõben ülésezett, így azon nem tudtam részt venni, mert abban az
idõpontban Tamásiban vettem részt egy megbeszélésen a rendõrkapitányságon, ahol beszámoló hangzott el a 2016-os év közbiztonsági és bûnügyi helyzetérõl, valamint a 2017-es évi feladatokról.
Csõszné Kacz Edit polgármester

A 2016 évi költségvetési rendelet 5. módosítási javaslatát a testület elfogadta.
Az önkormányzat képviselõ-testületének 2017. évi költségvetési
javaslatát megtárgyalták. Zsolnai István képviselõ: Az urnafal
hamarosan betelik, az új temetõ megközelítése lehetetlen, erre
mindenképpen kell tervezni pénzt 2017-re. Körülbelül 2 millió forintot javasol.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Tavaly 65 halott és csak 30 születés volt városban.
Andráskó Péter képviselõ: A sportegyesületek pályázatokon
vesznek részt. Ehhez önerõ szükséges. A kézilabdások ablakcserére pályáznak, ehhez 3 millió forint körüli önerõ kell, a focisták
pedig kerítésre, ehhez 1,4 millió forintra lesz szükség. És a mûfüves pálya kapcsán arról volt szó, hogy a rezsi miatt meg kell emelni
a focitámogatást. A 88 millió forint dologi kiadás mit takar, és
hogy a vár bérköltsége, a 8,6 millió forint, az hány ember bére.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az négy emberé. A
dologi kiadásokban benne van a konyha, a víz, a villany ára, a közmunkaprogram 20 milliója, a védõnõk és a fogorvos, valamint a
temetõ, a közkutak, a közvilágítás is. A csatolt táblázatokban ez le
van bontva, ott meg lehet keresni.
Csõsz László képviselõ: Egy univerzális kistraktort kellene vásárolni, a gépbeszerzést 95 %-ban támogatják. Korszerû, gazdaságos LED-es világítást javasol a Beszédes utcában. A 2017-es költségvetés 65 millióval indul, hova lett a különbözet?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A beruházásokra
ment el. A Széchenyi utca aszfaltozására, a Beszédes utca felújítására.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Reméli, beindulnak a TOPpályázatok. Beszélt Hirt képviselõ úrral, február végére, március
elejére talán lesz döntés.
Körtés István képviselõ: A vízbetörésekre már 2016-ban is be volt
tervezve a 12 millió forint, és lát még egy 1,2 milliós összeget is.
Megkérdezi, hogy hol lesz járdaépítés a Petõfi utcában.
Csõsz László képviselõ: Az az engedélyekre kell, és reméli, elég
lesz majd a 12 millió.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A kínai bolttól a kanyar felé, a
Szent István utcára.
Körtés István képviselõ: A múltkor szó volt a kazáncserérõl.
Megkérdezi, mi lett azóta az ügyben. Járdaépítésre 25 millió forint van tervezve. Emlékeztet, hogy a szennyvízberuházásnak ez a
második éve. A kivitelezõvel közösen kell fizetni. A garancia kö-
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telezi õket a felújításokra. Kell egy terv a megkezdett építések
folytatására, például a Malom utcát javasolja. A dologi kiadások
összesen 142 millió forintot tesznek ki. Részletesebb legyen a kimutatás, lehet, hogy lehetne belõle spórolni.
A beruházás egyszer 31,8 millió, elöl meg 30,8 millió. Egy millió
forint az eltérés! Õ is rákérdez a tavalyi maradványösszegre.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A 2016-os zárás késõbb lesz meg.
Csõszné Kacz Edit polgármester: A járdaépítés tavaly is a felállított sorrend alapján történt. A záró- és nyitóegyenleget szinkronba hozzák. Ez csak az I. fordulója volt a 2017-es költségvetésnek,
végleges döntést majd a II. forduló után hoznak.
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal alaptevékenység
melletti vállalkozási tevékenység engedélyezésére készített javaslatot elfogadták. A javaslat lényege, hogy az önkormányzat a közhasznú munkások által termelt termékeket értékesíthesse.
A közcélú közhasznú munkavégzés vezetõi állására pályázat kiírására tett javaslatot a polgármester, melyet a testület elfogadott.
A pályázat kiírása az eddigi munkavezetõ, Vámi László nyugdíjazása miatt vált szükségessé.
Csõsz László képviselõ: Nem úgy mûködik a rendszer, hogy jön a
pénz a munkaügyi központból, aztán valaki ebbõl lenyírja a füvet.
Rengeteg az adminisztráció. Van az irodán három hölgy, aki segíti ezt a munkát. Amíg õk ott vannak, addig elég egy vezetõ. De ha
nem maradhatnak, akkor gond lesz. Simontornyán a létszám
alapján ez a második legnagyobb „cég”.
Andráskó Péter képviselõ: Megkérdezi, hogy össze lehetne-e
vonni a városüzemeltetéssel. És, hogy a segítõk mind közmunkások? Nincs keret adminisztrátorra?
Csõszné Kacz Edit polgármester: Nem lehet.
Szabó Attila alpolgármester: Elvileg lehetne, de attól a helyzet
csak rosszabb lenne.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az utóbbi öt évben rengeteget
változott a közmunkaprogram. Látja, hogy szinte naponta jön levél, melyben kéri a központ, hogy mindenféle adatot nyújtsanak
be, akár már másnapi határidõvel. Végül az lesz, hogy az adminisztráció a polgármesteri hivatal feladata lesz. De a hivatali létszám szigorúan meghatározott. Ha itt lenne még egy pénzügyes,
akkor meg tudná oldani. Most az lehet megoldás, hogy lesz egy
közmunkavezetõ, aki folyamatosan egyeztet a hivatali pénzügyi
munkatársakkal.
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésére tett javaslatot megtárgyalták, és a 30 %-os emelésrõl döntöttek.
Javaslat közérdekû védekezési feladatok meghatározására napirendi pontot megtárgyalták, és azt elfogadták.
Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) rendelet módosítására témát megtárgyalták, és azt elfogadták.
Javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos tervezési szerzõdés megkötésére tett elõterjesztést a polgármester, melyet elfogadtak.
Simontornya Város Önkormányzatának 2017. évi belsõ ellenõrzési tervének módosítására tett javaslatot Bárdos László címzetes
fõjegyzõ, amit a testület elfogadott.

Kérdések, interpellációk
Andráskó Péter képviselõ: Az Ollmann doktornõre rengeteg panasz érkezett. Nem tartja be a rendelési idõt, nem fizeti a rendelõ
költségeit. Azt javasolja, hogy köszönjék meg az eddigi munkáját,
és írják ki újra a körzetet.
Zsolnai István képviselõ: Régen mûködött a vérvétel minden orvosnál. Különbözõ okok miatt megszûnt ez az ügyeleten. Az
Ollmann doktornõ azóta sem csinálja, míg a másik két orvos megoldotta. Az EKG-ja se mûködik hónapok óta. Az orvos se legyen
tabu! Ha más így végezné a munkáját, már rég kirúgták volna.
Szabó Attila alpolgármester: Megkérdezi, hogy hogyan áll az
ügyeleti közbeszerzés.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Reméli, hogy február végére
megszületik a döntés. A társulás köt szerzõdést a kiválasztott céggel.
Va Lá
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Új szelek fújdogálnak a közhasznú
közcélú munkákban
Ezúttal nem a meteorológiai jelentést olvassa a kedves olvasó, habár ezekben a napokban leginkább ez a legfontosabb téma, zord
az idõjárás, mindenki várja már a jobb, melegebb idõt.
Az elmúlt idõben évek óta csak a rosszat lehetett hallani s valljuk
be, néha látni is a közmunkáról és a közmunkásokról. Divat volt
pellengérre állítani õket, egyesek csak azt vették észre, amit láttak
– a virágokat kapálgató, öntözgetõ, lényegében improduktív
munkát végzõket. Kevesen tudtak például azokról a tanfolyamokról, amelyek segítették és segítik a munkanélkülieket, hogy
visszatérjenek a munka világába – nem halat adtak, hanem hálót.
Az idei hosszú télen például nagyon jól hasznosították a láncfûrész kezelõi tanfolyamon tanultakat. Errõl személyesen is meggyõzõdhettem, ugyanis Csõsz László, aki fél éve a közhasznú

tönkre megy a gép. Az, hogy jó döntés volt kinevezése igen rövid
idõ alatt bebizonyosodott, a jó gazda szemével vezeti a 100 fõ körüli létszámot. Egymásra talált a város és reményeink szerint
Csõsz László is – errõl, majd késõbb. Büszkén mutatta meg a saját
erõbõl épített új üzemet, ahol egy hónapja térköveket, fedõlapokat gyártanak, ezt elsõsorban a város használja fel, késõbb eladás
is szóba jöhet. Ebben az üzemben gyõzõdhettünk meg a kivágott
fa melegérõl. Vendéglátómtól megtudtam, hogy minden közhasznú munkás 3 mázsa fát kapott természetbeni juttatásként,
emellett Zsolnai Istvánnal, az önkormányzat szociális, egészségügyi és sportbizottság elnökével egyeztetve, minden rászoruló
kapott tûzifát.
munkások gyakorlati vezetõje, mindenese, mondhatnánk a város
gondnoka. Segítségével saját, szolgálatinak kinevezett Suzukijával kivitt a Fáncsi remészhez vezetõ útra, ahol három brigád is
szorgalmasan dolgozott, berregtek a láncfûrészek, csattogtak a
fejszék, ropogott a tûz. A fényképen is jó látható, hogy a fák kivágásával kiszélesedett az út, ezen már akadálytalanul mehetnek a
mezõgazdasági gépek. Nem tarvágást végeztek, a meredek parton több életerõs, egészséges fát megmetszettek, s meghagytak.
Közel két órán át élvezhettem Csõsz Laci nyugodtságát, higgadtságát, megoldóképességét, csupán egyszer emelte fel a hangját,
amikor a drága, nagy értékû, önjáró fûnyírógépen nem a kioktatott, megbízott személy tartózkodott. A telephelyrõl a focipályára
vezetett a gép útja, itt az edzõpályát szerették volna, megnyírni,
de a kemény, fagyos pocoktúrás miatt errõl lemondtak, félõ, hogy

A telephelyen sokoldalú tevékenységet folytatnak, a lakatos
üzemben jelenleg zömében a fûrészgépek karbantartását, javítását végzik. Emellett az óvodások kerékpárjait, játékait javították.
Egyik, korábban irodaként használt helyiségben már a tavaszra
készülnek, három nõi munkás palántázásra készíti elõ a növényeket. A közhasznú munkáról röviden ennyit, tavasszal újra ellátogatunk majd hozzájuk.
A közeljövõben nyugdíjba vonul Vámi László, önként adódik a
kérdés, megpályázza-e az állást? Csõsz László határozottan kimondta, hogy nem. Jelenleg azt csinálja, amit szeret. Õ a gyakorlati munkában érzi igazán otthon magát, a közhasznú munka elsõ
számú vezetõjének elsõsorban irodai munkát kell végezni, jártasnak kell lenni a munkaügyi, a pénzügyi és egyéb területeken.
Va Lá
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Magyar kultúra napja 2017.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát, ennek emlékére 1989 óta e napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi
értékeinket. Ezen a napon országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak.
Simontornyán is minden évben megemlékezünk errõl a napról.
6-7 éve minden január 22-én a Krammer Ferenc kórus mûsorával
elmélkedhetünk a magyar kultúráról. Sokan csak a tanult emberek kiváltságának érzik a kultúrát, az írók, költõk által megfogalmazott gondolatokat, a mûalkotásokban megjelenõ esztétikumot, vagy a klasszikus zenei hangzást gondolják csak kultúrának.
Pedig a kultúra minden pillanatban velünk van, körbevesz minket. A születésünk pillanatában családunkkal egy kulturális közegbe kerülünk, ami meghatározza az indulásunkat, majd a környezetünk, a kapcsolataink, az iskola, a televízió, internet stb. formál minket valamilyenné. Az, hogy magyar földre születtünk, magyar anyanyelven gondolkozunk, megalapozta a magyarságtudatunkat, de hogy mennyire fontos ez számunkra, az rajtunk múlik.
Az öröklött tulajdonságok, a neveltetésünk, a környezetünk meghatároz minket, de sok múlik rajtunk is, milyenekké akarunk válni. Kultúra az is, ha eldobáljuk a szemetet az utcán, vagy nyomdafestéket nem tûrõ kifejezéseket használunk, vagy a másik emberre ordítozunk, vagy elvesszük a más tulajdonát. Kultúra az is,
mennyire fogadjuk el egymást, mennyire tudunk alkalmazkodni.
Mennyire tiszteljük egymást, egymás munkáját, és ezzel együtt
magunkat is.
És kultúra minden, amit elõdeink ránk hagytak, az a hatalmas tudás, ami õsidõktõl fogva felhalmozódott, elraktározódott, kikristályosodott, és generációk adják át egymásnak. Mi, magyarok hatalmas kulturális kinccsel rendelkezünk, amit megismerni, megõrizni és továbbadni nem csak lehetõségünk, de kötelességünk is.
A magyar kultúra kimeríthetetlen mélységeit csak hosszú idõ
alatt lehet megismerni, de törekednünk kell rá, mert a nemzetünk
továbbélése múlhat rajta.
Simontornya kulturális élete igen gazdag. A tavalyi mûsorban felvázoltuk, hogy egy év alatt hányféle rendezvény, program, mûsor
adott lehetõséget a város lakóinak, az idelátogatóknak a szórakozásra, tanulásra, ünneplésre.
Kedves ünneplõ közönség! Ez a kultúra. Mi vagyunk a kultúra.
Lehet Simontornyát szeretni, nem szeretni, de a város mi vagyunk. Mi emberek. Mi vagyunk a kultúra. A mi mindennapi életünk, a világhoz való viszonyunk, a tetteink, a megépített környezetünk, szavaink, alkotásaink, kapcsolataink – ez a kultúra. Hogy
a hideg, téli vasárnap délután vették a fáradságot és eljöttek a kultúrházba a kultúrát megünnepelni, ez is kultúra. Nem azért, mert
kötelezõ, nem is fizetünk érte, csak, mert mindannyian fontosnak
vélik a kultúrát, megtisztelnek minket, közremûködõket, és a várost. A város olyan, mint mi, akik benne élünk. Mert mi adjuk az
arculatát. És ha szeretjük, értékeljük, akkor magunkat is szeretjük benne, ha nem, hát magunk ellen is fordulunk, és máshol keresünk új otthont magunknak. Hiszem, hogy ha mi szeretettel fordulunk egymás felé, ha a nehézségek, negatívumok ellenére is
A magyar kultúra ünnepnapján a simontornyai egyházközség is csatlakozott az öt
kontinens magyar kulturális közösségek
részvételével megvalósult: „EGYÜTT
SZAVAL A NEMZET” programjához.
A szavalatokat élõ adásban közvetítették
Jordán Tamás vezénylésével, ki e nemes
tettnek a megteremtõje volt. Együtt zengtük a Himnuszt, Füle Lajos: Tégy Uram
engem áldássá címû versét és a Kossuth
nótát. Így tudtunk közösen emlékezni a
magyar nemzet értékeire.

tudjuk magunkat, embertársainkat, a várost szeretni, akkor a településünk kisugárzása is más lesz. Az anya sem szereti kevésbé a
gyermekét, ha szépséghibája van. A hibáit is meg tudja bocsátani,
sõt, segít azt helyrehozni. Jó esetben minden tudását, kultúráját
mozgósítja, hogy a családot egybetartsa, és életerõs embert
neveljen gyermekébõl – mondta többek között Máté Imréné, a
mûsor rendezõje.
A mûsorban olyan írók, költõk szavait idézték, akiknek a 2017. évben kerek évfordulójuk van. A haza, a magyarság, a kultúra és a
szeretet helyzetérõl, fontosságáról szóltak a dalok és az irodalmi
alkotások.
A cél – mindenki találjon magának egy-egy olyan gondolatot,
amely irányt mutat számára, amit tovább tud gondolni, amit érdemesnek talál a továbbadásra – az összeállítás széles repertoárjából is adódóan, bátran állíthatom, megvalósult.
Mitõl erõs egy nép, mitõl marad meg? Mitõl gyarapodik, mi a történelem végsõ mozgatója? Mitõl függ? A jóléttõl? A gazdagságtól? A gyõzelmektõl vagy valami mástól?
Egy ország sorsa attól függ, hogy népének milyen az élete, megkapja-e az emberi léthez legszükségesebb dolgokat. Szükségleteit
fedezni tudja-e. Ezek elsõ sorban nem anyagiak (azok is).
Az ember számára fontos, milyen kapcsolatai vannak egymással.
A szeretetnek bizonyos köreiben milyen erõvel van meg az egység, milyen kapcsolata van a természettel, melybõl minden javait
megszerzi, amibõl megél; élelmét, ruházatát, környezetét megépíti.
Ettõl függ egy nép gyarapodása, jövendõje, történelme. Mitõl
erõs egy nép, mitõl marad meg? Mitõl gyarapodik, mi a történelem végsõ mozgatója? Mitõl függ? A jóléttõl? A gazdagságtól? A
gyõzelmektõl vagy valami mástól?
Az ember számára fontos, az ország sorsa attól függ, hogy népének milyen az élete, megkapja-e az emberi léthez legszükségesebb dolgokat. Szükségleteit fedezni tudja-e. Ezek elsõsorban
nem milyen kapcsolatai vannak egymással. A szeretetnek bizonyos köreiben milyen erõvel van meg az egység, milyen kapcsolata
van a természettel, melybõl minden javait megszerzi, amibõl megél; élelmét, ruházatát, környezetét megépíti. Ettõl függ egy nép
gyarapodása, jövendõje, történelme.

EGYÜTT SZAVAL A NEMZET
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Rangos díjat érdemelt ki a vezetõedzõ
Zámbó Tibor, a Mezõszilasi Németh László Általános Iskola
igazgatója, a Simontornyai Kézilabda Klub vezetõedzõje a közelmúltban „Becsületes Játék – Fair Play” díjat vehetett át. A kitüntetést a diákolimpiai versenyek során kiemelkedõen sportszerû
magatartást tanúsító résztvevõk kaphatják meg. A magyar-történelem szakos tanár úr munkabírása példa lehet sok ember számára, délelõtt idõnként már reggel 6 órakor az igazgatói irodában található, ekkor intézi a kötelezõ adminisztrációs munkák zömét.
Más ember már fáradt lenne délután, nem csinálna semmit,
Zámbó Tibor viszont ilyenkor töltõdik fel, igaz, nem pihenéssel,
hanem munkával, a kézilabdaedzések irányításával. Neki ez a pihentetés, ugyanis azt csinál, amit szeret. Az utánpótlás képzése a
szívügye, habitusára jellemzõ, hogy nem ismer lehetetlent, a mérkõzéseken a csapatáért mindent megtesz a sportszerûség határain belül. A fair play díjjal ismerhették el, amikor egy sorsdöntõ diákolimpiai mérkõzésen az ellenfél a második félidõben nem tudott teljes csapattal kiállni, erre õ is lehívott egy játékost, az
egyenlõ számú játékosok küzdelmében csapata gyõzött. Az igen
megérdemelt díjat Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség
elnöke adta át a Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty termében. A simontornyai kézilabdát szeretõk ezúton is gratulálnak,
és további sikereket kívánnak!
Va Lá

ÉLET A KABAKÁN LOVARDÁBAN
A KABAKÁN lovardában mindig megy az
élet, itt nincs megállás! Sokszor megkérdezik: ,,Mi a helyzet a lovardában?” Én meg
mindig csak azt válaszolom: ,,Semmi”,
mert ha elkezdeném sorolni, egy egész hetük rámenne a hallgatóknak, pedig csak
pár órát töltöttem a lovak közt.
Ha egy átlagos napot mondanék el, így
hangozna: reggel, amikor megérkeztem,
megetettem a lovakat. Betti pajtásomhoz
értem, aki most éppen nem kocsit húzott.
Adtam neki egy lapát abrakot, és amikor
lehajoltam a következõért, tiszta zab lettem. Mondtam Bettinek, hogy én nem vagyok étkezõasztal, hogy rajtam kelljen enni! Mindegy is, nagyot nevettünk a lányokkal és tovább etettem. Mikor végeztem a
feladattal, az itatás következett. A teli vödröket cipeltük a lányokkal, amikor megbotlottam és csupa víz lettem. (Azóta is hálás vagyok az önitatóknak). Mivel nyár volt, legalább felfrissültem. Eközben arra
gondoltam: „…és még el sem kezdtünk lovagolni”.
Mindenki örült, hogy vége a piszkos munkának és elkezdhetünk
lovagolni. Pista bácsival a nyergeshez mentünk, hogy megkaphassuk a felszereléseket. Én is megkaptam végre a cuccaimat, érez-

tem, hogy elég instabilan fogom az eszközöket, de nem szóltam.
Már majdnem elértem a célt, amikor egyre könnyebbnek éreztem
a cókmókomat. Hátranéztem, és egy egész ösvényt láttam magam
mögött: egy zselé a homokban, balra egy vezetõszár, jobbra egy
patakaparó, amott meg egy ínvédõ maradt le. Visszamentem és
összeszedtem a lehullt hóbelevancokat, és elkezdtem nyergelni.
Mikor mindenki végzett és sikeresen felhuppantunk a lovakra,
Pista bácsi jelmondata következett: ,,Irány a lovarda!”
A lovardában elvégeztük az utolsó simításokat, mint például hevederhúzás, kengyelállítás. Innentõl Pista bácsié volt a szó, de
még kellett a hab a tortára: a lovam egy kicsit megtorpant, de szerintem jól kezeltem a helyzetet. Az edzés ezen kívül simán ment,
sokszor megálltunk egy-egy fa árnyékában pihenni a nagy nyári
melegben, és a leszerelés után megint elhagytam néhány holmit,
de már nagyobb gubanc nem volt.
Ilyen egy átlagos napom a lovardában. De milyen a nem szokványos? És ez csak az enyém, talán másoknak furmányosabb. Mindegy, én így szeretem az életet, tele kalanddal, megpróbáltatásokkal. És amikor hazaértem és megint elhangzott a kérdés: ,,Na, mi
volt a lovardában?” – én csak széles mosollyal bementem a szobámba.
Készítette: Huszár Kata
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Képzõmûvészet
tanszakosok kiállítása
2017. január 25-én, szerdán 16 órakor nyitotta meg Rill Mária, a
Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény, képzõmûvészeti ág szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika–festészet tanszakosok elsõ féléves munkáiból készült kiállítását.

Takács Maja, Faragó János

Horváth György – Baksa Teréz
Fresli Ferenc – Horváth Ágnes Mária
Horváth Attila Tibor – Rácz Gabriella

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/3. 2. rész

Monumentális festészet
Az „igazi” szekkó
Ahogy a cím is mutatja, most a tiszta szekkó-festésrõl lesz szó. Itt
is hasonlóképpen történik minden, mint az elõbb, azonban most
csak kazeint használunk kötõanyagként. Az alap teljesen száraz,
ettõl is „igazi” a szekkó.
Igaz, a kazeinban is van mész, de ez vegyi átalakuláson megy keresztül a készítés során. Legjobb, ha magunk készítjük a kazeint.
A bolti, kész kazein õrölt, por alakú, és lehet benne égetett kálium
vagy nátrium, netán még glicerin is, ami a kazeint nedvszívóvá teszi. Ez pedig veszélyes a festményre. Fél év alatt tönkremehet a
kép, ahogy magába szívja a nedvességet. Közben harmonika módjára tágul és zsugorodik a festékréteg, majd pedig végleg leválik.
Ezzel a képnek is vége van.
Így készítsük a kazeint: elõbb jól lefölözött aludttejbõl fõzzünk túrót! Tehéntúrót boltban is vehetünk, de nem biztos, hogy ez
friss-e, ez pedig fontos. Azt sem tudjuk, a bolti túró mentes a zsíroktól vagy sem, pl. vajtól. Tehát a túrót – ötszörös részt – és egy
rész meszet összekeverünk. A mész lassan feloldja a túrót. Állandó keverés mellett méz-szerû, lassan üvegesedõ nyúlós-ragadós
anyagot kapunk. És ez már a kazein! Ehhez vizet adunk, hogy ne
dermedjen meg, közben kevergetjük. Amikor teljesen homogén
(egyöntetû) lett, két-háromszoros adag vízzel hígítjuk. Ezáltal ritka, vizezett tejszerû folyadékot kapunk, melynek megfelelõ a ragasztóereje. Festéskor még 1-2 rész vizet adunk hozzá, hogy az
egymásra kerülõ festékrétegeket ne „rántsa össze” a kötõanyag.
A porfestéket elõször iszap-sûrûségûre keverjük és mikor már
kellõen elkevertük, adjuk hozzá igény szerint a kazeint. Ezután a
festés a már megszokott módon történik. A festék, ahogy szárad,
kissé kivilágosodik.
Íme, néhány fogás a mesterek világából. Ha többet is akarunk
tudni, ehhez ajánlom a simontornyai könyvtárból: A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor

SÁRKÁNY FERENCNÉ
született Takács Katalin,
volt simontornyai lakos, életének 79. évében elhunyt.
Kérésének megfelelõen, szûk családi körben,
Székesfehérváron helyeztük örök nyugalomba.
Gyászoló lánya

A kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet. Közel
280 alkotást tekinthetett meg a közönség. A kézmûves tanulók
felkészítõ tanára Boros Eszter és a grafika–festészet tanszakosok
felkészítõ tanára, Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást. Beidekné Bölcsföldi Mária tanítónõ vezetésével Koncz Anita, Kovács Zsófia, Miklós Anna, Baum Anita és
Földesi Viktória 3. osztályos tanulók verssel, dallal színesítették a
megnyitót.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Gasparics László, a
TONIEPSZ intézményvezetõje és Kovács Jánosné Lengyel
Ilona, a Vak Bottyán ÁIG tagintézmény vezetõje is.
A látogatókat egy kis süteménnyel és SIÓ itallal kínálták meg a
szervezõk. Ez utóbbit a Vak Bottyán ÁIG tanulói rajzpályázaton
nyerték iskolájuknak.
Gyurkóné Tóth Irén
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Az Õszikék legidõsebb
férfi lakója
Rózsa János a közelmúltban
ünnepelte 95. születésnapját. A jeles napon az Õszikék idõsek otthonában köszöntötte Csõszné Kacz
Edit polgármester, és átadta
a szépkorú jubileumi köszöntõ emlékoklevelet, valamint Simontornya város
borát. János bácsi korához
képest jó egészségnek örvend. Szellemileg teljesen
rendben van, rendszeresen
olvas. Annak ellenére, hogy
kissé nehezen hall és mozgása lelassult, a közösségi életben mindig részt vesz. Születésnapja alkalmából azt kívánjuk, hogy még nagyon
sokáig legyen közöttünk!
Baum Márta

CSALÁD HETE pályázat
A „Köszönjük, SIÓ!” Program a CSALÁD HETE keretében elõször hirdetett országos pályázatot óvodák és általános iskolák részére. „Mutasd be, hogy szeretnéd tölteni a karácsonyt vagy a téli szünetet a családoddal!” címmel. A pályázat 3 kategóriában
került meghirdetésre az intézményi létszám alapján:
1. intézményt látogató gyerekek létszáma 100 fõig,
2. intézményt látogató gyerekek létszáma 101-300 fõig,
3. intézményt látogató gyerekek létszáma 300 fõ felett.
A mi iskolánk a tagintézményeket kivéve, a létszám alapján a 2. kategóriában
indulhatott.
A pályázat összdíjazása 900.000 Ft volt, melyet a pályázó intézmények létszáma szerint egy-egy, azaz összesen három intézmény nyerte meg a közönségszavazás, azaz az
online leadott közösségi szavazatok alapján! Tehát a nyeremény a nyertes intézményenként bruttó 300.000 Ft volt.
A www.koszonjuksio.hu oldalról elérhetõ online galériában a feltöltéstõl, valamint a
pályázó jóváhagyásától kezdve megtekinthetõk voltak a beérkezett pályamunkák.
Nekünk 103 pályamunkánk volt. 2016. december 19-tõl, tehát a téli szünet kezdete
elõtti tanítási napoktól 2017. január 15-ig lehetett azokra egy egyszerû regisztrációt
követõen, szavazni. Az eredményhirdetés 2017. január 25-én volt. A szavazatok számát elosztották az intézményt látogató gyerekek létszámával, így hirdettek gyõztest.
Naponta figyelemmel kísérhettük a szavazás állását, de nem tudtuk pontosan, hogy
kikkel vagyunk egy kategóriában, mert a kiírás nem kategóriánként mutatta a szavazás állását. Érdeklõdésünkre az utolsó héten szembesültünk az „ellenfeleinkkel”: Cibakháza, Üllés, Szárliget. A hajrá hetében 4. helyen álltunk. Közben értesítettek bennünket, hogy voltak iskolák, akik szavazószoftvert használtak, ezért azokat az iskolákat kizárják a versenybõl. Másrészt az egyik pályázó intézmény kapcsolattartója még
decemberben érdeklõdött, hogy a 2-3. helyezettek kaphatnak-e SióBulit vagy más jutalmat. Felcsillant akkor egy kis remény, hátha kizárják a mi kategóriánkban versenyzõ valamelyik iskolát, és akkor dobogós helyet is elérhetünk. Sajnos, nem így történt,
így a 4. helyen végeztünk. Viszont a 2-3. helyen álló iskolák megkapták a SióBulit.
Éppen lecsúsztunk a dobogóról.
A feltöltött rajzainkból készült egy kiállítás a Petõfi úti iskolában. Ezt az anyagot lezsûriztük, és évfolyamonként díjaztuk a kimagasló pályamunkákat. Minden jutalmazott oklevelet és rajzeszközt kapott. Az alábbiak szerint alakult a díjazottak névsora:
Kélinger Tímea 1. o., Horváth Áron 2. b, Baum Anita 3. o., Boldizsár Kitti 4. o., Sajti
Rebeka 5. a, Al-Attar Nidal 6. b, Fung Gergõ 7. a. A 8. évfolyamból nem adtak be
rajzot.
Köszönjük minden szülõnek, ismerõsnek, rokonnak, kollégának és a „SióBuli Harcosoknak”, akik végig kitartottak a szavazás folyamán.
Gyurkóné Tóth Irén
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Rendõrségi
hírek
Az elmúlt testületi ülés (2016. december 16.)
óta 7 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett
bûncselekmények miatt.
Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt egy simontornyai lakos feljelentést
tett egy másik simontornyai lakos ellen, aki
2016. december 21-én az éjszakai órákban a
feljelentõ házának utcafronti ablakán többször bezörgött, mely során az ablak kitörött,
illetve eközben a feljelentõnek kiabált a házba, hogy jöjjön ki és rendezzék le az ügyüket.
Eljárás indult egy simontornyai lakos ellen,
aki 2016. december 15-én, 18 és 19 óra közötti
idõben, a Petõfi utcai általános iskola nyitott
udvarában elhelyezett kerékpártárolóból eltulajdonította egy fekete színû férfi vázas kerékpárt.
Súlyos testi sértés bûntettének megalapozott
gyanúja miatt 2016. december 26-án egy
simontornyai lakos tett feljelentést egy másik
simontornyai lakos ellen, mert a fiát az egyik
szórakozóhelyrõl történt távozása után az utcán megverte, és a kórházi vizsgálat alapján 8
napon túli sérülése van.
Garázdaság bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mivel az
egyik simontornyai sörözõben 2017. január
1-jén, 1.18 óra körüli idõben több személy
összeverekedett, mely során biliárddákóval
egy személyt bántalmaztak.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás
indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2016.
december 31-én, 13.45 órakor Simontornya,
Beszédes utcában az általa vezetett személygépkocsival ittas állapotban közlekedett, és
egy kerítésoszlopnak tolatott.
Kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétségének megalapozott
gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai
lakos ellen, akit a Simontornyai Rendõrõrs
munkatársai 2017. január 11-én a simontornyai vasútállomás elõtt a fûben fekve találtak,
igazoltatás során megállapították, hogy nevezett feltehetõleg kábítószer hatása alatt áll,
aki el is ismerte, hogy ún. biofüvet fogyasztott.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás
indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2017.
január 15-én, 15.50 órakor Simontornya belterületén villanyoszlopnak ütközött.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. január 22-én, 6.30
és 11 óra közötti idõben az általa üzemeltetett
sörözõ oldalsó ajtaját és belsõ ajtajának üvegét betörte, azon át a kocsmába bement, és a
kasszából 107.000 Ft-ot, a konyhai elõkészítõbõl 6500 Ft-ot, a raktárból pedig egy 7 ezer Ft
értékû alkoholt tulajdonított el. Az elkövetõ
személye a feljelentés felvételét követõ adatgyûjtés során megállapítást nyert, elõállítására és gyanúsítottkénti kihallgatására került
sor.
Simontornyai Rendõrõrs
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ÉRDEMES,
JÓ TUDNI!

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.

A polgármesteri hivatal ezúton is felhívja a tisztelt Adófizetõk figyelmét,
hogy a 2017. ELSÕ félévi adók befizetési határideje március 15. Eddig lehet
pótlékmentesen befizetni az összeget.

FELHÍVÁS
A Simontornyai Hírek ebben az évben
is felajánlja azon szervezetek részére,
akik jogosultak a személyi jövedelemadó 1 %-ára, hogy térítésmentesen közli az elmúlt évi teljesítésekrõl és az idei
kérésekrõl szóló cikkeket. Az újságunk
bejegyzett lap, hu. számmal rendelkezik, tehát hivatalos, ezért felesleges fizetni egy másik lapnak. A kész anyagot
az e-mail címemre várom, lapzárta február 28., aki eddig eljuttatja kérését, az
a márciusi SH-ban megjelenik.
Va Lá

Köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány az
elmúlt 19 évben 22 helytörténeti tanulmányt jelentetett a simontornyai katolikus elemi népiskolától, a Fried, a Pillich
család, az óvodai és iskolai pedagógusok történetén át a Simontornya képes
krónikája c. képes, térképes helytörténeti kiadványig.
2016-ban a Simontornya Múltjáért Alapítvány 52.760 Ft bevételre tett szert az
Önök 1 %-a jóvoltából, melyet levéltári
kutatásokra és az új tanulmányok (SIMOVILL, BSZV, zenei élet) megjelentetésére, valamint kiadására fordítottunk.
2017-re tervezzük:
– Tóthné Unghy Ilona: Tablók könyve
II. (gimnázium) és Tablók könyve III.
(szakmunkásképzõ) megjelentetése.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmû-szolgáltató
mintájára a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett
módosítás 2017 év elején valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával
megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történõ ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.
A számlázási rend módosítását követõen a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik
vízmérõállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetõségük van elõzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi
számlázás esetén egy összegben fizetendõ díjakról.
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.

Kedves Támogatóink,
itt az adóbevallás
ideje!
Az elmúlt években anyagi erõforrásaihoz mérten igyekeztünk vállalt kötelezettségeinknek eleget tenni. Gyermeknap, Mikulás-ünnepség, kirándulás
szervezésével támogatjuk az iskolás
gyermekeket, ajándékkal kedveskedünk és támogatjuk a fogyatékkal élõk
kis csoportját.
Az önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényeket részvételünkkel
támogatjuk. Szervezett kirándulásokat
szervezünk kiemelt rendezvényekre.
Tevékenységünkkel elnyertük a közhasznú jogállást, így fogadhatjuk az
Önök által felajánlott adójuk 1 %-át.

Köszönet az
adományokért
Tisztelt simontornyai Polgárok, Cégek,
Vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2015. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel
Simontornya városát támogatták. Az
SZJA 1 %-ából kapott támogatások
összege 2016-ban 298.003 Ft volt. A befolyt összegbõl a kuratórium határozata
alapján a következõ célokat, szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ.
2. A Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium.

Kérjük, továbbra is támogassa munkánkat!

3. A Simontornyai Hagyományõrzõ
Csapat.

Ajánlja fel adója 1%-át!

4. Civil szervezetek.

Adószámunk: 18296996-1-17
Köszönjük!
SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
(7081 Simontornya Petõfi u. 67.)

5. Városi rendezvények.
Kérjük, adójuk 1 %-ával 2017-ben is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve:
Simontornyáért Közalapítvány.
Adószám: 18858406-2-17

– Régebbi tanulmányaink (zsidóság
krónikája, bõrgyár története) újranyomtatása
Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük
az Önök támogatását, és nagyon köszönjük a segítségüket.
Név:
Simontornya Múltjáért Alapítvány
Adószám: 18856930-1-17
Tóthné Unghy Ilona,
a Simontornya Múltjáért Alapítvány
elnöke

Kedves Olvasók!
A Simontornyai Színházi Napok Közalapítvány minden nyáron színházi
programot szervez a várudvaron, továbbá támogatja a nagyobb kulturális rendezvényeket a városban.
Kérem Önöket, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 18854691-1-17
Köszönjük a támogatást!
Máté Imréné, a kuratórium elnöke

Azok a magánszemélyek, vállalkozók és
cégek, akik valamilyen konkrét célra
szeretnének támogatást felajánlani,
megtehetik alapítványunkon keresztül.
Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél megjelölése
mellett.
Számlaszámunk:
OTP Bank Zrt. 11746098-20028053
Ismét megköszönve bizalmukat!
Tisztelettel:
Máté Imre,
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Közüzemi szolgáltatók elérhetõségei

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ,
hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hová forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy
gondoltuk, rendszeresen közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség
lehet. Hova forduljunk…?

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabejelentéseiket
a megadott elérhetõségeken tegyék meg.

HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal:
06(74)586-939.
HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:
E.ON
hibabejelentés:
06(80)205-020,
ügyfélszolgálat:
06(40)545-545 (H-P: 7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com
Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.
HA NEM ÉG A GÁZ:
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni:
06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.
HA „SÜKET” A TELEFON:
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo:
8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.
HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a
105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen számon is elérhetõk még: 112.
HA GYANÚS ALAKOKAT LÁT, VAGY SZOKATLAN
ESEMÉNYEKRE LESZ FIGYELMES:
Tamási
Rendõrkapitányság,
Simontornya
Rendõrõrs
06(74)586-036
ORVOSI ÜGYELET:
Telefonszáma 06(74)318-104.
HA SÉRÜLT, KÓBOR EBET LÁT:
hívja a polgármesteri hivatalban Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittát: 06(74)586-927
HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.
HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási
ügyelet telefonszámát: 06(22)514-314
KÉMÉNYSEPRÉS:
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügyfélszolgálat: 1818
HA NINCS VÍZ, CSÕTÖRÉS VAN A MÉRÕÓRÁN KÍVÜL,
ELDUGULT A KERÍTÉSEN KÍVÜL A SZENNYVÍZCSATORNA:
Körzetünk településein a DRV ZRt. üzemeltet. Hívható telefonszám: 06(40)240-240.
HA NEM VISZIK EL A SZEMETET IDÕBEN:
Vertikál Zrt. 06(22)576-070, 06(22)366-029
SÍKOS A JÁRDA, A BELTERÜLETI UTAKON
HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Polgármesteri hivatal: 06(74)586-920, 06(74) 586-930.
HA KÖZÚTON KIDÕLT FA, HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714,
06(22)506-168,
Gemenc
Volán:
06(74)512-351információ: 06(74)528-899. MÁV információ:
06(1)515-9137
BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(74)504-700,
06(74)504-726
Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74)
586-920, 06(74) 586-930, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási
bizottság elnöke: Csõszné Kacz Edit 06(30)603-7220

Lakossági ügyfelek:
06-40-545-545
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-600
H-P 7.30-20
HIBABEJELENTÉS
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-20-50-20
0-24
Mobiltelefonról
06-80-20-50-20
0-24
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – GÁZSZOLGÁLTATÁS
Ügyfélszolgálat (helyi tarifáért)
06-40-22-00-22
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-722
H-P 7.30-20
Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében készítse elõ a számláján szereplõ
felhasználó azonosítóját, mely a számla jobb felsõ részén található 10 jegyû szám!
A DRV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGEI:
TELEFONOS ELÉRHETÕSÉG
Hibabejelentés: 06 40 240 240, 1-es menüpont, 0.00-24.00
Munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig, csütörtökön 20.00 óráig
Faxszám: 06 84 501 299
Külföldrõl hívható telefonszám: 00 36 84 501 900
Levélcím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf.:888
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Vertikál Rt. 8154 Polgárdi, Bocskay u. 39.
E-mail: vertikalrt@t-online.hu
Telefon: 06 (22) 576-070, 06 (22) 366-029
Hulladékudvar (Simontornya, Gyár u. 1-5.) nyitva tartási rendje: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 7.00-16.00 óráig.
Nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatás
2016. június 1-jétõl kizárólag a Liquid-Porter Kft. fogja ellátni Simontornyán a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére (szippantott szennyvíz)
vonatkozó közszolgáltatást.
A közszolgáltatás díja: lakossági 1.200 Ft/m3+áfa, közületi 1.400 Ft/m3+áfa.
A CÉG ELÉRHETÕSÉGEI:
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3. II/24.)
E-mail: liquid.porter (kukac)gmail.com
A megrendeléseiket a 06-20-805-9009 telefonszámon adhatják le!
A munka megkezdése a bejelentéstõl számított 72 órán belül megtörténik, hétvégén
és ünnepnapokon szállítás nincs!
KÉMÉNYSEPRÕ-SZOLGÁLTATÁS
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétõl Tolna megye teljes területén a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprõipari Szerve végzi a kéményseprést.
Általános információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon találhatók, konkrét kérdések esetén az online ügyintézést választani, vagy az ingyenesen
hívható 1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell választani.
Az ügyfélszolgálatok országosan hétfõnként 8-20 óráig, keddtõl péntekig pedig 8-14
óra között tartanak nyitva. A Tolna megyei ellátási csoport címe: 7100 Szekszárd,
Páskum utca 5.
HELYI KÁBELTÉVÉ ÉS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
DielNet Kft. – ügyfélszolgálati iroda: 7081 Simontornya, Arany János u. 1/A.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-12, 14-17 óráig
HIBABEJELENTÉS MUNKAIDÕBEN:
74/486-272, munkaidõ után és hétvégén: 06 (30) 946 1998

E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
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Hét év után ismét a hazaiak nyerték
a Barátság Kupát
Utoljára 2009-ben gyõztek a Simontornyai Öregfiúk a saját rendezésû futball Barátság Kupán. A legendás Fekete Párducokra
épülõ öregfiúk csapata akkor imponáló fölénnyel, veretlenül,
17-4-es gólaránnyal hódította el a legnagyobb kupát. A gyõztes
csapatból négy játékos ezúttal is tagja volt az idei kupagyõztes alakulatnak, Tóth Attila, Kovács László, Varga László és Varga Zoltán újfent megismerhette a gyõzelem ízét. A 2009-es gárdának további három tagja Karbuczki Róbert, Csendes József és Nyirati
József volt.
A huszonegyedik seregszemlére ismét jó csapatok fogadták el a
fõszervezõ, Varga Zoltán meghívását. Csõszné Kacz Edit, Simontornya polgármestere immár a tizenötödik alkalommal köszönthette a csapatokat. Fejér megyébõl az Aba, a Sárbogárd és a
Cece, míg megyénkbõl a Tamási, Tolnanémedi és a hazai Simontornyai Öregfiúkat. A megnyitón – félig tréfásan – azt kívánta,
hogy sérülésmentes, jó mérkõzéseket játszanak, és szeretné, ha öt
óra múlva a gyõztes Simontornyának adhatná át a legnagyobb
kupát. Kívánsága, óhaja teljesült, veretlenül lett elsõ a hazai alakulat.
Eredmények:
Tamási–Cece 4:0, Simontornya–Tolnanémedi 1:1, Aba–Sárbogárd 4:0, Simontornya–Sárbogárd 1:0, Tamási–Aba 1:0, Tolnanémedi–Cece 3:0, Simontornya Tamási 2:0, Sárbogárd–Tolnanémedi 2:0, Aba–Cece 3:1, Tolnanémedi–Aba 3:3, Simontornya–Cece 2:0, Sárbogárd–Tamási 2:1, Tolnanémedi–Tamási 4:4,
Simontornya–Aba 1:1, Sárbogárd–Cece 6:4.

Végeredmény:

nem játékvezetõként lépett pályára, a csapatok megítélése szerint
korrektül bíráskodott. Elismerõ oklevelet kapott Csõszné Kacz
Edit polgármester, aki 15 éve segíti a kupák megrendezését, a
megnyitással és a díjátadással teszi rangosabbá az öregfiúk tornákat. Még egy különdíj került kiosztásra, ezzel a felirattal: „Simontornyai Öregfiúk Kupa Laci bácsinak, az örökifjúnak! 2017”
Az alkalmi büfében egész nap pótolhatták elvesztett energiájukat, olthatták szomjukat a játékosok és a nézõk egyaránt. Mindez
a támogatóknak, Takács Jánosnak (Csoli – hentesáruk) Kerekes
Csabának (zöldség, gyümölcs), Majer Gyulának (szódás) és a
Simontornyai Öregfiúknak köszönhetõ. Nem szabad megfeledkezni azokról a lányokról, asszonyokról, akik a büfében tevékenykedtek: Varga Mirabela, Varga Éva, Varga Vivien, Kocsis Ilona,
Papp Katalin, mind jelesre vizsgáztak, nekik külön köszönet jár.
Egy megjegyzés ide kívánkozik: a fõszervezõ, Varga Zoltán, aki
21 éve szervezi, irányítja, lebonyolítja a tornákat, ezáltal viszik
Simontornya jó hírnevét, soha nem kapott semmi elismerést, pedig igazán megérdemelné, különös tekintettel arra, is hogy a tavalyi évtõl egy másik korosztály, a legfiatalabb focipalánták edzéseit
is õ vezeti. Van egy városi kitüntetõ díj, Simontornya sportolója.
Va Lá

1. Simontornya 11 pont (7:2), 2. Sárbogárd 9 pont (10:10) 3. Aba 8
pont (11:6), 4. Tamási 7 pont (10:8), 5. Tolnanémedi 5 pont
(11:10), 6. Cece 0 pont (3:18).
A második helyezett Sárbogárd és a harmadik Aba egy-egy kisebb
méretû kupát õrizhet a vitrinjében. A többi csapatot egy oklevél
emlékeztetheti a simontornyai szép napra, ahol valóban a barátság dominált.
A rendezõk különdíját kapta a gólkirály Rózsa Csaba (Aba), a
legjobb játékosnak Koncz Jánost, míg a legjobb kapusnak Tóth
Attilát (mindkettõ Simontornya) választották. A legidõsebb játékosnak Laki Attila bizonyult, igaz, ezúttal nem játékosként, ha-

Kettõs mérkõzéssel rajtol a megyebajnokság
Február 18-án, szombaton a Veszprém megyei bajnokságban induló SIKK nõi csapata 14.00 órakor a Balatonszemes csapatát fogadja.
Ugyanaz nap 16.00 órakor kezdõdik a fiúk mérkõzése a Nemesvámos ellen. Még egy kettõs mérkõzést rendeznek, ennek idõpontja
még nem végleges, március 11-én vagy 12-én, 14.00 órakor kezdõdik az Ajka elleni nõi és 16.00 órakor az ÕSI SC elleni férfimérkõzés.
Várhatóan március 11-én Simontornyán rendezik a Csiszár László Régió Kisiskolás Bajnokság utolsó fordulóját. A 10 évesek kategóriájában kiválóan szereplõ fiúk eddig 7 gyõzelmet és egy vereséget szenvedtek el, csupán a Tatabányától kaptak ki, de azóta már
visszavágtak, legyõzték õket.
Kérik a kézilabdát szeretõket, szurkoljanak! Segítsék végsõ gyõzelemre a fiúkat!
Va Lá

12

SPORT

2017. február

Mindkét nemben SIKK-er a Zimányi Kupán
A hagyományteremtés szándékával, elsõ alkalommal rendezték meg az utánpótlás kézilabdatornát. A névadó fõszponzor a nemzetközi hírû OZORA FESZTIVÁL rendezõje,
tulajdonosa, a ZIMÁNYI család volt. A kupán a legfiatalabb korosztály, a 2006 és késõbb születettek vettek részt. A torna meghívásos jellegû volt, melyen 3 nõi csapat –
Cece, Lajoskomárom és Simontornya – kézilabda-palántái vettek részt. A fiúknál 4 csapat – Cece, Székesfehérvár, Soponya és Simontornya – indult volna, de Soponya betegségek miatt nem tudott eljönni, ezért versenyen kívül egy simontornyai vegyes csapat
szállt be a játékba.
A kupára Zámbó Tibor, a SIKK vezetõedzõjének meghívására eljött Zsiga Gyula mesteredzõ, a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan megválasztott szakmai igazgatója, aki
közel 3 órát tartózkodott a sportcsarnokban. A mérkõzések megtekintése mellett szakmai kérdésekben konzultált Vele Zámbó Tibor, Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõ elnöke, Dobos Lajos, a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség elnöke és a székesfehérvári Alba
Regia Kézilabdaklub vezetõi. Gyömöre István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás vezetõje Tamásiból érkezett, ahol sportrendezvényen vett részt. Nem jött üres kézzel,
hátizsákot és törölközõt hozott ajándékba. Egész napos vendég volt Dobos Lajos, korábbi kitûnõ játékvezetõ, aki a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség elnöke, akinek nagyban
köszönhetõ, hogy a serdülõ lányok és a felnõtt fiúk az összevont Veszprém–Fejér megyei
felnõtt bajnokságban indulhatnak.
Az egész napos kupán egy játékvezetõ mûködött közre, aki közmegelégedésre végezte
feladatát. A szabályokhoz igen rugalmasan alkalmazkodva, többször megmutatta a gyerekeknek a hibáikat, mintha egy szabályoktató mérkõzés lennénk. Ez tetszett! A lányoknál magabiztosan gyõzött a Varga Szilvia edzõ vezette helyi csapat. Második helyen,
nagy küzdelemben, a lajoskomáromi csapat végzett.

Simontornya KK–Simontornya vegyes
21:9 (11:2)
Góllövõk: Nagy Zalán 7, Varga Levente 6,
Szili Ádám 2, Szili Ákos 2, Horváth Balázs
2, Molnár Máté 2.
Simontornya vegyes: Erdélyi Marcel 7,
Jobban Tibor 2.
Simontornya vegyes–Cece 8:3 (4:0)
Góllövõk: Erdélyi Marcell 5, Jobban Tibor
1, Pordán Alex 1, Varga Balázs 1.

Eredmények:

Fiúmérkõzések:

Végeredmény:

Simontornyai KK–Cece 21:2 (10:1)
SIKK: Kovács Szonja kapus (aki két gólt is
lõtt), Patai Leila, Bognár Réka 1, Papp Nikolett 7, Erdélyi Boglárka 4, Enesei Luca
7, Szabó Luca.
Cserék: Sajti Rebeka, Kneisz Julianna, Kneisz Adrien.
SIKK–Lajoskomárom 12:5 (7:3)
Góllövõk: Kovács Szonja 5, Erdélyi Boglárka 5, Kneisz Adrienn 1, Enesei Luca 1.
Lajoskomárom–Cece 9:8 (2:3)
A torna gólkirálya címet Erdélyi Boglárka
érdemelte ki 9 góllal. A legjobb kapusnak
Kovács Szonját választották. A legjobb
mezõnyjátékos Posta Luca (Lajoskomárom) lett.

Simontornya–Cece 28:4 (14:1)
Simontornya: Bali Zoltán (kapus), Szili
Ákos 1, Szili Ádám 3, Varga Levente 8,
Nagy Zalán 7, Horváth Balázs 5, Molnár
Máté 4.
Cserék: Kõvári Roni, Pordán Alex, Hegyi Ferenc.
Simontornya–Székesfehérvár 31:3 (14:2)
Góllövõk: Varga Levente 11, Horváth Balázs 6, Szili Ádám 6, Nagy Zalán 4, Molnár
Máté 2, Kõvári Roni 1, Pordán Alex 1.
Cece–Székesfehérvár 4:2 (3:0)

1. Simontornya. 2. Cece, 3. Székesfehérvár

Versenyen kívül:
Székesfehérvár–Simontornya vegyes 6:14
(4:6)

Különdíjasok:
Gólkirály: Varga Levente, legjobb játékos:
Nagy Zalán, legjobb kapus: Várady–Szabó László (Cece).
Minden csapat mindkét nemben kupát és
oklevelet kapott, a játékosok érmet kaptak. A díjátadásnál a kupákat, okleveleket,
különdíjakat és az érmeket Zimányi Árpád, Gyömörei István, Dobos Lajos és
Lampert Csaba adta át. Jó hangulatú, sérülésmentes mérkõzéseket láthattunk, a
fiúk között több tehetséges játékost is
megfigyelhettünk, akikrõl bizonyára még
hallunk.
Va Lá

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

