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Ára:
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MÁRCIUS
15.
Rendhagyó elõadással emlékezett meg a
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium az 1848-as szabadságharcról. Az idei
megemlékezésen a gimnazisták nem törekedtek a történelmi események teljességét
visszaadni. A múltból indítva, a korabeli
nõk szemszögébõl láttunk rá a szabadságharc eseményeire. A nagyérdemû jól tudja, hogy a szabadságharc idejében készült
képekrõl büszke, szakállas férfiak néznek
ma is vissza ránk. Ez alkalommal hiteles
történelmi dokumentumokból, levelekbõl
megtudhattuk, hogy a korabeli nõk is jól
értették a politika nyelvét. Sõt, a nemzetünk szabadságának ügye mellett a nõi szabadságjogokért is küzdöttek. Jókai Mór
szerkesztette Életképek lapban megjelent
nyílt levél ismeretlen nõi szerzõje nem kevesebbet követelt, mint a nõk teljes körû
felszabadítását.
A múlt eseményeibõl a jelenkor élethelyzeteibe, egyéni sorstragédiáiba léptünk át.
Láthattuk, hogy ma, 2018-ban a márciusi
ifjak milyen valós nehézségekkel küzde-

nek meg a mindennapokban. A gimnazisták a nemzeti ünnepünk alkalmával a múlt
és jelen dialektikáját próbálták megjeleníteni. Láttatni azt, hogy a korabeli nemzet is
küzdött belsõ feszültségekkel, nyitottan
maradtak kérdések. Nincs ez másképp ma
sem. Szabad nemzet csak akkor lesz, ha
meghallja az alig hallható, az emotikonok
mögé bújt egyéni hangok kiáltását is.
Nyugtalanító megemlékezés volt az idei,
hiszen a nemzeti ünnep mögé, a nemzetet
alkotó egyének arcába akart nézni.

Felkavarva és elgondolkodva indultunk
útra, hogy lerójuk tiszteletünket, emlékezzünk és koszorúzzunk. A Petõfi-szoborhoz
érve Patakiné Hegyi Erzsébet megható
szavakkal szólt az ünneplõ közönséghez,
hogy „MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS
EGYETÉRTÉS.
G.H.H.
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Kovács László, a simontornyai rendõrõrs csoportparacsnoka: Az elmúlt
ülés óta 6 esetben került sor nyomozás elrendelésére.
1. Csekély mennyiségû kábítószer fogyasztás céljából megszerzésével elkövetett kábítószer birtoklásának vétségének megalapozott gyanúja miatt hivatalból eljárás indult egy dunakeszi lakos ellen, akinél 2018. február 28-án egy szabálysértés elkövetése miatt foganatosított intézkedés alkalmával végrehajtott
ruházat átvizsgálása során egy simítózáras nylontasakban világos színû por
volt, melynél a kábítószer gyorsteszt THC származékra pozitív eredményt mutatott. A nyomozást a Tamási Rk. alosztálya folytatja.
2. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, mivel Simontornyán az egyik üzem lakatosmûhelyében egy élhajlító gép mûködtetése közben egy munkás balesetet szenvedett, melynek során az egyik kezének három
ujja súlyosan megsérült.
3. Kapcsolati erõszak vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
egy simontornyai lakos feljelentése alapján az élettársa ellen, aki a feljelentést
megelõzõ kb. három hétben több alkalommal fenyegette megöléssel, egy alkalommal a nyakára tévézsinórt tekerve fojtogatta, több alkalommal pedig késsel
fenyegette meg. A nyomozást a Tamási Rk. alosztálya folytatja.
4. Súlyos testi sértés bûntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt hivatalból eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2018. március 11-én 00
óra 30 perc körüli idõben a lakóházában ököllel arcon ütött egy másik simontornyai lakost, aki az elsõdleges adatok alapján 8 napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett. A nyomozást a Tamási Rk. alosztálya folytatja.
5. Egy simontornyai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2018.
március 16-án 14:15 és 15:15 óra közötti idõben a lakóházának melléképületét
felfeszítette és onnan füstölt húsárut tulajdonított el. A nyomozás során a bcs.
elkövetõjének személyét megállapítottuk, aki gyanúsítottként a bcs. elkövetését beismerte. Az eltulajdonított élelmiszer egy része lefoglalásra és a sértettnek kiadásra került.
6. Közúti veszélyeztetés és cserbenhagyás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2018. március 17-én 13:37
perckor Simontornya lakott területén, az Igari úton az általa vezetett jármûvel,
három alkalommal hátulról nekiütközött az elõtte szabályosan haladó simontornyai lakos által vezetett személygépkocsinak, melynek következtében a jármû a menetirány szerinti jobb oldali árokba sodródott. Az okozó jármû a helyszínrõl megállás nélkül elhajtott. Az elkövetõ személye – aki késõbb a baleset
helyszínére visszajött – megállapítást nyert. Vele szemben a nyomozást a Tamási Rk. Közlekedésrendészeti Alosztálya folytatja.
Csõsz László képviselõ: Kéri, hogy a rendõrség figyelje a pálfai utat, mert nagyon gyorsan hajtanak rajta, talán versenyeznek is az autósok, motorosok. Veszélyesen gyorsan közlekednek.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Az árvíz-belvíz helyzethez: a Balatont hirtelen teljes sebességgel kezdték el leengedni, a Sió és a Kapos is árad. A
simontornyai illetékesek az elsõ perctõl figyelték a helyzetet. Elõször a Várkert
utcából kértek segítséget, el is kezdtek szivattyúzni, de annak ott nem sok értelme volt, a talajvíz gyorsan visszaszivárgott. Köszöni azok munkáját, akik éjjel-nappal dolgoznak a szivattyúknál.
Cs. L. képviselõ: A Malom utca végén már javult a helyzet. Raktak ki homokzsákokat, és szivattyúznak is. Gond, hogy a zsilip visszaengedi a vizet. A László
király utcában is csökkent a vízszint. A szivattyúzás sokba kerül, és megint
esõt is jósolnak. El kell dönteni, meddig folytassák a szivattyúzást.
Zs. I. képviselõ: Szerinte nem sok értelme van. A Sziget utcában a szerelõaknában 10 centi víz van. Amint kiszivattyúzzák, rögtön visszatelik. Rosszabbat
tesznek, mintha semmit se csinálnának.
Cs. L. képviselõ: A DRV-tõl meg kell kérdezni a szennyvíz ügyét is. Normál
esetben 300 köbméter, most 900 köbméter. Ha nem lenne szivattyúzás, akkor
a László király utcában már az udvarban is víz lenne.
Polgármester: A héten várhatóan még szivattyúzni kell. Mikor kellett, éjjel
kettõkor is intézkedett. Szerencsére a lakóházakat nem veszélyezteti a víz. A
vis maior pályázat keretében vissza lehet kapni a ráfordított pénzt, de csak utólag.
Zs. I. képviselõ: Nyáron meg a szárazság a baj, megkérdezi, hogy az Arany János utcai kút felújítása megkezdõdött-e?
Polgármester: Igen.

Cs. L. képviselõ: Az emberek hozzáállásáról csak annyit, hogy addig jó, amíg a
házuknál szivattyúzunk, de ahogy vége a munkának, a felszerelésért már be se
akarták engedni a munkatársakat, rögtön bezárták a kaput. Azt elvárják, hogy
segítséget kapjanak, de cserébe nem tesznek semmit.
Polgármester: 1940. március 19-én, 78 évvel ezelõtt volt Simontornyán nagy
árvíz. Fontos lenne a zsilip rendbetétele. Szomorú, hogy a körárok pályázatot
elutasították.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: 10-15 évvel ezelõtt is magas volta Sió vízállása, akkor a Sió-menti önkormányzatok már szerették volna elérni, hogy
elõbb, alacsonyabb vízszintnél már kezdjék el ereszteni a Balatont. De a Balaton parti önkormányzatoknak meg nem ez az érdeke, és õk erõsebb érdekérvényesítõ képességûek. Szeptemberben csak 88 centi volt a Balaton vízszintje.
Most 130 centi fölött van, Siófokon teljes intenzitással engedik le a vizet a zsilipnél, mégis emelkedik a vízszint.
Zs. I. képviselõ: Várhatóan ez a magas vízállás még sokáig marad, talán májusig is.
Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A módosítás azokat az elõírásokat tartalmazza, amelyeket a jogszabály-változások miatt kötelezõen bele kellett venni,
ez nem képviselõ-testületi hatáskörbe tartozik. A mellékletben van az intézményvezetõ javaslatára a térítési díjak változtatása. Errõl dönt a testület, ezen
lehet még változtatni.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást. Szükség van az
emelésre, de ez nem nagymértékû, és még emeléssel is alacsonyabb, mint
máshol a környéken.
Szabó Attila alpolgármester: 80 forint/kilométer a betegszállítás. Megkérdezi, hogy ennyibõl ki lehet-e hozni. Persze, ha hatan ülnek a kisbuszban, az más.
Petrovics Péterné, az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetõje: Nem nagyon lehet ennyibõl finanszírozni, és a díj kilométerre szól,
mindegy, hogy egy vagy öt ember ül a buszban. De általában 2-3 fõ szokott lenni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta.

Alpolgármester: A barna mezõs pályázatban 290 millió forint van.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A kivitelezés
költsége ennyi.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának és a Simontornyai Polgármesteri Hivatalnak a 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadta. A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata megtörtént, azon változtatni
nem szükséges.

Tájékoztató az út-, járda- és árokfelújítások
helyzetérõl
Cs. L. képviselõ: Elmondta, hogy a kormányablaknál az ABC-tõl a sarokig
térkõburkolat lesz, ezt közmunkában megcsinálják. A Széchenyi utca eleje
meg van süllyedve, a kerítés alá folyik a víz, és a Pásztor utca eleje is. Ezt is
meg tudják csinálni közmunkában, nem kerül külön önkormányzati pénzbe.
Zs. I. képviselõ: A pénzügyi helyzethez mérten tavaly is sok felújítás, járdaépítés történt. Sokszor kérdezik az emberek, hogy miért nem az õ utcájukat újítják
fel. Az összes utcára egyszerre nincs pénz.
Polgármester: Egy dologra büszke lehet a testület, minden beruházás törvényesen történt, az utolsó fillérig el tudott vele számolni. A közmunka-programot havonta ellenõrzik, minden forint rendben van.
Alpolgármester: Nagyon jónak tartja mindezt, csak azt sajnálja, hogy nem
egy-két évvel korábban kezdték el a járdaépítést. A Beszédes utca is nagyon
meg van süllyedve.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Csõtörés volt, a
csere után a DRV munkatársai csak visszaszórták a földet. Nekik kellene ezt
rendbe hozni, és ez van a postánál is.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Jelezni fogja a DRV-nek.
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Tájékoztató Simontornya város
ár- és belvízvédelmi helyzetérõl
Alpolgármester: A Széchenyi utcai átereszek ügyében össze kellene hívni a
lakókat.
Cs. L. képviselõ: A költségvetésbe lakói hozzájárulás nélkül van betervezve.
Ha a lakók hozzájárulnak, akkor az plusz forrás.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi a helyzet a csatornáknál a vízbetörésekkel. Ha májusig ilyen magas marad a Sió, akkor az rengeteg pluszköltséget
okoz. Megkérdezi, hogy meddig érvényes a DRV-s megállapodás, hogy nem
kell a vízbetörés után fizetni.
Polgármester: Tárgyalt errõl a DRV képviselõivel múlt héten. A betöréseket az
önkormányzatnak kell megszüntetni. Azt is mondták ismét, hogy az illegális
bekötések után hatalmas bírságot fognak kiszabni.
Cs. L. képviselõ: Az Arany János utca és a Beszédes utca a két kritikus pont,
itt a legtöbb a vízbetörés.
N. K. ügyintézõ: Új elektronikus ügyintézés van, újra meg kellett kérni az engedélyeket, emiatt húzódik az ügy.
Zs. I. képviselõ: Már 3 éve errõl van szó! Több tízmillió forint kiadás lehet ez,
ha a DRV megunja, hogy semmi sem történik.

Tájékoztató a helyi közvilágítás helyzetérõl
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy akkor most mégsem tudja a Simotrade
megcsinálni a felújítást.
N. K. ügyintézõ: Új pályázati kiírást kell csinálni, a következõ ülésre meglesz. A
Simotrade Kft.-nek jelenleg nincs meg a szükséges e.on-os tanúsítványa, az
e.on csak akkor vállalja a lámpák karbantartását, ha ez megvan.
Alpolgármester: Az Eliosnál a Tungsram gyártotta a lámpákat, neki megvan
ez a tanúsítványa, lehet egy kis cégnek, mint a Simotrade, ez túl sokba kerülne.
Cs. L. képviselõ: De a tavalyi felújításokat a Dr. Kiss István utcában megcsinálta a Simotrade. Bevált, jó a fényerõ, energia-megtakarítás van. Az áramdíj-megtakarításból lehet fedezni a beruházást. Jó a szándék, közös az akarat,
és ilyen adminisztratív akadály miatt lehet bukik az egész.
Fõjegyzõ: A pályázatnál olyan cégeket kell meghívni, akik rendelkeznek a tanúsítvánnyal.
Polgármester: Természetesen azt szeretné, ha helyi cég csinálná, de be kell
tartani az elõírásokat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A közvilágítás korszerûsítésre 2018 áprilisában pályázatot ír ki.

Fõjegyzõ: 2015 óta nem történt díjemelés. Azt javasolja, hogy ezentúl évente
vizsgálja felül a testület a térítési díjakat. Legalább a mindenkori infláció mértékével emelni kell azokat.
K. M. képviselõ: A bizottság megtárgyalta a módosítást, és azt javasolja,
hogy a vendégebéd ne 680 forint legyen, hanem drágább.
Tóth Ferenc Attila, a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a módosítást, azt javasolja, hogy minden évben legyen emelés, és nagyobb emelést javasol a vendégebéd díjára.
Alpolgármester: Az alapanyagárak az inflációnál nagyobb mértékben nõttek,
nem elég az inflációval emelni.
Zs. I. képviselõ: A gyerekek 90 %-a ingyen eszik, javasolja, hogy a vendégeknek minimum 700 forint legyen a díj.
Alpolgármester: Máshol minimum 900 forintba kerül egy ebéd.
T. F. A. képviselõ: Utánanézett, máshol 900 forint körüliek az árak, de sem minõségben, sem mennyiségben nincs olyan, mint a simontornyai menza.
Polgármester: A jelenlegi 650 forintról azért nem lehet 900 forintra emelni.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az élelmezésvezetõ számításai
szerint 750 forint lenne elég. A nyersanyagnorma alapján kell számolni, nem
infláció szerint.
Fõjegyzõ: Jelenleg 70 vendégebéd van, többen is szeretnének jönni.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy áfás-e a menza.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Igen, ráadásul 27%-os, az éttermek 18
%-osak, de a közétkeztetés nem.
Cs. L. képviselõ: Elhangzott, hogy a gyerekek 90%-a ingyen eszik. Az állam
megtéríti.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Az állam 1 gyerekre 1 adott normatívát
ad. Nem függ attól, hogy itt van-e áremelés évközben.
Polgármester: Szavazást rendel el: módosító javaslat, hogy a vendégebéd díja legyen 750 forint.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
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A) gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását.
óvoda 3x étkezõ
350 Ft
vendégebéd
750 Ft
menza
205 Ft
alkalmazotti ebéd
600 Ft
iskola 3x étkezõ
475 Ft
menza
285 Ft

Polgármester: A város hosszú távú jövõjérõl szól az anyag.
Witzl Zsolt városi fõépítész: A térkép segítségével mutatja be a tervet. Egy
régi, 2005-ös szabályozást kell módosítani.
1. Legyen kisvárosi lakóterület a Hunyadi utcától északra. Itt társasházakat lehet még elhelyezni, a meglevõ lakótelep mögött.
2. A könyök utca végén azt javasolja, hogy a lakóövezet egy része legyen zárt
kert.
3. A kertvárosi részen nagyobb telkek kialakítását javasolja.
4. A régi piac mögötti füves területen funkcióváltást javasol: 6 darab telek jelölhetõ ki ott. A Hunyadi utca felõl 3, majd egy új bekötõ út létesítésével még 3.
5. Célszerû a Némedi utat belterületbe vonni.
6. A központban van egy régi terv, hogy a forgalmat elterelné a Mészáros utca
felé, ennek nincs sok értelme. Jobb lenne a Gyár utca felé, de akkor új híd építése is szükséges.
7. A Sió-parton fejlesztési terület van a Kisasszonytóig. Célszerû azon tervezni
a gyalogos és a kerékpáros közlekedést.
8. A Vártéri foghíjtelek beépítését javasolja.
9. Az óvoda területén a bölcsõde szûkösen, de elfér. A kert végében javasolja a
garázsok mögötti füves területet fejlesztési területté nyilvánítani, lehet fejleszteni az udvart.
10. A barnamezõs pályázathoz a tervezett tûzoltólaktanya miatt a terület gazdaságiból lakóövezetté minõsül. A Gyár utcai pékség a városközpont része
lesz.
11. Géringer úr területe kereskedelmi-szolgáltató besorolást kapott. A várható
zaj miatt védõnövényzetet kell telepítenie.
12. A 61-es út mentén az ökológiai folyosó miatt csökkent a gazdasági terület,
a tervezett, a Vak Bottyán-lakótelepre bevezetõ útra nincs szükség.
13. A Pósa körüli terület besorolása 2016-ban változott, a tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy fenntartja a terveit.
14. A volt tsz iroda területét átteszik kertvárosi övezetbe, azt javasolják, hogy
legyen ott bérlakás.
Alpolgármester: A Vártér mûemléki környezet ott szigorúak az elõírások.
Fõépítész: A régi szabályozás nagyon szigorú volt, a mostani megengedõbb.
Például régen csak agyagszínû cserepet engedélyezett, most akár más anyag
is lehet, csak legyen hasonló a cseréphez.
Alpolgármester: A Pósa már visszakerült a régi tulajdonoshoz.
Fõépítész: Utánanéz, hogy most mi a helyzet, több hónapja beszélt az akkori
tulajdonossal.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy a tsz iroda tulajdonosa tud-e ezekrõl a tervekrõl.
Fõépítész: Ez az új szabályozás neki is kedvezõbb. Jelenleg irodafunkció van,
akkor nem épülhetne ott lakás. De ez nem kötelezõ, csak egy lehetséges opció.
Fõjegyzõ: Ma még nem fogadja el a testület ezt a tervet, hanem most indul el a
véleményezési szakasz. Kezdõdnek az egyeztetések.
Fõépítész: Kifüggesztés útján tájékoztatja a lakosságot. 30 napjuk van észrevételt tenni. Emellett meg kell küldeni az anyagot 33 szakhatóságnak. Vagyis
legalább 2 hónap, mire mindenhonnan visszaérkezik. Ha a testület júniusban
elfogadja a rendeletet, akkor még 60 nap, amíg a megyei fõépítész is rábólint.
Optimális esetben õsszel lesz végleges ez a terv.
Alpolgármester: Megköszöni a városi fõépítész úr munkáját, de félõ, hogy a
lakosság nem érti meg ezt az anyagot.
Fõépítész: A mostani anyagban már figyelembe vették a lakossági kéréseket.
Például a benzinkút mögötti területet összevonják, így a közútkezelõ már meg
fogja adni az engedélyt, hogy a kamionok bejárjanak a 61-es út felõl. Persze
minden kérést nem tudnak teljesíteni.
Polgármester: Összefoglalva: ez a terv a határidõn belül még módosítható.
Kéri, akinek egyedi kérése van, az most szóljon, az elfogadás után egy-egy módosítás évekbe telhet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta:
28/2018. (III. 26.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megismerte és
megtárgyalta a Simontornya Város Helyi Építési Szabályzatának és a Szerkezeti Terv felülvizsgálati eljárása során készített munkaközi dokumentációt és
az azokról készített elõterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott jogkörében eljárva 1997.
évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés a) pontja és a 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendeletben foglaltak alapján – a felülvizsgálati eljárás keretein belül – jóváhagyja
a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv tervezetét, azt véleményezési
eljárásra bocsátásra alkalmasnak találja, felhatalmazza a polgármestert, hogy
a kezdeményezze a felülvizsgálat véleményezési szakaszát.
A fejlesztési terv kifüggesztésre került és harminc napig megtekinthetõ a
polgármesteri hivatalban és Simontornya város honlapján: www.simontornya.hu.

Javaslat a Simontornya Torna Club ’22
napelem pályázatához önerõ biztosítására
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és az „A” változatot javasolja elfogadásra, kapják meg az önerõt.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy milyen forrásból.
K. M. képviselõ: A tartalék terhére.
Polgármester: Az a baj, hogy a következõ hónapban már jön be a következõ
kérés újabb milliókra. Ez most 2,5 millió, az meg 3,8 millió forintos kérés.
Cs. L. képviselõ: Össze van keverve a két dolog az elõterjesztésben. Ez a 2,5
millió a büfére vonatkozik, majd a következõ lesz a csarnokban.
Alpolgármester: A sportcsarnok teljesen fel lesz újítva. A KLIK utána megcsinálja a fûtéskorszerûsítést.
Polgármester: Mindenki azt akarja, hogy legyen fejlesztés. De rangsorolni
kell. Minden hónapban bejönnek több millió forintos igénnyel.
Alpolgármester: Akkor mást kell hátrébb sorolni, ez a két pályázat együtt 20
millió forintos fejlesztést jelent.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy ki most az STC ’22 igazi elnöke.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 társadalmi elnöke: Andráskó Péter.
Zs. I. képviselõ: Mindig csak akkor jön ide a sportkör képviselõje, ha pénz kell.
Megkérdezi, hogy volt-e taggyûlésük, meghívták-e oda a sportbizottság tagját. Elmondták-e valaha az elképzeléseiket. Ennek ellenére mindig megkapták a
pénzt, amit kértek.
Alpolgármester: Azt javasolja, hogy írjon levelet a sportbizottság az elnöknek,
Andráskó Péternek az ügyben.
Fõjegyzõ: A mai ülésen az hangzott el, hogy a vízbetörések megszüntetése a
legfontosabb. A sportcsarnokra nehezen jut pénz. A tulajdonjog maradt csak
az önkormányzatnál, a tankerület mûködteti. Ha a fûtést meg kell csinálni, akkor a tankerület is áldozzon rá. A mostani 2,5 millió forint belefér még a tartalékba, de a jövõ havi 3,8 már nem. Persze, várható be nem tervezett bevétel is,
a talajterhelési díjból például.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy akkor ez most a büfé tetejére vonatkozik-e,
és mi van ott az épületben.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 társadalmi elnöke: Igen, a napelemet a büfé
tetejére tennék. Ott jelenleg egy szolgálati lakás van és az öltözõk. A büfét májustól bérbe adják.
Polgármester: Akkor azzal a feltétellel támogatja, ha a bevételbõl az önkormányzat is részesedik.
Cs. L. képviselõ: A tankerülettel is úgy kell megegyezni, hogy támogatja az
önkormányzat a pályázatot, de nem fizet akkor bérleti díjat a csarnok használatáért.
T. F. A. képviselõ: Javasolja, hogy ne hagyják elveszni ezt a pályázati pénzt.
Sok gyerek jár focizni, a támogatással a jövõt építik.
Alpolgármester: Azt javasolja, hogy a csarnok ügyében tárgyaljanak Csike
Tamás tankerületi igazgatóval.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat, hogy a támogatást azzal a feltétellel kapja meg a klub, hogy a büfé bérleti díját az önkormányzat kapja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a módosító javaslatot és a következõ döntést hozta:
A 2018. évi költségvetésébõl 2.539.121 forint támogatást nyújt az STC ’22
egyesületnek a sportbüfé tetejére napelemes rendszer kiépítéséhez. Ehhez
módosítani kell a már elfogadott költségvetést.
Simontornya Város Önkormányzata köt bérleti szerzõdést a sportbüfé üzemeltetõjével.

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és javasolja új pályázat kiírását, mert
csak egy ajánlat érkezett az elõzõre.
N. K. ügyintézõ: Nem ugyanaz a tartalom sem, most mind a két utcára kell
ajánlat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta az
utak felújításához mûszaki tartalom meghatározása és kivitelezõ kiválasztásáról készített elõterjesztést.
Az utak felújítására kiírt pályázatot eredménytelennek hirdeti ki. Egyben újabb
pályázatot ír ki.

Polgármester: A vevõ 30 ezer forintonként fizetné ki a vételárat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ- a következõ döntést hozta:
Az önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, Beszédes u. 24. A-11. sz.
(hrsz.: 1542/19) alatti ingatlant eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Gergõ Attila
Simontornya, Beszédes u. 24. A-12. sz. alatti lakost.
A vételár 418.440 Ft, melyet a vevõ havi 30.000 forintos részletekben fizeti
meg. A tulajdonjog átírására csak a teljes vételár kifizetését követõen kerülhet
sor.

Polgármester: Lejárt a határozott idejû kinevezés, a könyvtárigazgatói állás
betöltésére.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Pályázatot ír ki Simontornyai Városi Könyvtár könyvtárigazgatói állásának betöltésére.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot
hozta:
33/2018. (III. 26.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta
Andráskó Péter volt települési képviselõ – a Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi
Iroda által – írásban benyújtott észrevételeit a becsület és jó hírnevének megsértése, a magántitokhoz és személyes adatok védelméhez való jogönkormányzati megsértése miatt.
A képviselõ-testület döntése:
az önkormányzat a Simontornyai Hírek 2018. 2. számában megjelent Andráskó
Péter volt települési képviselõvel kapcsolatos 5 mondatos cikkében
– nem állított valótlan tényeket;
– nem szerzett meg jogosulatlanul magántitkot, s nem hozta azt jogosulatlanul
nyilvánosságra.
Andráskó Péter volt települési képviselõt a képviselõ-testület megítélése szerint a személyes jogaiban nem sértette meg, ezért az általa követelt 8 millió forintos sérelemdíjat teljes mértékben elutasítja.

A képviselõk bejelentései, interpellációi,
kérdései
Polgármester: A városnapra kidolgozott a szervezõbizottság egy „A” és egy „
B” változatot. Az elsõ szerint június 30-án 14 órakor Könyv Kata kiállításának
megnyitójával kezdõdik a program. 15 órakor ünnepi testületi ülés, 16 órakor a
Fourtissimo zenekar gyerekmûsora, 17 órakor felnõtt mûsora, 18 órakor táncbemutató, 18 óra 30-kor a Krammer Kórus mûsora, 20 órakor Zanzibár koncert.
B változat: 14 óra kiállítás, utána Fourtissimo mûsorok, 17 órakor testületi, 18
órakor helyi elõadók mûsora, utána Ladánybene koncert.
A Fourtissimo 250 ezer forintba kerül, a Ladánybene 650 ezer forint+áfa, a
Zanzibár 1 millió 220 ezer forint. Tûzijátékot nem terveznek, csak ha lesz rá
szponzor. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen a Zanzibár együttes meghívásáról döntött.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy lesz-e borverseny, és neki kell-e megszervezni.
Polgármester: Igen, helyi rendelet van errõl, bár korábban a hegyközség lebonyolította, de már 3 éve nem.
Zs. I. képviselõ: Minden évben egyszer megkérdezi, így most is. Mi a helyzet a
vasútállomás elõtti órával. 10 éve nem jár.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi Kõnig Nándort, meg tudja-e javítani.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület munkaterve,
valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján. (www.
simontornya.hu)
G.H.H.
Köszönetet mondok Molnárné Bereczki Annamáriának, hogy munkámat folyamatosan segíti.
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POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
A polgármester fontosabb intézkedései
1. A hírközlési torony antennáit új kábellel táplálják meg. Ehhez
igénybe vesznek önkormányzati tulajdonú utakat is. Mint az
õsszel a TARR Kft. esetében is, kértünk kártérítést, most is megtettük. A hírközlési törvény év végi módosítása miatt erre már
nincs lehetõség.
2. A kormányablak kialakításához beadtuk az ivóvízhez és a gázos
mérõóra ikresítéséhez a kérelmet. A gázóra ikresítése folyamatban van. A kivitelezési munkákat március 12-én a vállalkozó megkezdte. Az elektromos mérõhely a központi orvosi ügyelet kialakítása során erre az épületrészre is kiépítésre került.
3. A Balaton leeresztésével a zsilipeket lezárták, így a Sió balparti
részén a csapadékvíz átemelése csak szivattyúzással oldható meg.
A belvízveszély miatt II. fokú készültséget rendeltem el. A csapadékvizeknek a Sióba való átemelésére megrendeltük a KDT
Vizigtõl a szivattyúk kiépítését. Erre megkezdtük a vis maior
pályázat beadását.
4. A László k. és Arany J. utcák felújítására egy ajánlat érkezett.
Ezzel külön napirendi pontban foglalkozunk.
5. A Beszédes u. 24. A-11 sz. alatti ingatlan tekintetében megrendeltem az értékbecslést. Ezzel is külön napirendben foglalkozunk.
6. Aláírtam a TOP pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására a szerzõdéseket.

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
Március 1-jén a németországi testvérvárosunkba, Steibergbe
utaztam, hivatalos delegációt vezettem Szabó Attila alpolgármester úr kíséretében.
Március 7-én a SPED-MED Kft. meghívására az ügyeleti társulás
polgármestereivel részt vettünk az új EKG berendezés ünnepélyes átadásán.
Március 8-án a férfi kollégák köszöntötték a hölgyeket a nemzetközi nõnap alkalmából.
Március 10-én az alpolgármester úrral részt vettünk a Fényerõ
Egyesület közgyûlésén és az azt követõ tavaszköszöntõ rendezvényen.
Március 14-én részt vettem az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett színvonalas, új stílusú mûsoron, majd
megkoszorúztuk Petõfi Sándor szobrát a nemzeti ünnepünk alkalmából. Köszönöm a szervezõk és a fellépõk munkáját!
Március 16-án végsõ búcsút vettünk Péti Imrétõl, a Simontornyáért Díj kitüntetettjétõl.
Március 18-án több bejelentés érkezett a magas talajvíz és a Sió
magas vízállása miatt a Várkert és a László király utcákból. Csõsz
László település-üzemeltetõ gondnokkal bejártuk a területet, a
Várkert utcában a helyi tûzoltóság megkezdte a szivattyúzást.
Március 19-én a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság elrendelte a másodfokú árvízvédelmi készültséget. Benyújtottuk a Belügyminisztériumhoz a vis maior pályázatot, megrendeltük a katasztrófavédelemtõl a nagyteljesítményû szivattyút. A közmunka
program dolgozói 24 órában szivattyúznak a Malom utca végén.
Felkészültünk a végrehajtandó feladatok elvégzésére.
Csõszné Kacz Edit polgármester

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Új EKG géppel
gazdagodtunk

2018. március 7-én a simontornyai ügyeleten az ügyeleti társulás
polgármesterei és a sajtó jelenlétében ünnepélyes keretek között
adtak át egy négyszázezer forint értékû modern hordozható
EKG-gépet, mellyel a sürgõsségi esetek gyors kivizsgálását tudják
biztosítani. Ez a berendezés sokkal hatékonyabb, mint „elõdei” –
hangsúlyozta Turcsányi Csaba, a SPED-MED Kft. operatív igazgatója. A mûszer minden orvosi igénynek megfelel: mozgatható,
kicsi, azonnali eredményt hoz, és kiszûri a zavaró tényezõket, ami
diagnosztikai szempontból igen fontos.
Bízom abban, hogy a mûszert nem kell sokszor használni az ügyelet dolgozóinak!
G.H.H.

Szálkáim

Ezúttal sem kellett messze mennem, a közérdekû témát a Vak
Bottyán-lakótelep és a Sport utca járdáinál tapasztaltam, de a város több régi építésû járdáinál is elõfordul. Nevezetesen a járdák
szintkülönbségérõl van szó, mely egyes esetben 3-4 centiméter is
lehet. A balesetveszély gyalogos közlekedésnél, valamint a babakocsi és az idõsebb mozgáskorlátozottak járását segítõ ún. „roller
kotter” tolásánál egyaránt fenn áll. Jó lenne, ha ezt a veszélyt minél gyorsabban megszüntetni , ezzel egyetértett Csõsz László képviselõ – a város gondnoka –, aki már látja a megoldást. Elmondta,
szerencsére kevés anyagi eszköz kell a munkához, csupán két-három erõs ügyes kezû közhasznú munkásra, akik kiegyenlítik a
süllyedés miatt keletkezett szintkülönbségeket a zömében kétszer egyméteres tömböknél. Bízzunk benne, hogy hamarosan elkészül, és addig nem történik baleset.
Va Lá
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Nemzetközi mezõgazdasági kiállítás és vásár
Március 1-jén a németországi testvérvárosunkban, Steibergeben
23. alkalommal rendeztek nemzetközi mezõgazdasági kiállítást.
A vásáron Magyarországot képviselve simontornyai vállalkozók
vettek részt. Pék Flóra, a Husimix Kft. vezetõje, a Gálaker Kft.
képviselõi: Kovács László és Varga Aranka; Kiss Ferenc vállalkozó; Csóka Anita és Kántor Mónika, a Pillich Ferenc Szakiskolát

képviselték cégeik termékeivel. A kiállítás megnyitójára ellátogatott Csõszné Kacz Edit polgármester és Szabó Attila alpolgármester. A delegáció tárgyalt a német Andreas Grüner polgármester úrral az önkormányzati, kulturális és sportkapcsolatok mellett

a gazdasági együttmûködés továbbépítésérõl is. A vásár szombati
megnyitóján magas rangú német és magyar vendégek is részt vettek. A kiállítás egy hétig tartott, amelyen rendkívüli érdeklõdés
övezte a magyar kiállítókat és termékeiket. Minden ország nagy
hangsúlyt helyezett saját egyedi termékeire, miként a magyar
kiállítók a hungarikumokra és a sajátos ízekre. Simontornya város
standja elnyerte a vásár legszebb pavilonjának járó különdíjat is.
Ezzel a kiállítással létrejött az elsõ hivatalos német–magyar gazdasági együttmûködés Simontornya történetében.
G.H.H.

Tavaszváró ünnepség
A simontornyai Fény-Erõ Egyesület 2018. március 10-én tartotta
2017. évi mérlegzáró közgyûlését.
Az évet eredményesen zárta, így volt ok az ünneplésre. A közgyûlés után kezdõdött az Áfész Nyugdíjas Klub és a Fény-Erõ Egyesület közösen rendezett mûsoros találkozója.
A két nyugdíjas szervezet baráti összejövetelére meghívták a kisszékelyi Margaréta néptánc csoport és a Bokréta Dalkör tagjait is.
A találkozó résztvevõihez az idõjárás is kegyes volt, mivel ezen a
napon igazi tavaszi napsütésben volt részük. Szabó Jánosné egyesületi elnök köszöntötte a résztvevõket és mindenkinek jó szórakozást kívánt.
A jelenlevõ nyugdíjas csoportok külön kis mûsorral készültek erre az alkalomra.
Az Áfész nyugdíjasai társastáncból tartottak rövid kis bemutatót.
A Kisszékelyi Bokréta dalkör tagjai énekkel, a Margaréta néptánc csoport táncaival kedveskedett a jelenlévõknek.
Egyesület három tagja rövid bohózattal szórakoztatott bennünket. Meglepetés vendégként Sós József vidám dalokkal alapozta
meg a jó hangulatot.

Az elõadásoknak egyenként és együttesen is nagy sikere volt, melyet megkoronázott a finom vacsora, és a közös tánc, melyhez Kovács József szolgáltatta a zenét.
A baráti találkozó, melyen négy nyugdíjas szervezet volt jelen, jó
hangulatban telt el. Remélhetõleg ez egy szoros barátság kezdete
lesz a kisszékelyiek, az Áfész Nyugdíjas Klub és az egyesületi tagok között, mivel a közösség ereje átsegít minden akadályon!
G.H.H.
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Gyermekjóga Csíki Mariannal
2017 õszén a Jóga Móka oldal, amelynek
megálmodója Csíki Mariann gyermekjóga
oktató, és a Jóga a boldog gyerekkorért címû könyv szerzõje, nyereményjátékot hirdetett, amelyre Macher Zsuzsanna és
Nagy Mónika simontornyai védõnõk benevezték a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola 1. 2. és 3. osztályát. Ezt a
nyereményjátékot a simontornyai gyerekek nyerték meg.
A nyeremény egy Csíki Mariann: Jóga a
boldog gyerekkorért címû könyv volt,
amelyet az iskola képviseletében Beidekné Bölcsföldi Mária tanítónõ és az 1. osztály osztályfõnöke vett át, és egy gyermekjóga óra volt.
A nyereményt 2018. március 7-én adta át
Vizbor Margó székesfehérvári gyermekjóga oktató, aki egyszerre kb. 70 kisiskolással
jógázott együtt Simontornyán a mûvelõdési házban. Az esemény nagyon jól sikerült,
több kisdiák is elmesélte, hogy nagyon él-

vezték az órát, amelyrõl mosolygós arcuk
is tanúskodott. A gyerekek kedvence a
stresszoldó kiabálás volt és a mágneses játék, ami abból állt, hogy a gyerekek sétáltak, és amelyik testrészüket az oktató kimondta, azt kellett a földhöz érinteni, vagyis a mágnes azt húzta a föld felé, pl. bal
láb, jobb kéz stb.
2017. szeptember óta Simontornyán is mûködik egy 9 gyermekbõl álló gyermekjóga
csoport, akik 6-9 évesek. A gyerekek szeretnek járni, fejlõdött a tartásuk, mozgáskultúrájuk és az érzelmi intelligenciájuk is.
A jóga nem vallás és nem sport, hanem egy
mozgásforma, amely során a gyerekek testi-lelki-szellemi szinten átélt örömteli élményekbõl egész életük során táplálkozni
tudnak.
A gyermekjóga természetes és egyszerû
mozgáselemekbõl áll, amelyek fejlesztik
az idegrendszert, a mozgást, az érzelmi in-

telligenciát, koncentrációt és az önbizalmat. Élményszerû mozgást biztosít drámajátékon keresztül, amivel egy idõben valósul meg a gerincprevenció, energetizálás,
mozgásfejlesztés és az érzelmi intelligencia fejlesztése is.
A jóga hatékony a feszültség, stressz és az
elfojtott érzelmek oldásában. A gyakorlatok egyszerre több izomcsoportot mozgatnak meg, és a gyakorlatok elvégzésekor érvényesül az izmok és ízületek erõsítésének
és lazításának optimális aránya.
Magát a jógarendszert játékos formában
építi be a gyermekjóga oktató a jóga órákba a mese által, amelyet a gyermekek teljes
átéléssel végeznek. A történetet jógázzák
el, akár egy drámajátékot, amely folyamán
gazdagodik a nyelvi ismeret és fejlõdik a
kommunikációs készség, segíti a fantázia
és kreativitás kibontakozását, feszültség és
stresszoldó, fejleszti az érzelmi és intellektuális intelligenciát. A gyermek a mese
közben feldolgozza a vele történt élményeket.
Forrás: Csíki Mariann: Jóga a boldog gyerekkorért, Csíki Mariann: Gyermekjóga
Nagy Móni védõnõ

Húsvéti játszóház
Ünnepi hangulat és boldogság áradt a Temi Fried Mûvelõdési
házban tartott húsvéti kézmûves játszóházból. Húsvéthoz közeledve szinte minden intézmény ünnepi készülõdésbe kezd. Számos foglalkoztató asztallal készültek a 15-20 fõs gyerekseregnek.
Minden asztalnál más-más technikával lehetett egyedi dísztárgyakat készíteni, melyek a húsvéti mondakörhöz szorosan kapcsolódnak. Ünnepi gipsztojásokat festhettek, ablakra ragasztható, különbözõ mintájú papírdíszeket, mézeskalács tojásokat dí-

szíthettek cukormázzal és egyéb dekorációkat készíthettek a gyerekek önállóan vagy segítséggel egyaránt. Nagyon jó hangulatban
töltötték el ezt a pár különleges órát. Mindenki kibontakoztathatta kreativitását, örömét lelhette saját kezûleg készített dísztárgyaiban. Ezeket a rendezvény végeztével mindenki haza is vihette,
ezzel is hozzájárulva a család ünnepi készülõdéséhez. A közös
alkotás fejleszti a koncentrációs készségüket és kézügyességüket.
A játszóház végén boldogan indultak közös tojáskeresésre a gyerekek.
G.H.H.
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Zsombiért jótékonykodtak
és gyõztek

Egy nemes célért rendeztek Nagydorogon kézilabda-mérkõzéseket. Nyolc csapat, alakulat, baráti társaság érezte úgy, hogy segíteni kell a leukémiás betegséggel küzdõ Nyári Zsomboron. A nevezési díjból befolyt teljes összeg, valamint az adományok a kisfiú felépülését szolgálják. Kisebb fajta kézilabda-fesztivál volt, melyen a játék szépségeinek bemutatására törekedtek a résztvevõk.
A csapatok színes kavalkádja, összetétele is bizonyította a rendezvény célját.
Zömében vegyes – lányokból és fiúkból álló – alakulatok játszottak, a Hõgyész a
serdülõ korosztályú játékos mellett öregfiút is szerepeltetett. A tornagyõztes
Simontornyai KK biztos, hogy egyszer sem cserélt szabálytalanul, ugyanis minden mérkõzésen létszámhiányosan, 5 mezõnyjátékossal álltak ki, ráadásul a kaput is mezõnyjátékos õrizte. Lehet, hogy ez is a taktika része, jól kihasználva ezzel a keskenyebb pálya elõnyeit.

Külön ki kell emelni a két fiatal játékvezetõ Dravecz Máté és Hudra Milán
ténykedését, õk is jótékonykodtak. A magasabb minõsítés az NB II. nincs
messze számukra, ezt ezúttal is bizonyították, valamint hogy fizikailag jól felkészültek, egész nap a pályán voltak.
Zsombi! Mielõbbi gyógyulást kívánunk! Mi szurkolunk!!!
Va Lá

A MALOM GALÉRIA
(Siópart)
Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után minden nap
látogatható.
Telefonszám: 06 (30) 781 8740
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Két 17. századi
rézkarc a
simontornyai várról
Egy korábbi (februári) írásomban utaltam a helyi
vár hadtörténeti szerepére az itt állomásozó katonaság létszámadatai alapján. Mostani elemzésem
kettõ vizuális ábrázolást kíván bemutatni, amelyek
érdeklõdésre adhatnak számot.
Már Gaál Attila kutatásai rámutattak arra, hogy
Tolna megyébõl Simontornyáról (és annak váráról)
áll rendelkezésünkre a legnagyobb számú korabeli
ábrázolás, legtöbbször a felszabadító háborúk idõszakából. Ezek közül kettõ, egymáshoz nagyon is
köthetõ képpel fogok most foglalkozni.
Az elsõ képen Justus van der Nypoort rézkarcát láthatjuk. Az idealizált elképzelés szerint a vár kiemelkedett a környezetébõl, települést pedig még nem
láthatunk mellette. Az elõtérben látható katonával
jelezni kívánta a szerzõ, hogy az erõsség az oszmánok fennhatósága alatt áll (mivel egy tevén ülõ katonát láthatunk). Ugyanilyen fontosságú, hogy a kép
bal oldalán valószínûleg egy, a szõlõhöz hasonló növénnyel kívántak utalni a település bortermésére.
Erre utalhat az is, hogy a környékbeli szõlõhegyeken nem állt meg a munka 1543-ban és a hódítók is
folytatták ezt a tevékenységet. Az itt szereplõ kisebb
kép eredetileg egy nagyobb illusztráció részeként
jelent meg egy 1686-os munkában. Ezt használta
Anton Ernst Burckhard von Birckenstein báró a késõbbi I. József geometriai oktatására: Simontornya
felett például háromszög és négyzet viszonya szerepel.
Kiss István munkájának végén található illusztráció
számos újdonságot mutat. Elsõre rögtön feltûnik a
település megjelenése a hegy (domb) tövében: ezt
egyesek a pontos beazonosításhoz is használhatónak vélik, de inkább jelzésértékûnek tarthatjuk. A
vár elválik a településtõl, de legalább már nem egy
orom tetején található, hanem csak kisebb mértékben emelkedik a házak fölé. Újdonság még a katona
lecserélése az elõtérben: pisztollyal harcoló lovas
katona egyértelmûen a császári katonaságra és magára a visszafoglalásra (1686) utal, tehát valószínûleg az idõpont után készülhetett még a 18. század
elején.
Összességében elmondható, hogy Simontornyáról a
korszakban számos kitûnõ alkotás született, amelyek egymásra is hatva alakultak át ebben az idõszakban. Az addig tipikusan a hegy ormára szerkesztett vár lassan de biztosan „lecsúszott”, illetve a
település is megjelent a várdomb mellett. Hogy
pontosan milyen másféle ábrázolások léteztek még
a korszakban a településrõl, arra a következõ havi
cikkben fény derül!
Felhasznált irodalom:
Gaál Attila: Az 1686 õszi felszabadító hadjárat grafikai lapjainak Tolna megyei vonatkozásai. Wosinszky
Mór Megyei Múzeum Évkönyve XII. Szerk.: Vadas Ferenc. Szekszárd, 1984, 123-155.
Kiss Márton: Egy „sasfészek” bevételérõl. Simontornya ostromai a Rákóczi-szabadságarc idején (17041709) In: Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István
(szerk.). Válogatás „A háború mûvészete. 10 éves a
Hadtörténeti esték” jubileumi hadtörténeti konferencián elhangzott elõadásokból. Pécs, 135-159.
Kiss Márton, PTE BTK IDI doktorandusz
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
Széles víz a Brenta vize
Keskeny a híd rajta.
Ne menj arra honvéd baka
mert leesel róla.
Hadd el babám, had essem én
a Brenta vízébe,
Úgy sem lesz a háborúnak
Tizennyolcba vége.
(I. világháborús katonanóta)

Az I. világháború – vagy ahogy ekkor nevezték, a „Nagy Háború”
– hõs katonáiról szóló, 23 hónapon át tartó emlékezõ írá\pard
lang1038 saimat 2017 januárjában befejezni szándékoztam.
Azonban a 2018-as évszám arra figyelmeztetett, hogy 100 éve,
1918-ban fejezõdött be „hivatalosan” a háború. De a katonanótának is igaza van, mert mégse lett a háborúnak tizennyolcban vége.
Tudjuk, hogy a fegyverletétel a kommünbe torkolt, majd idegen
csapatok is átlépték a magyar határt, és sok vérnek kellett még
folynia. Az 1920-as trianoni „békediktátum” pedig hazánkat szétdarabolta.
De alig telt el két évtized és új csaták kezdõdtek. Két hónappal ezelõtt, januárban volt 75 éves évfordulója a doni katasztrófának,
melyben a 2. magyar hadsereg sok ezer (200 ezer?) magyar katonája esett el, vagy került orosz hadifogságba. Akik megmenekültek a szovjet csapatok áttörése során, azok visszavonulásra kényszerültek 1943 telén. De a hivatalos visszaemlékezések sem tudnak pontos létszámot mondani – mint ahogy azt sem tudhatjuk,
hogy akik nem tértek vissza milyen megpróbáltatásokon mehettek keresztül. Emlékezés-töredékek c. könyvem 2. kötetében név
szerint megemlékeztem a Simontornyáról bevonult katonákról,
akik az orosz fronton estek el. A könyv megjelenése elõtt a Simontornyai Hírek folyamatosan közölte írásaimat, miután a hozzátartozóktól – bizony elég nagy utánajárással – még fényképeket is
tudtam kapni a hõs katonákról. A „Nagy Háborúra” visszatérve:
szerettem volna I. világháborús írásaimat egy kis külön füzetben
megjelentetni – ez azonban különbözõ okok miatt nem sikerült –,
s az én erõmet meg is haladja most már egy ilyen nagy feladat. A
gondolatot ajánlom azonban városunk vezetõinek figyelmébe és
jóindulatába. Hiszen a 19-20. század háborús eseményeit egybe
lehetne foglalni, mint az 1848/49-es szabadságharc, az I. világháború, a II. világháború, az 1956-os forradalom történései.
Az 1848/49-es szabadságharc simontornyai résztvevõirõl – akik
között dédnagyapánk, id. Pillich Ferenc neve is ott szerepel –
Ódor János Gábor írt visszaemlékezést. Az értékes cikket a
Simontornyai Hírek 1994. márciusi számában közölte. Az 1956os eseményekrõl T. Unghy Ilonának külang1038 ön könyve jelent
meg, de a háromkötetes Simontornya krónikájában mind a négy
történelmi eseményt feldolgozta. Egy összefoglaló könyvecskét a
4 témáról helyi (egyetemista) fiatalok feldolgozásában is el tudnék képzelni, a forrásmunkák mind rendelkezésre állhatnak. Nagyon szép feladat lenne – mindezt azonban eldönti majd az idõ.
Én végezetül szeretném még két képpel és egy Reményik verssel
kiegészíteni a sorozatot.
Az egyik képen D. Tóth Istvánt láthatjuk egy bajtársával, a képet
az unokától, Beck Tibortól kaptuk. A nagypapa az olasz fronton
esett el az I. világháborúban.
A második kép azt a carrarai márványból készült Krisztus-szobrot ábrázolja, melyet a doberdói magyar kápolnából egy alezredes mentett haza a háború végén, de mára már visszakerült az újjáépített kápolnába. A megható
történet az Új Ember egy korábbi számában
volt olvasható.
Reményik Sándor verse álljon itt mindazokért, akiket hazavártak a háború során, akár
katonaként, akár civil emberként kerültek
fogságba. (A verset Házkötõ Gizitõl kaptam
meg.)
Doberdói
Krisztus-szobor

Tisztelettel és szeretettel: Kiss Margit

D. Tóth István és bajtársa

Egy „eltûnt” anyjának
Várod… még mindig várod.
Én nem mondhatom Neked, hogy ne várd, –
Várni fogod, amíg élsz, mindörökké.
Szibériából, Kínából, Japánból,
Mandzsúriából – világ végibõl.
Mi az: tizenöt év?
Egy óra sok. Az örökkévalóság is kevés
Egy anyának, ki várja fiát.
A könnyeidet ki számlálta meg?
Ki jegyezte fel sóhajtásodat?
Szerelmed pergõ ima-szemeit?
Minden olvasó szem-szem csak ennyi volt:
Hozd vissza, hozd vissza, hozd vissza, hozd vissza…
Ki kutatgatta rebbenõ reményed
Fogyó s növõ holdváltozásait?
Ki látta: hányszor volt fekete újhold?
Csak beteljesült holdvilág soha.
Tizenöt év…
S én mégsem mondhatom Neked: ne várd,
Úgyis várod, amíg élsz, mindörökké,
S az Isten nap-nap után tesz csodát,
Jönnek – még ma is jönnek
A hajdan virággal várt daliák.
Szibériából, Kínából, Japánból,
Mandzsúriából, – világ végirõl,
Feketén, vadul, ismeretlenül,
Arcukon évtizedes idegenség –
De jönnek, jönnek
Virágtalan világba vissza mégis…
Én nem mondhatom ma sem, hogy ne várd.
Hátha egyszer majd mégis telehold lesz
S egy teleholdas téli éjszakán
Valaki megáll majd a küszöbön.
Arcáról a kõ-maszkos idegenség
Leolvad egyetlen csókod nyomán…
Én nem mondhatom Neked, hogy ne várd…
Engem is így várt volna az Anyám.
1931. március Reményik Sándor
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Itt a tavasz a
közlekedésben is!
A tél elmúltával fokozatosan javul az idõjárás, az útviszonyok is alkalmassá válnak
a bátrabb közlekedésre. Ez sok embert
arra csábít, hogy az általuk vezetett jármûvek sebességét növeljék. Ez azonban
balesetveszélyes lehet, mert ha növekszik
a sebesség, növekedik a baleseti kockázat
is.
Ilyenkor tavasszal lényegesen több egy
nyomon haladó jármûvet vezetõ személy
jelenik meg az utakon. Több a kerékpáros, motoros. Az õ biztonságos közlekedésük ugyanolyan fontos, mint a négyvagy többkerekû jármûvet vezetõké. A
balesetek elkerülése végett mindenkinek
több figyelmet, türelmet kell tanúsítani
egymás iránt. Néhány jó tanács, hogy elkerüljük az esetenként váratlanul felbukkanó kétkerekû jármûvekkel kapcsolatosan kialakuló baleseti helyzeteket: gyakrabban nézzük a visszapillantó tükröket,
a holt tereket folyamatos figyeljük. Elsõbbségadási helyzetben inkább álljunk
meg, ha az nem kötelezõ, akkor is, fõleg
balra kanyarodás elõtt. Gyakran
elõfordul, hogy a jármûvünk holtterében
közeledõ és bennünket elõzõ motorost
nem látjuk.
Nagyon fontos, hogy egyenrangú partnerként kezeljük õket, hiszen a közlekedés legsérülékenyebb résztvevõi közé
tartoznak. Nekünk, a közlekedési szabályokban jártas sofõröknek kell nagyobb
figyelmet tanúsítani, hiszen a kerékpárosok nem kötelezettek KRESZ ismeretre, nagyon sokan közülük rutinból, szokások alapján vesznek részt a forgalomban. A statisztikai számokból azonban kimutatható, hogy ha egy kerékpáros
baleset részese, akkor szinte biztosan
súlyos sérülést szenved.
A jó idõ beköszöntével megsokasodik a
nagy teljesítményû motorkerékpárok, segédmotoros-kerékpárok és a kerékpárok
száma. Hónapok teltek el a legutóbbi
motorozás, robogózás, adott esetben kerékpározás óta. Ilyenkor nemcsak a jármûvet, magunkat is fel kell készíteni. Az
elsõ motorozások nagy odafigyelést igényelnek, lépésrõl lépésre kell belerázódni ismét a megelõzõ idõszakban megszokott, jól begyakorolt vezetéstechnikába.
Az autósok pedig egyenesen elfelejtették, hogy léteznek a világon kétkerekûek
is, ezért gyakran megijednek a hangtól, a
hirtelen felbukkanó, gyorsan közeledõ
motoroktól. A motorosnak ugyanúgy kell
figyelni a többi közlekedõre, mint ahogy
õrá figyelnek!
A közút nem versenypálya! Nem egyedül
vagyunk az úton, ezért ha felelõtlenül vezetünk, veszélybe sodorhatunk másokat
is!
Tóth Nándor r. õrnagy, közlekedésrendészeti
alosztályvezetõ, Tamási Városi Balesetmegelõzési Bizottság titkára
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Tisztelt Simontornyai Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
Kérjük, ha tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák a simontornyai kézilabdaklubot!
Adószám: 18224245-1-17
(Az egyesület adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk.) A befolyt összeget utánpótlás-nevelésre fordítjuk. Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20031426
Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel: Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2016.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel Simontornya városát
támogatták. Az SZJA 1 %-ából kapott támogatások összege 2017-ben 287.222 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, 3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat, 4. Civil szervezetek, 5. Városi rendezvények.
Kérjük, adójuk 1 %-ával 2018-ban is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány. Adószám: 18858406-2-17
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, a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány az elmúlt 20 évben 22 helytörténeti tanulmányt jelentetett
meg 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.
2017-ben a Simontornya Múltjáért Alapítvány 49.625 Ft bevételre tett szert az Önök 1 %-a jóvoltából,
melyet több tanulmány utánnyomására, a Helytörténet Házában megtekinthetõ miseruha kiállítás
összeállítására és a Helytörténet Háza emeleti kiállítótermei ajtóinak lefestetésére használtunk fel.
2018-ban is hasonló kutató- és értékmunkát tervezünk. 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 Támogatóink! Itt az adóbevallás ideje
Az elmúlt években – anyagi erõforrásainkhoz 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. Kirándulásokat szervezünk kiemelt rendezvényekre.
Kérjük, továbbra is támogassa munkánkat! Ajánlja fel adója 1 %-át!
Adószámunk: 18296996-1-17. SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
(7081 Simontornya, Petõfi u. 67.)
Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!
Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1 %-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel fogad minden
támogatást, így adója 1 %-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1 %-val, hogy az intézményben mûködõ csoportok a jövõben is megfelelõ
színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie? A rendelkezés adója 1 %-ról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor. Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képezõ „EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház
Közhasznú Alapítvány adószámát: 18863558-1-17
Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!

Tisztelt Olvasók!
A Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik
a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel. Ezúton kérünk mindenkit,
hogy az idei évben is legyenek segítségünkre.
Adószámunk: 18215182-1-17
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
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KÖZÉRDEKÛ

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
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…?
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)311-454.
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
06(74)504-726

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság:

06(74)504-700,

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
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Közüzemi szolgáltatók
elérhetõségei
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabejelentéseiket a megadott elérhetõségeken tegyék meg.
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
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
Helyi kábeltévé és internet-szolgáltatás: Tarr Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Honlap: www.tarr.hu. Ügyfélfogadás: Simontornya, Arany János u. 1.,
hétfõ-szerda-péntek: 8.00-12.00 és 12.45-16.00. Hibabejelentés: 1223-as telefonszámon.
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A labdarúgók is megkezdték a tavaszi szezont
A kedvezõtlen idõjárás, a sok esõ miatt a pályák zöme annyira elázott, hogy azokon mérkõzést nem lehetett játszani. Többszöri
halasztás után, március utolsó szombatján elrajtoltak a csapatok.
A Simontornya a szezonra ismét átalakult, színeiben több új játékos lépett pályára. Budapestrõl Fekete Csaba, Szondi Gergõ,
Szilágyi Imre, Mezõszilasról Bognár János, Kiss György, Györkönybõl Csányi Árpád érkezett, míg Szloboda István újra kezdte a
játékot. Távoztak Csizmadia K., Szabó A ,Kovács D. Jancski Gábor kamionsofõr lett, így ritkán tud játszani, Varga Richárd és Kerekes Alex abbahagyták. Az elsõ idegenben lejátszott találkozón
kiütközött az összeszokottság hiánya, és erõvel sem bírták a második félidõt, pedig addig 2-1 re vezettek. A gólokat Ambrus László
és Koncz János szerezték.

STC: Kovács Sándor – Sebestyén Zsolt, Szondi Gergõ (Szilágyi
Imre), Szloboda István, Gergõ János (Fung Patrik) – Papp Tamás
(Bognár János), Koncz János, Lakatos György, Ambrus László –
Horváth Tamás, Csányi Árpád.
Játékos–edzõ: Ambrus László.
Lapzártakor érkezett a jó hír. Simontornya Ambrus László gólerõs játékával legyõzte Dunakömlõd csapatát.

Vezette: Pekoli.
Simontornya: Keiber Gy. – Fekete Cs. (Walczer I.), Csányi Á. –
Papp T. –Horváth T. (Balogh A.) – Szondi G. – Ambrus L. –
Koncz J. – Gergõ J. (Fung P.) – Kiss Gy. (Jancski G.) – Sebestyén
Zs.
Játékos–edzõ: Ambrus László.
Góllövõk: Ambrus L.: 22., 34.,68.,83. percben, Koncz J. 68. percben.
A bajnokságban az STC jelenleg a 10. helyen áll, 16 mérkõzésen
16 pontot gyûjtött. Az elõtte álló Csikóstöttösnek (egy mérkõzéssel többet játszott)19 pontja van, így egy gyõzelemmel megelõzhetõ. A megyei góllövõk élcsoportjához tartozó Ambrus László
az STC 37 góljából 20 gólt lõtt.
Va Lá

A Török Bódog Nõi
Kézilabda Magyar
Kupát láttuk

21 góllal gyõztek
a férfi kézilabdázók
Gólgazdag mérkõzést játszott a Veszprém megyei bajnokság rájátszásának elsõ fordulójában a SIKK.
Az 51 dobott gól imponáló, ugyanakkor a kapott 30 gól kissé beárnyékolja a találkozót,
ennyi gólt nem kaphatnak egy ilyen szerény képességû csapattól. A védekezés továbbra
is igen gyenge, sok játékos szinte csatárnak tûnik és nem fut vissza védekezni, ez sajnos
nem csak az idõsebbekre jellemzõ. Ezen sorok írója, aki a SIKK szaktanácsadója, nehezményezi a modern kézilabdában alkalmazott gyors lerohanásos középkezdés hiányát,
nálunk öregurasan kezdenek. Üdítõ kivétel a Németh–Molnár páros sikeres gyors középkezdése, ebbõl több kellene.

Simontornya, 50 nézõ, vezette: Bán Edit–Dravecz Tibor.
SIKK: Demeter–Kapoli 8, Orosz 3, Pásztor 3, Németh 8, Molnár 12, Lampert 9.
Csere: Tenke 4, Zsámboki 2, Kiss 1, Nacsa 1.
Va Lá

Márciusi Születés
Lak Maja Mira, Sztojka Félix

Márciusi házasságkötés
Horváth János és Balogh Alexandra

Iskolánk 2017-ben csatlakozott a Kézilabda az iskolában programhoz, melynek célja a kézilabdázás alapjainak elsajátítása, a
kézilabdasportág megszerettetése. A Magyar Kézilabda Szövetség a programban
részt vevõ 2. osztályos gyermekeknek ingyen belépõjegyet biztosított a 4-es kupadöntõ megtekintésére. Az utazás költségeit a fenntartó biztosította. A feledhetetlen
élmény, a fantasztikus hangulat tovább növelte a játék iránt érzett szeretetünket,
növelte motivációnkat, láthattuk, hogy hová lehet eljutni e nagyszerû sport ûzésével.
Varga Szilvia

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