XVI. évfolyam 5. szám
2017. május
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Így ünnepeltük Simontornyán
2017-ben május 1-jét
Ebben az évben igen szegény programot kínált a város lakosságának. Egyetlen központi eseményt rendeztek Simontornyán. Semmi sportot nem lehetett találni, üres volt a nagy foci- és a mûfüves
pálya is. A sportcsarnok is üresen tátongott, bajnoki kézilabda-mérkõzést nem lehetett rendezni ilyen ünnepnapon, megtiltotta a Magyar Kézilabda Szövetség. Korábban olyan sok foci- és kézilabda-mérkõzést rendeztek, hogy kevés volt a pályák száma. Kár
lenne, ha gyerekeink, unokáink csak hírbõl tudnának minderrõl.
Ne hagyjuk elveszni a majális hangulatát, a játékos vetélkedõket, a
szokásos virslievést, a sörözést, a beszélgetéseket! Sokszor, sokan
bebizonyították már, hogy nem minden a pénz kérdése.
Szivárvány, avagy utazás a világ körül. Ezen címmel meghirdetett
elõadáson a Simontornyáért díjjal méltán kitüntetett Krammer
Ferenc kórus tagjai és családtagjai ismét nagyot alkottak. A zene,
az ének és a jelenetek segítségével elkalauzolták a nézõket egy világkörüli utazásra. Kár, hogy az újságunk nem színes, de így is lehet
érzékelni az elõadás sokszínûségét, a szivárvány színeit. Ízelítõül
Bencze János képei, melyet ezúton is köszönünk.
További képek a 10-11. oldalon.
Va Lá

Kína – Koccintsunkcsak

Bármelyikünkkel megtörténhet!
Drámai jelenetek zajlottak a közelmúltban a simontornyai mûvelõdési
ház elõtt. A zömében középiskolásokból álló tömeg egy baleset szimulációja során lehetett szemtanúja annak,
milyen következményekkel járhat a felelõtlenség, és miként történik a mentés. Ha felmerül a stroke gyanúja, azonnal mentõket kell hívni, fontos az idõtényezõ.
A baleseti szimulációt megelõzõen Regõs Renáta megyei vezetõ mentõtiszt,
dr. Benczúr Béla, a Tolna Megyei Balassa János Kórház kardiológus fõorvosa és dr. Tusa Csaba, a kórház neurológus szakorvosa tartott elõadást a
stroke-ról, annak tüneteirõl, illetve arról, mi a teendõ, ha valakinél ezek jelentkeznek.
Folytatás az 5. oldalon.
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Az ülésen 8 fõ és 10 egyéb napirendi pontot tárgyaltak

nyitva tartásának, mûködésének szabályozására vonatkozó rendelet kidolgozásával.

Tájékoztató az elõzõ
ülés óta eltelt idõrõl

Javaslat a 2017. évi költségvetési
rendelet módosítására
A témát megtárgyalták, melyet elfogadtak.

A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megköszöntem az ajánlattevõknek a
munkájukat a napközi konyha szellõzés kivitelezése tekintetében. Egyben megkértem az újabb egy év halasztást. Válasz eddig nem érkezett.
2. Az elõzõ testületi ülés napján garanciális
javítást végzett a kivitelezõ a hibás bekötések tekintetében. A bejelentett hibák egy
része jogos volt, azok kijavításra került. A
minap a tavaszi garanciális bejárás összehívását kezdeményeztem a FIDIC-mérnöknél.
3. Közlekedési táblákat rendeltem. Két elsõbbségadás kötelezõ táblát ki is helyeztünk a temetõhöz és a Simovill elé.
4. A központi orvosi ügyeletre kiírt közbeszerzési felhívásunkat megtámadta az
egyik ajánlattevõ. Ennek oka az volt, hogy
a nyertes ajánlattevõnek a közzétett beszámolója szerint az éves statisztikai átlaglétszáma „0”, holott a felhívás alapján 3 orvos, 5 ápoló és 2 gépjármûvezetõvel (öszszesen 10 fõvel) kellene rendelkeznie. A
nyertes ajánlattevõ alkalmazottainak nagyobbik része olyan (hamis?) nyilatkozatot tett, hogy az ajánlattevõ alkalmazásában áll.
5. A Beszédes utca végén nincs közvilágítás és a buszmegállónak kiépített helye. A
buszmegálló kiépítését márciusban elvégeztük, a közvilágítási oszlop és lámpatest
felszerelését megrendeltük.
6. Megjelent az ivó- és szennyvízdíj támogatására kiírt pályázat. Tavaly sem voltunk
jogosultak ezt igénybe venni, és az idén
sem.
7. A lakások eladásához kiírtam a pályázatot.
8. A két ingatlan (gimnáziumi nyaktag,
szennyvíztelepi épületrész) vételárát közöltem a vevõkkel. A nyaktagra megrendeltem az energetikai tanúsítványt.
9. Aláírtam az E.ON-nal az együttmûködési megállapodást a kamerák elhelyezésére. Az oszlopok igénybevétele díjmentes. Egyben megrendeltem a bekötések
terveinek elkészítését a Pannon Inferior
Kft.-tõl (2459 Rácalmás, Gárdonyi u. 41.).
10. A Bem utcában a veszélyes fa kivágását
rendeltem el.
11. A külterületi utak építési engedélyében a hatóság kötelezettségeket írt elõ,
amelynek komoly anyagi és jogi (kisajátítások) vonzatai vannak. Ezek megakadályozására az építési engedélyt megfellebbeztem. A hatóság azóta a határozatát –
kérésünknek megfelelõen – módosította.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Március 28-án a városnapi rendezvényekkel kapcsolatban egyeztettem Lacza Attilával, a mûvelõdési ház igazgatójával és a
Bartina néptáncegyüttes vezetõjével.
Március 29-én Nyárádszereda polgármesterével, Tóth Sándorral egyeztettem szintén a városnappal kapcsolatban. A Bekecs
táncegyüttes fogadására pályázatot nyújtott be a város a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-hez.
Március 31-én Kántor Mónikával koszorút helyeztünk el a Pillich-emléktáblánál,
Pillich Ferenc születésének évfordulója
alkalmából.
Április 5-én a Simontornyai Rendõrõrs
munkatársaival tárgyaltam a felmerült
problémákról.
Április 7-én Pelcz Róberttel, a DRV Zrt.
tamási üzemvezetõjével és Nagy Károllyal
tárgyaltam kútfurás szükségességével kapcsolatban. Ugyanezen a napon az „ÉRTETEK” program szervezõbizottságával
egyeztettük a teendõket.
Április 11-én 4 társulási ülésre került sor, a
2016. évi zárszámadást fogadták el a társulási tanácsok tagjai. Bejelentem, hogy a
központi ügyelet mûködtetésére kiírt közbeszerzés gyõztese a bajai SPED-MED
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. június elsejétõl ez a cég szervezi, mûködteti a központi ügyeletet.
Április 12-én zajlott az „ÉRTETEK” baleset megelõzési bemutató. Maximális tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki a
résztvevõknek: a rendõrség, a tûzoltóság, a
mentõk, a katasztrófavédelem, a polgárõrség munkatársainak. Köszönöm a pedagógusok pozitív hozzáállását, a rendezvény
nagy hatással volt mindenkire, különösen
a diákokra. Köszönöm Pék Ferenc úr támogatását.
Április 12-én Tóth Ferenc úrral, a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával tárgyaltam a kormányablakról.

Az é

Minden bizottság javasolta a jelentés elfogadását, így azt a képviselõ-testület elfogadta.

Az önkéntes tûzoltó egyesület tevékenységérõl és az önkormányzati támogatásról
szóló elszámolást elfogadták. A polgárõr
egyesület tevékenységérõl szóló elszámolást elfogadták, ugyanakkor a pénzügyi támogatásról új beszámolót kell készíteni.

A beszámolót jónak értékelték és elfogadták. Kérdésként merült fel, hogy az informatikai eszközök megfelelõek-e a kor követelményeinek. Vácziné Horváth Anikó,
a városi könyvtár intézményvezetõje válaszában elmondta, hogy megfelelõ számú és
minõségû számítógép áll a vendégek rendelkezésére. Helyhiány miatt több gépet
nem lehet telepíteni. Az informatikai felzárkóztatás érdekében több tanfolyamot
szerveztek, melyek eredményérõl folyamatosan beszámolnak a Simontornyai Hírekben.

Máté Imréné a bizottság elnöke és Tóthné
Unghy Ilona a Simontornya Múltjáért
Alapítvány elnöke részletesen ismertette
azokat a tárgyakat, épületeket, melyek a
Települési Értéktárgyba bekerültek.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Tájékoztató a város közrendjét,
közbiztonságát érintõ eseményekrõl,
döntésekrõl
E témában a szokottnál hosszabb és több
hozzászólás, vita hangzott el, különösen az
„Ördög árok” szórakozóhelynél elõforduló problémákat, hiányosságokat tárgyalták. A képviselõk megbízták Bárdos László címzetes fõjegyzõt a szórakozóhelyek

Máté Imréné, a Simontornyai Színházi
Napok Közalapítvány kuratóriumának elnöke és Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke a 2016
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadták. Képviselõi kérdés volt, hogy a Simontornyai
Színházi Napok Közalapítvány 2017. évi
támogatása elegendõ-e a célok megvalósí-

2017. május
tásához. Válaszként elhangzott, hogy a
hiányzó összeget a rendezvények bevételébõl biztosítják.

KÖZÉLET
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HALAS KÁLMÁN

A két témát utólag vették fel a napirendi
pontok közé, melyek a határidõ miatt sürgõssé váltak.
Zárt ülésen tárgyalták a Simontornya II.
számú háziorvosi rendelõjében felhalmozott közüzemi díj meg nem fizetése miatti
tartozásokat. A polgármester a következõ
nyílt ülésen ad tájékoztatást a döntésrõl.

Ismét szegényebb lett Simontornya és az
egykori bõrgyár. Halas Kálmán nyugdíjas
fõmérnök 86 éves korában visszaadta a lelkét a teremtõ Istenének.
Az elhunyt a bõrgyárban a laborban kezdett dolgozni, majd az évek során, különbözõ beosztásokban, az egész üzemet végigjárta. Volt a meszes mûhely, a bokszkikészítõ, a krómgyár vezetõje, majd 1968-ban a
bõrgyár fõmérnökévé nevezték ki. Jó szakmai felkészültségével – melyet folyamatosan fejlesztett – számtalan korszerû technológiát vezetett be. 1990-ig, nyugdíjba meneteléig 22 évig volt a gyár fõmérnöke és vezérigazgató helyettese. Ezen idõ alatt az
üzem számtalan korszerûsítésen ment keresztül, mindez a termelés mennyiségének
növelését és új termékek bevezetését eredményezte.
Szívügye volt a szakemberképzés. A tímáripari iskolának szakoktatója volt, ahol javaslatára több felnõtt csoport is indul, megszerezték a tímár szakmunkás bizonyítványt. A mûszaki és kétkezi dolgozókért a legmesszebbmenõkig kiállt. Szakmai felkészültsége mellett emberi tartása és embersége az, ami kiemelendõ. Sem igazgató, sem fõmérnök, sem
fõkönyvelõ nem dolgozott olyan hosszú ideig a bõrgyárban – ilyen vezetõ beosztásban –
mint õ. Munkájáról, a bõrgyárban ledolgozott 40 éve alapján elmondhatjuk: oly sok bõrgyárihoz hasonlóan, õ is az életét tette fel a gyárra. Többször részesült elismerésben,
2016-ban megkapta a „Simontornyáért” díjat. A Bõripari Tudományos Egyesületen belül jelentõs szakmunkát végzett – elõadások, külföldi adaptációk stb. Az egyesülettel
minden évben szerveztek szakmai kirándulásokat is, bel- és külföldön egyaránt. Az iparkamara dunántúli szervezetének tagja volt.
A Simontornyai Fejlesztési Bizottság elnökeként segítette elõ a Petõfi-szobor felállítását, a jó kapcsolata Kelemen Kristóf mûvésszel további szép köztéri szobrok – Egressy
Béni, Szent István – felállítását is lehetõvé tették. A „Volt egyszer egy bõrgyár” c. könyv
legfõbb szakértõ segítõje volt. Megõrzött, pontos nyilvántartásait – melyek egy részét a
helytörténeti múzeumnak adta – építették be az egyes fejezetek szövegébe. Õ maga a
könyv elõkészületei során fáradhatatlan volt. Emlékét nemcsak a könyvek, fényképek
õrzik, hanem sok ember szívében is tovább él.
Búcsúzunk egy nagy egyéniségtõl! Isten vele Fõmérnök úr!

Va Lá

Va Lá

A javaslatot a testület nem fogadta el, a velük kötött szerzõdést felmondják.

A témát megtárgyalták, és azt elfogadták.

Két ingatlanról van szó, melyek tulajdonjoga és a helyrajzi száma nem egyezik.
Megbízták a polgármestert a tulajdonjog
rendezésével.

A terv elkészítését és beadását a képviselõk támogatták.

A testület a javaslatot elfogadta.

Költészet napja
A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben
április 11-én ünneplik Magyarországon. Simontornyán, a Temi Fried Mûvelõdési Házban
léptek fel a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium diákjai és a tagintézmények képviselõi. A mûsoron 22 elõadás hangzott el, hallhattunk verseket, meséket, népdalokat, megzenésített verset gitárkísérettel és furulya elõadást. Így ünnepeltünk közösen a fellépõkkel és a
megjelent közönséggel együtt.
„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.” (József Attila)
G. Hajni
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FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal kicsit másképp. Ebben az önkormányzati ciklusban már öt évre választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan értékelik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseikbõl és mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Munkáról, családról és mindennapokról is szó esik.
Elsõnek – rendhagyó módon – Csõszné Kacz Edit polgármester értékelését olvashatjuk, majd júniusban a legtöbb szavazatot (912)
begyûjtõ Körtés István mondja el véleményét. Júliusban a 790 szavazattal mandátumot szerzõ Csõsz László sorait olvashatjuk, augusztusban az alpolgármesternek megválasztott Szabó Attila (784) értékelése következik, Zsolnai István (761 ) szeptemberben értékel. A 728 szavazattal megválasztott Kántor (Csõsz) Mónika) sorait októberben, míg Andráskó Péter (673) értékelését novemberben közöljük. A fentiek a Simontornyai Hírek következõ számában is olvashatók.
Va Lá

ÉVÉRTÉKELÕ – Simontornya
Visszagondolva az
elmúlt évre, sok harcos, de eredményeket hozó hétköznapot, és jó néhány csodálatos élménnyel
gazdagító ünnepnapot élhettünk át együtt.
Saját magam is, tõsgyökeres simontornyai
lévén, némi elfogultsággal ugyan, de elmondhatom, hogy városunk biztos léptekkel halad a virágzó településsé válás útján.
A mai nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzatok csak akkor tudnak nagyobb
léptékû fejlesztéseket megvalósítani, ha
pályáznak. Az elmúlt idõszakban az önkormányzat igyekezett egy olyan következetes pályázati stratégiát kialakítani,
amely figyelembe vette Simontornya és intézményei infrastrukturális hiányosságait,
továbblépési irányait, lehetõségeit.
Ennek köszönhetõen olyan fejlesztésekre
van lehetõség, amelyek egymásra épülve,
lassanként segítenek leküzdeni a településünk hátrányos helyzetébõl adódó problémákat, és segítenek ezt a várost élhetõ környezetté, otthonná alakítani az itt lakók
számára.
Hatalmas erõfeszítéseket tettünk azért is,
hogy büszkeségünk, a vár és a körülötte elterülõ utcák valóban városunk központjaként szerves egységet alkossanak. Ma már
az egészséges ivóvízhez jutás és a szennyvízelvezetés problémája is a múlté.
Az elmúlt évek milliárdos nagyságrendû
projektjei lezárulnak, és már a következõ
pályázati ciklus fejlesztéseire vonatkozó
döntéseket is meghozta a képviselõ-testület.
Évtizedes problémát oldhat meg a kultúrházi körárokkal kapcsolatos vízrendezés,
az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a
szociális alapszolgáltatások bõvítése, a
bölcsõdei ellátás beindítása az óvodában,
és nem utolsó sorban a Városüzemeltetési
Kft. épületeinek teljes felújítása, a tûzoltószertár, valamint egy üzemcsarnok megépítése a Gyár utcában. A benyújtott pályázatok támogatási igénye meghaladja az
egy milliárd forintot. Városunk csatlakozott a Sióhoz kapcsolódó turisztikai projekthez is. Benyújtottuk pályázatunkat a

közétkeztetés fejlesztésére, és folytatjuk a
járdák felújítását a nyertes pályázatunk
esetén.
A 2016-os év a tervek kidolgozásának éve
volt. A TOP-forrásokra öt pályázatot nyújtottuk be:
– A „Barnamezõs területek rehabilitációja”
keretében, a Városüzemeltetési Kft. iroda- és garázsépületeinek felújítása, illetve
az önkéntes tûzoltóság telephelyének kialakítása. A projekt teljes költsége 400 millió Ft.
– „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”. A belterület védelmét szolgáló vízelvezetõ-hálózat fejlesztése. A projekt teljes költsége 250 millió Ft.
– „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése”. A Templom u. 4. szám alatti
önkormányzati tulajdonú épületnek a felújítása. A projekt teljes költsége 110 millió
Ft.
– „A foglalkoztatás és az életminõség javítása
családbarát, munkába állást segítõ intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”. A
Vak Bottyán Óvoda önkormányzati tulajdonban lévõ épületének felújítása, és egy
új 11 fõs bölcsõdei szárny építése az óvodai
épület bõvítésével, valamint eszközbeszerzés. A projekt teljes költsége 150 millió Ft.
– „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése”. Mûemléki védettségû,
de funkciójukat vesztett kolostor épületének hasznosítására kerül sor annak felújításával és a szociális alapszolgáltatásoknak
otthont adó épületbõl kerül átköltöztetésre az idõsek nappali ellátása. Projekt teljes
költsége 125 millió Ft.
A ránk bízott feladatot elvégeztük, jelenleg a bírálókon a sor. Várjuk az eredményekrõl szóló híradásokat.

Eredményesen pályáztunk egy kisméretû
mûfüves pálya építésére, így a jó idõ beálltával már birtokukba is vehetik a pályát a
sportolni vágyók. Önkormányzatunk támogatta a SIKK (Simontornyai Kézilabda
Klub) pályázatát, amely a sportcsarnok tetõszigetelésére irányult, valamint indultunk a sportpark pályázaton is.

Mi átlátható, takarékos gazdálkodást folytattunk. Ennek keretében a képviselõ-testület több helyi fejlesztésrõl is döntött az
elmúlt évben. Így valósulhatott meg többek között a járdák és a parkolók felújítása
és a térfigyelõ kamerák kihelyezése. A városhoz, annak lakóihoz, ünnepeinkhez
méltó kulturális rendezvényeket szerveztünk, amelyek aktív résztvevõi a helyi civil
szervezetek. Nem feledkezünk meg a szociálisan rászorulókról sem. Anyagi megfontolások alapján nem indultunk ugyan a
szociális célú tüzelõanyag pályázaton, de a
közmunkaprogramban dolgozók segítségével juttatunk fát a legrászorultabbaknak.
Hosszú ideje kiemelt feladatunknak tekintjük a gazdaságfejlesztés terén a lakosság képzettségének megfelelõ munkahelyek teremtését, illetve az ezt biztosító befektetõk városba vonzását és ezzel a lakosság jövedelmi helyzetének javítását és az
elvándorlási folyamat, ingázás mérséklését. Nagy örömömre szolgál, hogy végre elindult Simontornyán is a munkahelyteremtés. A SZÖVIN Simontornya Kft. jelenleg 60 fõt foglalkoztat a volt bõrgyár területén. Terveik között szerepel, hogy a
közeljövõben 100 fõre bõvítik az alkalmazottak számát.

Az elõzõekbõl következik, hogy nagy várakozással tekintünk a jövõ év elé, hiszen a
2016-os tervek megvalósulása a pályázatok eredményességén múlik.
Természetesen addig sem ülünk ölbe tett
kézzel. Már készülnek az új pályázatok:
„Vidéki térségek kisméretû infrastruktúrájának és alapvetõ szolgáltatásainak fejlesztésére” keretében a konyha felújítására nyújtunk be igényt, illetve a „Külterületi helyi
közutak fejlesztésére” kiírt pályázaton is indulni kívánunk.
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik kiemelt feladatuknak tekintik Simontornya fejlõdését és
a saját lehetõségeihez mérten hozzájárul
városunk gyarapodásához.

2017. május

Rendõrségi
hírek
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Bármelyikünkkel
megtörténhet!
A stroke következtében vérellátási zavar lép fel, emiatt az agy nem tudja ellátni a funkcióit. Az elõadók mindegyike az idõtényezõ és a mielõbbi ellátás fontosságát hangsúlyozta.
A szakembereknek ugyanis legfeljebb 4,5 órájuk van arra, hogy hatékonyan meg tudják
kezdeni a célzott terápiát. Ha ebbõl kicsúsznak, nõ a maradandó károsodás esélye. Gyanú esetén ezért is nagyon fontos a mentõk azonnali tárcsázása a 104-es segélyhívó számon.

Az elmúlt testületi ülés (2017. március
27.) óta 2017. április 21-ig 6 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
A Btk. (2012. évi C. tv.) 339. § (1) bekezdésébe ütközõ és a szerint minõsülõ garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt hivatalból eljárás indult egy
simontornyai lakos ellen, aki 2017. március 28-án, 17.30 óra és 17.35 óra közötti
idõben Simontornán egy vendéglátó
egység elõtti járdán elõzetes szóváltást
követõen egy alkalommal ököllel arcon
ütött egy másik simontornyai lakost,
majd ezt követõen egy alkalommal
meglökte, melynek következtében a
sértett a betonozott árokba esett.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2017. április
8-án, 19 óra és 2017. április 9-én, 7 óra
közötti idõben lakóházának nyitott
melléképületébõl eltulajdonított 2 db
lezáratlan Simson S51 típusú segédmotorkerékpárt. A lopással okozott kár
kb. 200.000 Ft.

Stroke-ra utal, ha valakinél minden elõzmény nélkül beszédzavar, szóformálási nehézség adódik, ha féloldali végtaggyengeség, elernyedés, bénultság jelentkezik, ha az arc
asszimetrikussá válik, a száj elferdül. A stroke a legfõbb halál oka.

A Btk. (2012. évi C. tv.) 222. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (3) bekezdés a. pontja szerint minõsülõ házastárs volt házastárs, élettársa, volt élettárs sérelmére
elkövetett zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy simontornyai
lakos feljelentése alapján a különélõ
férje ellen, aki 2017. február hónap óta
a feljelentõt mind személyesen, mind
telefonon zaklatja.
A Btk. (2012. évi C. tv.) 236. § (1) bekezdésébe ütközõ és a szerint minõsülõ ittas állapotban elkövetett jármûvezetés
vétségének megalapozott gyanúja miatt
eljárás indult egy budapesti lakos ellen,
aki 2017. április 15-én, 10 órakor Simontornya, Petõfi utcában az általa vezetett személygépkocsival ittasan közlekedett.
A Btk. (2012. évi C. tv.) 339. § (1) bekezdésébe ütközõ és a szerint minõsülõ garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy simontornyai szórakozóhely elõtti területen történt, több helyi és vidéki lakos között
lezajlott verekedés miatt.
Ritter Rudolf c. r. alez.,
õrsparancsnok-helyettes

A kezdeményezés ötletgazdái, Bóta Gyula, Fárbás Csaba és Jantner Attila elmondták,
minél több fiatal figyelmét szeretnék felhívni a drog- és az alkoholfogyasztás veszélyeire.
Ennek hatásos eszköze a sokkolás, hiszen a számítógépes játékokkal ellentétben, a valóságban nincs új lehetõség az életre.
Va Lá
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14. Regionális Nyugdíjas-találkozó
Simontornyán rendezték az idén a regionális nyugdíjas-találkozót. A régióhoz
Ozora belépésével immár hét nyugdíjasklub tartozik: Tolnanémedi, Pincehely,
Kisszékely, Nagyszékely, Belecska, Ozora
és a Simontornyai Bõrgyári Nyugdíjasklub. A rendezvényt Botos Jánosné, a
Mikrotérségi Nyugdíjas Szervezet elnöke
nyitotta meg, ezután Csõszné Kacz Edit
polgármester köszöntötte a résztvevõket.
Elmondta, hogy lényegében ugyanezen a
települések alkotják a régió több társulását (orvosi ügyelet, oktatás, gondozási központ stb.). Dr. Horváth Marcell, a Megyei
Nyugdíjas Érdekszövetség elnöke beszélt
a nyugdíjas kártya elõnyeirõl. A házigazda
klub elnöke, Kis Jánosné ismertette a nap
programtervezetét. A rendezvény a várban folytatódott, Nagy József kiállításának
és a Simontornyai Vár virtuális kisfilmjé-

nek megtekintésével. A séta után közel
százötvenen együtt ültek asztalhoz és fogyasztották el a finom ebédet.

Minden klub készült egy kis vidám mûsorral, ezzel is fokozódott a jókedv. A tombolahúzás során egy új módszert alkalmaztak, ugyanis nem számokat, hanem neveket írtak a szelvényre, mindez a többségnek nagyon tetszett. Vörös József szintetizátorral elõadott változatos zenéjére sokan táncra perdültek, elfeledték fájdalmukat. Szép nap volt.
G. Hajni–Va Lá

Arany mikrofon díjat kapott

SZABÓ RÓBERT
a III. Kortalan Magyar Népdal- és
Nótaversenyen
nyújtott kiváló szereplésén.
Gratulálunk a Simontornyai Vak
Bottyán Gimnázium tanulójának!

DR. VÕNEKY ÁKOS
urológus adjunktus
MAGÁNRENDELÉSE SIÓFOKON
KÓRHÁZ, „E” épület, 1. emelet
Szerdánként, 16-17 óráig
Telefon: 06 30 890 2559

Kedves Véradók!
Áprilisi születések

Bognár Natasa Erzsébet
Gereny Gréta Patrícia

2016. április 6-án ismét Schweigert Martin gyógyulásának segítése céljából adták a
legdrágább kincset, a vérüket. Több napig kapott transzfúziót, trombocitát.
13 véradó 0 pozitív vércsoportos vére irányítottként érkezett a vérellátóba.
Megjelenés: 55 fõ. Sikeres vérvétel száma: 43 fõ.
„Ha szeretet van a szívünkben, az pótol ezernyi dolgot. Ha nincs szeretet, mindegy, mink
van, az sosem lesz elég.” Dan Millma
Ismét megköszönöm a véradók önzetlen segítségét.
Schweigert Györgyné

2017. május
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Így majálisoztak az Õszikék
A pótszilveszterhez hasonlóan, ezúttal is más idõpontban ünnepelték május 1-jét az otthon lakói. Május 2-án tartották a majálist,
ami egy játékos vetélkedõ keretében zajlott le. A játék határok
nélkül mintájára összeállított ügyességi és logikai feladatok az
idõsek számára készült, mely köszönhetõ Baum Mártának. Az
Õszikék minden rendezvényét megtisztelõ Csõszné Kacz Edit
polgármester most is jelen volt, és aktívan közremûködött.

Felkérték, hogy az édesanyákat köszöntse, és egy szál virágot adjon át a részükre, mindezt szívesen tette, idõnkénti elérzékenyülésének okát nem tudjuk pontosan, csak sejtjük. A vetélkedõn
nem hirdettek eredményt, mindenkit gyõztesnek nyilvánítottak.
Végül a hagyományokat ápolva, sörrel és virslivel zárták a napot.
Va Lá

Majális Rétimajorban
A zömében Simovill és Simotrade nyugdíjasaiból alakult FÉNYERÕ Egyesület tagjai május 1-jén, a munka ünnepén Rétimajorban látogattak. Az idõjárás ezúttal kedvezett a látogatóknak: verõfényes napsütés, szinte teljes szélcsend uralkodott, ez jó kedvet
eredményezett. Az összejövetelen 30 fõ vett részt, halászlevet ettek. A jóízû ebéd elfogyasztása után egy nagy sétát tettek a halastó
környékén, a Nyalóka szigeten, közben beszélgettek, felidézték a

régi közös élményeket. Visszaérkezés után a szõlõsgazdák által
hozott finom simontornyai borokkal oltották szomjukat. (Volt,
aki az ásványvizet, az üdítõket, részesítette elõnyben). Elvesztett
energiáikat pedig házi sütésû süteményekkel, pogácsával pótolták, csillapították éhségüket. Az egész napi vidámságot, a találkozások örömét senki nem veheti el tõlünk – mondta mintegy összefoglalóul Szabó Jánosné Jolán, az egyesület elnöke. Szerintem
100 %-ig igaza van!
Va Lá
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Könyvbemutatók
Április 18-án Bobory Zoltán költõ mutatta be legújabb verseskötetét a várban.
Bobory Zoltán születése óta Székesfehérváron él, tavaly ünnepelte 70. születésnapját. Diákkorától aktív résztvevõje a fehérvári
irodalmi életnek. Hivatásos elõadómûvész. 19 évig vezette a legendás Látó-kört. 1994-tõl a Szent István Mûvelõdési Ház igazgatója volt, ekkor alapította a Vár címû irodalmi-közéleti folyóiratot. 2010 óta a Vörösmarty Társaság elnöke.

A bemutatott kötet a Damaszkuszi úton címet kapta. Különféle
témájú verseket olvashatunk benne. Egyes költeményeiben a
mély hit, a keresztény életszemlélet nyilvánul meg, de megfogalmazódnak az emberi kapcsolatok, a barátok, elõdök tisztelete, az
élet nagy kérdései is. Meleg hangon ír a költõ a családi kötõdéseirõl, különösen az unokákkal kapcsolatos érzéseirõl. Olvashatunk
a természet közelségérõl, az idõ és az élet múlásáról, de megidézi
a költõ a történelem egy-egy eseményét, a politikát is.

A kis létszámú közönség nagyon kellemes hangulatú beszélgetést
folytatott a költõvel.
Április 28-án ismét könyvbemutatóra gyûltünk össze a Simontornyai Vár képtárába. Háborús évek 1941–1945 címû könyvét mutatta be a szerzõ, Tálosi Zoltán, aki pedagógusként dolgozik, mellette szenvedélyesen gyûjti és dolgozza fel a háborúval kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi emlékeket. Õ az egyik megalapítója
a szekszárdi Baka Múzeumnak.
A 2002-ben hasonló címmel megjelent mûvének egy kibõvített
második kiadása ez a bemutatott kötet, melybe több, újonnan felderített légi esemény története került be, kibõvült az 1945. márciusi, Simontornya környéki harcok pontos leírásával is. A kiegészítõ melléklet vaskosabbá vált, a listák jó részét a háború Tolna megyei civil és katonai áldozatainak adatai teszik ki. E kötet emlékezés és emlékeztetés is egyben. A szerzõ a bemutató alatt a könyvben leközölt fotókból is vetített ki néhányat, majd a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója, Ódor János Gábor
vezetésével beszélgetés folyt a könyv keletkezésérõl, elõzményeirõl. A megjelentek vásárolhattak is belõle.
G. Hajni

Könyvajánló Simontornya
helytörténeti kiadványaiból
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas pedagógus
vagyok, 20 éve foglalkozom Simontornya
történetével. A kutatások eredményeit a
Simontornya Múltjáért Alapítvány évrõl
évre megjelentette. 1998–2016 között 20
kiadvány jelent meg. Ugyancsak a Simontornya Múltjáért Alapítványnak köszönhetõ, hogy mind az általános iskolában,
mind az óvodában látható a hajdan volt pedagógusaink, nevelõink portréképe, valamint a Helytörténet Háza összes kiállítása
(iskolatörténeti, a bõrgyártás, a bõr- és
szõrme és a Simovill emlékei, 1956-os, a
Pillich család története, Dr. Kiss István
élete és munkássága, I-II. világháború története, Fried emlékkiállítás, a holokauszt
simontornyai áldozatainak emlékkiállítása). A Helytörténet Háza ingyenesen látogatható akár egyénileg, akár csoportosan,
az ajánlott könyvek pedig ott is megvásárolhatók.
Volt egyszer egy SIMOVILL
Ipari Szövetkezet
A könyv a SIMOVILL néhány hajdani dolgozójának kérésére született meg. No meg
lelkiismereti okokból is. Úgy gondoltam,
hogy a bõrgyár és a BSZV történetének
feldolgozása után nem maradhat ki az ipa-

ri szövetkezet sem. A könyv az alábbi témákkal foglalkozik levéltári kutatások, korabeli sajtótermékek, fényképek és visszaemlékezések alapján:
– Simontornyai Vegyes Kisipari Termelõ
Szövetkezet – a szövetkezet elsõ 20 éve
(közgyûlések, termékek, kiállítások);
– SIMOVILL Ipari Szövetkezete 1972-tõl
az új szövetkezeti törvényig (export és
szolgáltatás, autószerviz, kiváló szövetkezet, SIMOVILL Ipari Kisszövetkezet és a

SI-KER áruház, a szövetkezet 40. évfordulója);
– Képek a SIMOVILL szövetkezet életébõl, dolgozóiról;
– Egy brigádnapló nyomán – képek a szocialista brigádok életébõl, a szövetkezet dolgozóiról, kiállításon a SIMOVILL Ipari
Szövetkezet termékei;
– Társadalmi feladatok (május 1-jei felvonulások, polgári védelem, a KISZ-szervezet, társadalmi munka, kismama-találkozók, nyugdíjas-találkozók, kirándulások,
üdülések, sportesemények);
– SIMOVILL Ipari Szövetkezet az 1992.
évi szövetkezeti törvény módosulása után,
Az útkeresés idõszaka, A reményekkel teli
1996. év, Küzdelem a talpon maradásért,
Az 50. évforduló;
– SIMOVILL termékek az 50. évforduló
után;
– Sportesemények – a sportélet támogatása, kismama találkozók, nyugdíjas-találkozók;
– A SIMOVILL felszámolása – a felszámolás története a megjelent újságcikkek
nyomán. Az A/4 nagyságú 240 oldalas 550
képet tartalmazó kiadvány 2.500 Ft-ért
megvásárolható a Helytörténet Házában.

2017. május
Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI./4. 2. rész
Monumentális mûfajok

A mozaik története
A keresztény mozaik

A keresztény mozaik két nagy történelmi
korszakot köt össze. A hanyatló Római Birodalomban eleinte az üldöztetés elõl a katakombákba menekülõ keresztények alkotásai voltak az elsõ keresztény mozaikok.
A katakombák titkos, földalatti temetkezési és gyülekezési helyek voltak. Nevüket
az egyik római ókeresztény temetõrõl kapták. Az üldöztetés alatt itt zajlottak a szertartások. Ilyen helyen tárták föl az elsõ keresztény mozaikok egyikét: a római Santa
Constanza és a Lateran baptisteriumának
mozaikját. A keresztény mozaik már nem
a padlót díszíti, hanem a falon helyezkedik
el. A római hatásról árulkodik az ornamentális (növényi minták) díszítés. A késõbbiekben egyre inkább áttértek a figurális (tárgyakat, emberi alakot formázó) ábrázolásra. Krisztus után 313-ban Nagy
Konstantin államvallássá nyilvánította a
kereszténységet. Ezután a keresztények
elhagyták a katakombákat, de ezek közelébe építették a temetõi kápolnáikat, imaházaikat.
Krisztus után 395-ben kettészakadt a Római Birodalom keleti (Bizánc) és Nyugat-Római Birodalomra. Ez utóbbi 476ban összeomlott a népvándorlás hatására,
a keletrõl bezúduló „barbár” népek elsodorták. De a kereszténység fennmaradt!
Ez egy óriási jelentõségû esemény volt,
ami máig érezteti hatását. A keletrõl érkezõ népeket megtérítette, folklórjukat (kultúrájukat) részben magába olvasztotta.
Számunkra jelen pillanatban annyi érdekes, hogy a Bizánci Birodalom ezer évvel
élte túl a Nyugatrómai birodalmat! Így kialakulhatott a Bizánci mûvészet, benne a
bizánci mozaik.
Tükrözte Bizánc hierarchiáját, gazdagságát, hatalmát. Egyik legszebb példája a
Hagia Szophia (Szent Bölcsesség) temploma.
További részleteket tartalmaz a simontornyai könyvtárból M. Kiss Pál: Mûvészetrõl mindenkinek valamint A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötet.
Gyurkó Gábor
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Játszóház
2017. április 8-án húsvéti kézmûves foglalkozás és játszóház várta a gyerekeket a
Temi Fried Mûvelõdési Házban. Lehetõség volt gipsztojások dekorálására, ceruzatartó nyuszi készítésére, tojásfestésre, és

hogy ezeket megóvhassák, tojástartó figurákat is készíthettek az ügyes kezek. Bár a
megjelentek létszáma csekély volt, de aki
eljött, boldogan tért haza kezében a sok
szép munkával.

Csökken a digitális
szakadék Simontornyán

A GINOP 6.1.2 program célja a digitális
szakadék csökkentése. Ez a cél megvalósulni látszik Simontornyán, hiszen január óta
már a harmadik csoport fejezte be a 35 órás
képzést, melynek során informatikai ismereteket sajátítottak el ingyen, helyben. A
képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni
kezdõ és haladó szinten egyaránt. A 16-65
év közötti érdeklõdõket szeretettel várom a
könyvtárban!
Vácziné Horváth Anikó mentor

FIZESSEN ELÕ
SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Szivárvány, avagy utazás a világ körül

Spanyol flamingó

Orosz kalinka

Lengyelország – Kakukk Jankó nõsül
Németország – A földmûves jókedvûen munkához lát

Amerika – country

Magyarország – János vitéz

Görögország – Sirtaki

2017. május
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IFA megy a hegyen

Vakációóó!

Amerika – Stupid Cupid
Kína – Kint sincs kuncsaft, benn sincs kuncsaft

Magyar csasztuskák

Ismét sikeres volt a papírgyûjtési akció
A közel 12 tonna hulladékpapír gyûjtésével újra rekordot döntöttek meg a tanulók – tudtuk meg Varga Szilvia fõszervezõtõl. Munkáját
ezúttal is segítette a már nyugdíjas Csóka Lászlóné Kati, emellett a pedagógusok és a szülõk is aktívak voltak. A papírgyûjtés eredménye:
1. 1. o. 2.516 kg, 2. 5. a 2.217 kg, 3. 6. b 1.419 kg, 4. 3. o. 1.337 kg, 5. 7. b 1.122 kg, 6. 4. o. 745 kg, 7. 2. b 597 kg, 8. 5. b 446 kg, 9. 2. a 403 kg, 10.
8. a 356 kg, 11. 10. g 302 kg, 12. 6. a 268 kg.
A papír eladásából származó bevétel az osztálykasszát gyarapítja.
Va Lá
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Nyeregben
Horváth Anna vagyok, a simontornyai Vak Bottyán Gimnázium
tanulója. Kisszékelyen lakom és a cecei Kabakán lovardába járok
lovagolni. 2014 õszén kezdtem el itt a lovaglást, ekkor szinte még
semmi lovas tapasztalatom nem volt. Az edzõmtõl, Kapoli Istvántól rengeteget tanultam, és persze nagyon sokat köszönhetek a lovaknak is, különösen Dáriónak és Fanfárnak. Eleinte fõleg Dárión ültem, aki egy idõs, tapasztalt ló, vele ugrattam elõször. Az
utóbbi idõben inkább Fanfáron, egy mezõhegyesi félvéren lovagoltam, rajta tanultam meg vágtázni is.

Nagyon szeretem ezt a sportot, mely amellett, hogy nagyszerû
szórakozást jelent, rendkívül hasznos is: fejleszti az egyensúlyérzéket, növeli a bátorságot és határozottságot. A lovaglást minden
szinten lehet élvezni, akár kikapcsolódásra vágyunk, akár élsportolók szeretnénk lenni.
Tavaly decemberben voltam elõször versenyezni, egy ügyességi
versenyen vettem részt Dárióval, Székesfehérváron. Március
26-án Fanfárral egy távlovas versenyen is részt vettem. Nagyon jó
volt kint a természetben lovagolni, és sikerült a 20 km-t teljesítenünk. Van egy saját lovunk is, Bátor, egy nagyon kedves haflingi.
Jelenleg Cecén van edzés céljából, szeretnék majd vele tereplovagolni. Távolabbi célként pedig szeretnék megtanulni lovasíjászkodni is, bár addig még sokat kell tanulnom.

Lendületben a SIKK felnõtt férfi csapata
Folytatta a pontok gyûjtését a Veszprém megyei bajnokságban játszó Simontornya kézilabda csapata. Ezúttal Pápáról hozták el a két
bajnoki pontot. Németh Ferenc irányító játékoskénti szerepeltetetése biztató volt, ennek ellenére rosszul kezdték a mérkõzést (6.
perc: 5-1). Ekkor Zámbó Tibor edzõ idõt kért, rendezték soraikat, fokozatosan felzárkóztak, a szünetben már õk vezettek. A második
félidõben végig a Simontornya vezetett, gyõzelme nem forgott veszélyben. Elgondolkodtató, hogy a kezdõcsapaton kívül mindössze 2
cserejátékos (kapus) állt a vezetõedzõ rendelkezésére.

SIKK: Somogyi (kapus) Kapoli 5, CSENDES 10, Pásztor1, NÉMETH 9, Nacsa 3, MOLNÁR 5.
Cserék: Erdélyi, Rohn (kapusok), kiállítások: 6, illetve 2 perc, 7 m-es 5/4, illetve 5/3.
Va Lá

Folytatták jó sorozatukat a fiú kézilabdázók
Jó hajráznak a felnõtt férfiak, az utolsó 5 mérkõzésen nem kaptak ki. Közben megfosztották a toronymagasan vezetõ veszprémi egyetemistákat a 100 %-os mérlegüktõl. A legutolsó mérkõzésen heroikus küzdelemben 1 góllal legyõzték az AJKA csapatát. A vendégek
keménysége idõnként durvaságokba torkollott, ezt tükrözi a büntetõk és a kiállítások aránya is.

Simontornya 70 nézõ. Vezette: Dravecz T.–Nagy I.
SIKK: Somogyi (kapus), Kapoli 6, Csendes 7/2, Kiss 1, Pásztor 1, Nacsa 1, NÉMETH 11/5. Cserék: Erdélyi (kapus), Molnár3, Pordán,
Lampert, Rohn.
Edzõ: Zámbó Tibor.
7 m-es 8/7, illetve 4/3 kiállítások 4, illetve 12 perc.
Va Lá

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