XX. évfolyam 1. szám
2011. január

Ára:
100 Ft

Tisztelt Simontornyai Polgárok!
Ismét végére értünk egy évnek, és mint mindig ilyenkor, erõs késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a magunk mögött
hagyott idõszakra. Visszatekintsünk és összegezzük mindazt, ami velünk vagy épp körülöttünk történt. Polgármesterként nekem a város által bejárt utat kell értékelnem. Mindig azt mondtam Önöknek, hogy szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy polgármesterként szolgálhatom Simontornyát. Ha visszatekintek a 2010-es évre, ugyanezek az érzések kerítenek
hatalmukba. Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta. Úgy vélem kellõ önbizalommal vághatunk neki a jövendõ évnek is. Mi a jövõ évet is lehetõségnek látjuk, lehetõségnek, hogy szándékainkat megvalósítsuk. A
megkezdett munkát befejezzük, és újabbakba kezdünk. Mindezt a teljes képviselõ-testülettel összefogva, egy irányba haladva. Kérem, ne csak szemlélõi legyenek városunk átalakulásának, hanem résztvevõi és részesei is! Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit 2011-tõl várok!
A város mûködtetése és fejlesztése sok erõt, sok munkát kíván, de ha megvan bennünk az elhatározás, hogy helyt álljunk és
továbblépjünk, akkor nincs okunk kételkedni a saját sikerünkben. Nincs semmi, ami akkora lendületet adhatna egy város vezetésének, mint az ott élõk együttmûködése, támogatása, jó szava.
A nagy elvárások és kihívások mellett – hogy munkánk, tisztes megélhetésünk legyen, vegyen körül minket biztonság és nyugalom – közérzetünket a mindennapok történései is meghatározzák. Próbáljunk meg örülni minden egyes napnak! Álljunk
meg egy zsibongó játszótér mellett, és feledkezzünk bele a gyermekekbõl áradó életerõbe! Forduljunk szeretettel és nyitottsággal idõs embertársaink felé, akik a szomszédságunkban vagy az utcán egy kis beszélgetésre vágynak.
Ha tehetjük, nyújtsunk segítséget azoknak, akik bajba kerültek, akik végképp támasz nélkül maradtak. A hátrahagyott esztendõ – az árvizeivel, belvizeivel, a vörösiszap-katasztrófával – elég alkalmat adott az együttérzésre és a segítségnyújtásra, a
közösség erejének megtapasztalására. Bízzunk benne, hogy az idei évben nem érnek minket ilyen csapások! Tartson meg
minket az idei év egészségben, boldogságban!
Csõszné Kacz Edit polgármester
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Tájékoztató közüzemi szolgáltatási
díjak változásairól
Tisztelt Lakosság!

Edényzet bérletek:
a) 1,1 m3-es konténer

Tájékoztatjuk Önöket a képviselõ-testület által elfogadott szolgáltatások díjainak 2011. január 1-jétõl esedékes változásokról illetve a helyi adók díjairól
1. Ivóvíz díja

b) 4

m3-es

3.635 Ft+25 % áfa/hó

konténer

8.513 Ft+25 % áfa/hó

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének 2011. évi díja (közszolgáltatási szemétdíj)

– lakossági fogyasztás után:

250 Ft/m3+áfa

– közületi fogyasztás után:

383 Ft/m3+áfa

1. A kötelezõ közszolgáltatással ellátott területen a helyi közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanon elhelyezett gyûjtõtartályok számának, a tartályok ûrméretétõl függõ egyszeri ürítés
díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.

Ft/m3+áfa

2. I. A rendszeres gyûjtésre alkalmazott tartály egyszeri ürítési díja a lakosság számára:

2. Szennyvízelvezetési és tisztítási díja:
– lakossági fogyasztás után:

566

– közületi fogyasztás után:

696 Ft/m3+áfa
325 Ft/hó, fogyasztó+áfa

3. Ivóvíz mérõ alapdíja:

A település folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 2011. évben:
1.307 Ft/m3+25 % áfa=1.634 Ft/m3
A 2011. évre meghatározott
önkormányzati támogatás:

80 Ft/m3+áfa=100 Ft/m3

A lakosság részére a szolgáltatás díja:
a) kedvezményes díj:

183 Ft+áfa/alkalom
793 Ft+áfa/hó

b) 110-120 l edényzet esetén:

228 Ft+áfa/alkalom
988 Ft+áfa/hó

c) 240 l edényzet esetén:

358 Ft+áfa/alkalom
1.551 Ft+áfa/hó

d) 1100 l kiskonténer esetén:

2.327 Ft+áfa/alkalom

Házhoz menõ szelektív gyûjtés igénybevétele esetén:

A 2011. évre meghatározott
állami támogatás:

80 Ft/m3+áfa=100 Ft/m3

Szolgáltatási árak:

a) 110-120 l edényzet esetén

264 Ft+áfa/alkalom
1.144 Ft+áfa/hó

Edényzet bérletek:

– önkormányzati támogatással csökkentett
lakossági szolgáltatási díj:

1.534 Ft/m3

a) 1,1 m3-es konténer
b) 4

m3-es

3.635 Ft+25 % áfa/hó

konténer

8.513 Ft+25 % áfa/hó

– állami és önkormányzati támogatással
csökkentett lakossági díj:

1.434

– lakossági díj csatornázott területen:

1.534 Ft/m3

– lakossági díj csatornázatlan területen:

1.434 Ft/m3

Magánszemélyek kommunális adója
besz. számlasz.
11746098-15414557-02820000

1.927 Ft/m3+25 % áfa=2.409 Ft/m3

Építményadó beszedési számlasz. 11746098-15414557-02440000

– Intézményi, vállalkozói
szolgáltatási díj:
– vízterhelési díj:

Ft/m3

14 Ft/m3+25 % áfa=17 Ft/m3

A Simontornya város képviselõ-testülete 7/2001. (IV. 30.) számú
önkormányzati rendelete alapján a rendszeres háztartási szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.
A szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:
1. A megjelölt szolgáltatást 2001. május 1. napjától folyamatosan
végzi.
2. A tárolótartály ürítési gyakorisága: 1 alkalom/hét, ürítési nap:
csütörtök.
A lakosság részére a szolgáltatás díja:
a) kedvezményes díj:

183 Ft+áfa/alkalom
793 Ft+áfa/hó

b) 110-120 l edényzet esetén:

228 Ft+áfa/alkalom
988 Ft+áfa/hó

c) 240 l edényzet esetén:

358 Ft+áfa/alkalom
1.551 Ft+áfa/hó

d) 1100 l kiskonténer esetén:

2.327 Ft+áfa/alkalom

HELYI ADÓK SZÁMLASZÁMAI:

Gépjármûadó bevételi számlasz. 11746098-15414557-08970000
Iparûzési adó besz. számlasz.

11746098-15414557-03540000

Késedelmi pótlék számlasz.

11746098-15414557-03780000

Tartózkodási idõ utáni
idegenforgalmi adó számlasz.

11746098-15414557-03090000

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy esedékessé vált a 2011.
elsõ félévi adó befizetése március 15-ig.
Az építményadó:
A magánszemélyek kommunális adója
minden adótárgyra:

200 Ft/m2
7.000 Ft

Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap: 1,9 %-a.
A gépjármûadó összege a teljesítmény és a jármû korától függ:
– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kw,
– gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kw,

Házhoz menõ szelektív gyûjtés igénybevétele esetén:

– gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160 Ft/kw,

a) 110-120 l edényzet esetén

– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári
években 120 Ft/kw.

264 Ft+áfa/alkalom
1.144 Ft+áfa/hó

2011. január
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Volt egyszer egy bõrgyár…
Novemberben adtunk hírt arról, hogy hajdani bõrgyári dolgozók fényképeibõl új
könyvet készülünk összeállítani Tóthné
Unghy Ilonával a Simontornya Múltjáért
Alapítvány keretein belül. A képek egy részét havonta közreadnánk a lapban, s ezzel
a pár fotóval indítjuk a sorozatot, melyeket
Mészárosné Csondor Mártitól, illetve Gárdonyi Károlyné Irénkétõl kaptam. Többen
adtak már képeket és egyéb felhasználható
anyagot és még többen ígértek. Várjuk õket
azoktól a családtagoktól is, akikkel még
nem beszéltünk, hogy minél gazdagabb lehessen a gyûjtemény.
Köszönettel elõre is: Kiss Margit
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Mindenki karácsonya felnõtteknek
A Fried Mûvelõdési Ház zsúfolásig megtelt, a város felnõtt lakosai közösen köszöntötték a szeretet ünnepének eljövetelét.
Csõszné Kacz Edit polgármester és Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke köszöntötte elsõként az
ünneplõket, majd közösen meggyújtották a város karácsonyfáján
az elsõ gyertyát. A helyi óvodások aranyos karácsonyi mûsora szórakoztatta és ragadtatta tapsra ezután a közönséget. A VBÁMK

port kíséretében karácsonyi dalokat énekelt, ezzel fokozta a hangulatot. A felnõttek forralt borral koccinthattak így nem csak a
lelkek, de a testek is felmelegedhettek. A város önkormányzata a

színjátszó csoportjának tanulói egy komolyabb karácsonyi témájú
darabot mutattak be. Ismét nagy sikert aratott a fiatal szerzõpáros, Kovács Dominik és Kovács Viktor a Szeretet ünnepe címû
mesejátéka. A Krammer Ferenc Kórus a Lelkes-cserfes gitárcso-

nehéz gazdasági helyzet ellenére közel egy millió forint értékû
ajándékot osztott ki a legfiatalabb és legidõsebb lakóinak. A
gyerekek személyenként ezer forintos csomagot, míg a hetven év
felettiek ugyanilyen értékû vásárlási utalványt kaptak.
Va-Lá

Nagykorú lett az S.O.S. Kéz a kézben Klub
Simontornyán 18 éve alakult meg a szellemileg elmaradott, segítségre szoruló fiatalok támogatását célzó szervezet. Az idei karácsonyi rendezvényen a nagykorúságukat is ünnepelték. Gárdonyi
Károlyné klubvezetõ elmondta, mennyire fontos a feléjük áradó
szeretet és támogatás, mely minden nehézségen átsegítette a gyerekeket. A fiataloknak maradandó élményt nyújtott, amikor az
ország nevezetes helyeit felkeresték, sok kedves emlékkel tértek
haza. A klubélet igen mozgalmas volt, megemlékeztek a gyerekek
születés- és névnapjairól, és az egyéb ünnepekrõl. A 12 év után leköszönõ klubvezetõ köszönetet mondott mindazoknak, akik bár-

milyen módon segítették az elmúlt években a klub munkáját. Kérte, hogy a jövõben se feledkezzenek meg róluk és támogassák az
új klubvezetõt, Nagy Istvánnét. A gyerekek szívbemarkoló karácsonyi mûsora után egyének és közösségek ajándékokkal halmozták el a fiatalokat, majd felvágták az ünnepi tortát.
Va-Lá

2011. január
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A cigány önkormányzat külön
köszöntötte a gyerekeket
A Mindenki karácsonya városi rendezvény másnapján a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat is ünnepséget rendezett. A színes mûsorban fellépett az általános iskola néptánccsoportja Gyarmatiné Dolovai Erzsébet vezetésével. Sztojka Renáta
Fekete István Betlehem címû versét szavalta el, majd József Attila Betlehemi királyokat hallgathattuk meg Orsós Szabolcs elõadásában. Kovács Tünde napközis tánccsoportja modern tánccal
mutatkozott be. A két legfiatalabb fellépõ, Orsós Bianka és Farkas Kevin bátor versmondásukért nagy tapsot kaptak. Gertner Lívia „Attól félek, ami vagyok” címû versét, Bényi Bernadett nagy
átéléssel, mûvészi színvonalon tolmácsolta. A Tél címû cigány
népmesét Orsós Szabolcs mondta el, a Kreol szín átka címû verset
Ardelán Pál adta elõ. A mûsor végén Bényi Bernadettel együtt
énekelte a szépszámú közönség a Száncsengõ karácsonyi dallamait. Közben megjelent a télapó (Orsós István, a cigány önkormányzat elnöke) és egyenként szólította a 80 roma gyereket, akik

500 forintos ajándékcsomagot kaptak. Az ajándékozás köszönhetõ Néth
Tibornénak is, aki megelõlegezte a szükséges
pénzt. Az ünnepi eseményen Csõszné Kacz Edit
polgármester a szeretet,
az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, mely
származástól, nemtõl és
vallástól nem függhet, s
mindez nem kerül pénzbe, ebbõl minden embernek bõven van. Jó lenne,
ha ez a karácsonyi üzenet
az év minden napján jelen lenne, békesség, szeretet jellemezné kis városunkat.
Va-Lá
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56 év
a katedrán
Az elmúlt tanévben még Simontornyán tanított Zsigmond
Tiborné dr. kémia- és biológiatanár. A ma már valóban nyugdíjas
pedagógus gazdag életútjáról nemrég egy könyvet adott ki a
Simontornya Múltjáért Alapítvány. A történetek Zsigmond
Tiborné dr. jegyzeteibõl, visszaemlékezéseibõl születtek. A kiadvány a pedagógus életpályáját mutatja be, tele nevelési élethelyzetekkel, azok megoldásaival. A könyv ismerteti azt az elsõ tíz
évet, amikor Tolnán tanított, majd a következõ negyvenhatot.
Simontornyára azért helyezték, hogy megmentse, életképessé tegye az akkor alakított kísérleti gimnáziumot. 25 évig iskolaigazgatóként tevékenykedett és kiérdemelte a címzetes igazgató címét.
Irénke nénit a szerénység, az alázat és a mûveltség jellemzi, nem
véletlenül elsõként kapta meg a Simontornyáért-díjat. Korán elhunyt férje emlékének adózva 50 évesen doktorált. Biológiából
nála csak négyest vagy ötöst lehetett kapni, pedig igen szigorú tanár volt. Elmondta, a legfontosabb nevelési elvének a tantárgy
megszerettetését tartotta. Soha nem sajnálta az idejét tanítványaira, akiket óra elõtt és néha óra után is rendszeresen korrepetált,
míg elérték a kívánt szintet. Egy kedvenc mondatával: „Meg tudod tanulni!” – rendszerint jól hatott a diákok lelkivilágára. Minden órára mindig felkészült, pedig már rutinból is taníthatott volna, ugyanis mint mondta, a kémia és a biológia nem függ a politikától. Érdekes kísérleteket végzett, mely a biológiai ismeretek

Rövid hírek
Megválasztották a közalkalmazotti
tanács tagjait
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ 32 választásra jogosult
dolgozója megválasztotta a 3 tagú közalkalmazotti tanácsot. Tagjai: Baumné Illés Erika, Pápainé Tóth Anna és Molnár Józsefné.
Póttag: Szepesiné Ságvári Zsuzsanna. Megbízatásuk a következõ
választásokig, 2013-ig tart.

Újabb könyvvel jelentkezett
a rendkívüli szómunkás
Megjelent Boros János Tamás tizenegyedik könyve, „Ha a Beatlesek kasszafúrók lettek volna...” címmel. A szerzõ gazdag illusztrációival ellátott mûvéhez az ajánlást Bodrogi Gyula színmûvész,
a Nemzet Színésze írta. Megvásárolható a Simontornyai Városi
Könyvtárban.

SIÓ-bulit nyertek
A Vak Bottyán ÁMK a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program
rajzpályázatán 4 kisdiáknak nyert iskolatáskát, melyet a tanévnyitón vehettek át. A pályázat rajzversenyében iskolánkból 72 tanuló, 74 rajzzal támogatóként vett részt. Akik rajzot küldtek be, nem
nyerhettek iskolatáskát. 2010. július 2-án indult az online szavazás
a http://www.koszonjuksió.hu oldal képgalériájában, ahol a 2010.
évi pályázati munkákra szeptember végéig lehetett szavazni. A
rajzverseny eredményét 2010. december 14-én tették közzé az
interneten. A SIÓ iskoláknak járó díját, a SIÓBULI-t nyerték
meg iskolánknak rajzaikkal a simontornyai gyerekek. Gyermeknapra vagy egészségnapra SIÓ termékcsomagot kapnak 2011 tavaszán.
Gyurkóné Tóth Irén rajztanár

gyakorlati hasznát mutatta be. A róla szóló kiadványban egyik
volt tanítványa, aki rövidesen gyógyszerész lesz, azt írta, hogy példaképe, Irénke néni EGY CSODA!!! Ennél jobban talán nem is
lehet jellemezni. A 78 éves pedagógus egészséges életmódjának
köszönhetõen szellemileg friss, jó egészségnek örvend. Szerencsésnek mondja magát, mert hobbija a biológiával kapcsolatos,
nagyon szereti a növények aszalását és a befõttek, savanyúságok
télire eltevését. Két gyerekének, a Szekszárdon élõ dr. Zsigmond
Árpád kardiológus fõorvosnak és a Pécsett lakó Zsigmond Katalin pedagógusnak gyakran visz az ínyencségekbõl.
Va-Lá

A rajzpályázat résztvevõi: Antalovics Albert 3.a, Bácskai Kristóf 6.b,
Badics Eszter 2.b, Baranyai Mariann 2.a, Bencze János 2.a, Bodor
Balázs 3.a, Bogdán Anasztázia 2.b, Bognár Kristóf 4.a, Boros Tamás
3.a, Császár Cintia 2.a, Császár Dóra Virág 2.a, Csepregi Száva 2.b,
Ehrlich Ádám 3.a, Erdélyi Virág Bianka 3.a 2 db, Fehér Klaudia 2.b,
Gajdos Viktória 4.a, Gazdag László 2.b, Géringer Ádám 6.b, Glück
Enikõ 2.b, Glück Gergõ 4.b, Gulyás Melissza 3.a, Havel Beáta Julianna 3.b, Hersics Mihály 2.b, Horváth Anna 4.a, Horváth Molli 2.b,
Józsa Bence 2.a, Juhász Vivien 2.a, Klár Bálint 2.b, Kockás Kira 2.b,
Körtés Kora 2.a, Körtés Rebeka 3.a, Kõvári Henriett 2.a, Lámfalusi
Márk 3.a, Laube Zsófia 4.a, Lepsényi Barbara 2.b, Lepsényi
Klaudia3.b, Májer Hajnalka 4.a, Májer Klaudia 6.b, Máté Balázs
4.a, Meilinger Norbert 3.b, Molnár Diána 3.a, Molnár Péter Gergõ
4.a, Molnár Szabolcs 2.a, Nyirati Patrik 6.b, Nyirati Virág 2.a, Oroszi
Nikoletta 3.b, Papp Péter 4.b, Polgár Abigél 2.b, Raboczki Bálint 2.a,
Rácz Gábor 3.b, Reinhardt Viktória 2.a, Rostás Gábor 3.a, Rostás
Szilveszter 4.b, Sajtos Boglárka 3.a, Selmeci Enikõ 6.b, Sersli Hajnalka 2.b, Simon Petra 2.a, Stircz Botond 2.b, Szabó Róbert 4.a,
Szamonek Martin 4.b, Szelei Patrik 2.b, Sztojka Tamás 2.b, Takács
Attila 4.b, Takács Barbara 2.a, Tenke Csongor 2.b, Torma Sára
Panka 4.a, Vonya Teodóra Evelin 5. o. 2db, Wágensommer András
2.a, Wágensommer Klaudia 4.b, Wágensommer Zoltán 5.o., Zsolnai
Diána 2.b, Zsolnai Róbert 2.b
Kiosztották a segélycsomagokat

A rászoruló családok között közel 20 tonna tartós élelmiszert osztottak ki a Családsegítõ és Jóléti Szolgálat munkatársai. Az érintettek 10 kilogramm körüli – lisztbõl, tésztából és kekszbõl álló –
csomagot kaptak. A Máltai Szeretetszolgálat kétkamionnyi adományát Laczkó Tímea és Nyirati Gábor vállalkozók térítésmentesen szállították a városba.

Ismét nemes célért báloznak
Február 26-án rendezik meg a már hagyományos összefogás bált.
Meg nem erõsített információnk szerint ezúttal is egy egészségügyi berendezés megvásárlására fordítják a bevételt. A terveket
még egyeztetik, reményeink szerint a következõ februári lapunkban már több konkrétumot tudunk közölni. Addig is, lányok-fiúk,
elõ a báli ruhákat, a táncos cipõket!
Va-Lá
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A óvodások és az óvoda is
kapott karácsonyi ajándékot
Az óvodában megtartott karácsonyi ünnepségen az óvónõk meglepetés mûsorral hangolták a gyerekeket a szeretet ünnepére. Az ovisok nagy tapssal, ovációval fogadták a „Kalap nélküli hóember” átírt mesejátékát. Minden gyerek 1000 Ft értékû ajándékcsomagot kapott. Az óvodát is érte meglepetés, Bertalan Gyula, a Paksi Atomerõmû dolgozója hathatós közbejárására a Paksi Atomerõmû Zrt. az
óvoda kerítésének elkészítéséhez biztosítja az anyagot. Ezzel 400 eFt-tal járul hozzá az óvoda szépítéséhez – közölte az ünnepségen
Va-Lá
Csóka Anita vezetõ óvónõ.

Kedves Gyerekek!
Ebben a feladványban mondatokat olvashattok, amelyekben
fiú- és lánynevek bújtak el. A szavak belsejében és a szóhatárokon rejtõznek, remélem, megtaláljátok a neveket. Én 9-et találtam, ha ti is megtaláltátok, akkor karikázzátok be a neveket!
A megfejtéseket a termemben lévõ rejtvényládába várom!
Beérkezési határidõ: február 3. Jó kutatást!
Szilvi néni

Pl.: A lusta másoló kivándorolt.÷ Tamás, Iván
Hû, de nehéz a hátizsákom!
Engem ma kiver a veríték.
Nem esek le a fáról.
Velem illedelmesen beszélj!
A mag darabokra tört.
A napsugarak ferdén esnek az üvegre.
A déli szél kicsavarta a fákat a földbõl.

Az utóbbi idõszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett bûncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.
A nyugdíjak nem bankszámlára történõ folyósítását kizárólag
a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervek dolgozói az ellátások folyósításában egyáltalán nem mûködnek közre. Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig egyéb ellátást, így nem keresik fel Önöket ilyen
célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti rendõrkapitányságot.
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
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Karácsonyi hangversenyen
mutatták be, mi tudnak
A Lajtha László Mûvészeti
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény simontornyai növendékei hangversenyt tartottak a Vármúzeum lovagtermében. A közel kétórás elõadás során 38
zenemû hangzott el. A változatos mûsorban felléptek a
kezdõk, a középhaladók és a
haladók, így az egyszerû dallamok mellett megszólaltattak nehezebb, komolyabb

mûveket is. A növendékek zöme zongorán játszott, de néhány furulyára, oboára, klarinétra és vadászkürtre írt zeneszám is elhangzott. Nagy tetszést aratott a mûsor végén a zeneiskola növendékeibõl alakult kórus, akik Bálint György vezényletével, Doffkay
Frigyes zongorakíséretével több kánont énekeltek.
Va-Lá

Alakulóban egy
hagyományõrzõ lovagi klub
Vári Péter ötletébõl, Bencze Kornél hathatós segítségével, kettõjük közös vezetésével az év folyamán már több esetben
is bemutatkozott a fiatalokból verbuválódott lelkes kis csapat. Céljuk a szabadidõ hasznos eltöltése, ezen belül bemutatni a lovagi kultúrát a régi kor fegyvereit, öltözetét, lovagi tusáit. Terveik szerint
a jövõ év elején már hivatalosan is bejegyzett klubként mûködnek majd. Decemberben sem pihentek a lovagok. Novemberi bemutatójuk után, támogatásul
egy 17 méter hosszú boros pincét kaptak
Vörös Ernõtõl használatra, amit téli
íjászpályaként birtokba is vettek. Karácsony után eleget tettek egy meghívásnak a bikácsi Zichy Park Hotelbe, ahol 45
perces bemutatóval öregbítették Simontornya hírnevét. Már megrendezték az
elsõ íjászversenyüket is a pincében, ahol
ötletes célokkal küzdhettek meg. A versenyen indultak Sárbogárdról, Soponyáról és Várpalotáról is.
Va-Lá
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Feledhetetlen kirándulás
December 9-én70 simontornyai gyermek vett részt a Fõvárosi Nagycirkuszban a Fényszóró Kulturális Alapítvány jubileumi gálamûsorán. Az alapítványt 15 éve hozta létre Csepregi Éva énekmûvész. Az alapítás 15. évfordulója alkalmából, a „Jubileum a retro jegyében”
címmel rendezett nagyszabású jubileumi gála fõvédnökségét vállalta Schmittné Makray Katalin. Közremûködött Zoltán Erika, Dolly
Roll, a Neotron, Pintér Tibor és a simontornyai Temi Fried Mûvelõdési Ház tánckara, Gárdonyi Fanni énekelt. Minden gyermek nagyon jól érezte magát, és már várják a tavaszi gálát. Támogatóink voltak: a Gemenc Volán vezérigazgatója, aki ezúttal is segítségünkre
volt abban, hogy ingyen utazhattunk. Három vállalkozó 30-30 ezer forintos hozzájárulása pedig azt tette lehetõvé, hogy egy gyorsétteremben finomat vacsorázzunk. Reméljük, még sok hasonlóan szép élményben, lehet része egyre több simontornyai gyereknek.
Szervezõk

A szeretet ünnepe az idén nemcsak az
örömrõl, hanem a bánatról is szólt
2010. december 23-án kiosztásra került az a 21 db háromfunkciós kabát, melyet korábban megrendeltünk. Sajnos egy polgárõrünk már nem vehette át kabátját, hiszen aznap tragikus hirtelenséggel elhunyt Váczi Béla, aki 2009 szeptembere óta nélkülözhetetlen tagja volt polgárõrségünknek.
Béla mindig pontosan kezdte szolgálatait és becsületesen látta el, részt vett rendezvények biztosításában és reggelenként vigyázott az iskolások biztonságára.
Fájó szívvel búcsúzunk tõle és õszinte részvétünket fejezzük ki családjának és valamennyi hozzátartozójának.
Szabó Zsolt polgárõr parancsnok
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Vidáman zárták az óévet
A BSZV nyugdíjasai már a múlt év utolsó elõtti hetében lezárták
az évet. Ezzel megszakították egy hagyományt, eddig mindig késõbb, már az újévben szokták megtartani az évzáró rendezvényüket, melyet utószilveszternek tekintettek. Kockás Lajosné klubvezetõ elmondta, az igazi szilveszter napján már régóta nem tudnak ünnepelni, mert ekkor sokkal fontosabb dolguk van: vigyázni
kell az unokákra, s ezt szívesen teszik. Közel hatvanan vettek részt
egy étteremben megtartott, vidám, zenés évzáron. A klubtagok
mellett szép számmal jelen voltak azok a támogatók is, akik egész
évben segítették mûködésüket. A vezetõség értékelte a 2010. évi

munkát, és elmondták jövõ évi terveiket, elképzeléseiket, majd
megköszönték a tagság és a szponzorok segítségét. Az ízletes vacsora után megjelent a télapó és két krampusz, akik még fokozták
a hangulatot. Játékos kérdésekkel kifaggatták a klubtagokat, a támogatókat és a jelenlevõ polgármestert is, mi a véleményük az elmúlt évrõl, mit javasolnak, hogy jövõre még jobb legyen a klubélet. A legjobban, leghumorosabban válaszolók ajándékot kaptak, felvágták a fenyõ alakú óriástortát, majd énekeltek, táncoltak, jól érezték magukat.
Va-Lá

Fejérbe került az újévi kupa
Elsõ alkalommal rendezték meg a korábbi
szilveszteri kupa örökébe lépõ újévi kispályás focitornát. Andráskó Péter magánszemélynek köszönhetõen egy év szünet után
újra kiírták a kupát, s találkozhattak a csapatok. A sportcsarnokban reggel 8 órától
este 9 óráig pattogott a labda, potyogtak a
gólok. A hazaiakat az Oroszlán néven induló gárda képviselte, mellette zömében a
környék csapatai alkották a 10 csapatos
mezõnyt, Ozora, Tolnanémedi, Gyönk és a
legtávolabbról érkezõ Fadd, valamint a
Fejér megyei Sárbogárd, Sárszentmiklós,
Cece. A két ötcsapatos csoportmérkõzésekbõl az elsõ kettõ jutott az esti négyes
döntõbe. A döntõ mindjárt egy meglepetéssel kezdõdött, a csoportmérkõzésen
4-0-ra diadalmaskodó Simontornyai
Oroszlánok kétgólos vereséget szenvedtek
a Sárszentmiklóstól.
A további mérkõzéseken már nem hibázott egyik csapat sem, így a Sárszentmiklós
nyerte a kupát, második lett a Simontornya, harmadik az Ozora–Tolnanémedi
Red Bull, míg negyedik a Cece Old Star
csapata.

A döntõ eredményei:
Góllövõk: Fülöp T., K. Balázs, Németh
Zs., illetve Nádasdi 2, Szabó I., Pfeifer K.
Góllövõk: Tóth Zs., Szalai N.
Sárszentmiklós–Red Bull 1:1
Góllövõk: Szalai N., illetve Ferencz J.
Góllövõk: Ambrus S., Papp T.,

Góllövõk: Ferencz J., illetve Bodó J. 2,
Szõke Sz. 2.
Góllövõk: Pintér Z., Fülöp T., Németh Zs.,
illetve Szalai N., Huszár D. és Berényi B.
2-2, Arany T.
A gólkirályi címet Bodó József (Oroszlánok) 7 góllal érdemelte ki, a legjobb mezõnyjátékosnak Král Lászlót (Sárszentmiklós), a legjobb kapusnak Tóth Attilát
(Oroszlánok) választották. Különdíjat kapott a legsportszerûbb csapat, a Cecei Old

Star, aki a Tamási Kónya kulcsmásoló különdíját vehette át.
Minden csapat dicséretet érdemel sportszerû játékáért és viselkedéséért, melyhez
a két játékvezetõ (Szabó Attila, Farkas István) korrekt bíráskodása is hozzájárult.
A fõszervezõ Andráskó Péter és a két jegyzõkönyvvezetõ (Kovács Aliz, Fülöp Anita)
precíz, pontos munkája is igen fontos volt,
akárcsak a hangosítási feladatokat ellátó
Herczeg Szilárdé, aki kitûnõ hangulatot
varázsolt a sportcsarnokba.
Va-Lá
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Új gyõztest
avattak
Kicsi, de lelkes mezõny indult a szilveszteri utcai futóversenyen.
Még egy kutya is felsorakozott a résztvevõk között, de a gazdája
nem bírta az iramot és feladta a versenyt. Új gyõztest avattak, a háromszoros korábbi bajnok, Csontos Kálmánt ezúttal megelõzte a
szintén focista Papp Szilárd, így õ vihette haza az ozorai Varga Gábor sertéstelepének ajándékát, az élõ kismalacot.
Nem maradt ajándék nélkül Csontos Kálmán sem, ugyanis a versenyt végigfutók között kisorsolták a Holland Ben B L & D KFT.
(képviselõ: Cseh Attila) 6 üveg
2009 évjáratú ajándékborát,
melyet õ nyert meg. A szilveszteri futás a hagyományoknak
megfelelõen Csõszné Kacz
Edit polgármester, pezsgõ
durrantásával indult.
Még egy érdekességet is elmondott a polgármester: amikor telefonon felhívta a sertéstelep tulajdonosát, az a bemutatkozás után, rögtön rávágta
meg lesz, pedig még nem is
tudta a kérést, õk már félszavakból is megértik egymást.
Va-Lá

Bravúros gyõzelem
Gyõzelemmel
az OSB-ben
kezdtek a serdülõ
kézilabdások
Az országos serdülõbajnokság alapszakaszának utolsó elõtti mérkõzésén remekeltek és alaposan, 14 góllal visszavágtak a Siklóson
elszenvedett egy gólos vereségért. Idõnként örömkézilabdát láthatott a szépszámú szurkolótábor. Kis túlzással azt is mondhatnánk, kicsiben láthattunk olyan megoldásokat, akciókat, melyeket a veszprémi arénában az MKB Veszprém csapata mutatott be
azon a Bajnokok Ligája mérkõzésen, melyet Szabó László a Tulipán étterem tulajdonosának hathatós segítségével megtekintettek a fiúk. Gyászszünettel kezdõdött a találkozó a közelmúltban
49 éves korában elhunyt Váczi Bélára emlékeztek, akinek fia,
Váczi Ádám kisebb megfázás miatt nem lépett pályára.

Simontornyai TC–Pelikán Siklós
33-19 (16-10)
Simontornya 60 nézõ.
Vezette: Bán-Tóth.
Simontornya: Molnár Balázs, Molnár Bence 2, Nagy T. 1, Bor D.
10, Tanki K. 2, Molnár Dávid 4., Kiss Gy. 1.
Cserék: Szelei M. (kapus), Vincellér I. 5. Farkas R. 4.Vonya K. 2,
Kecskés P. 1. Nagy G. 1. Szabó B.
Edzõ: Széplaki Zoltán.
Va-Lá

Lapzártakor érkezett a jó hír, serdülõ kézilabdás fiaink legyõzték
a Nagyatád csapatát. Bor 7, Farkas 6, Nagy T. 5, Vonya 5, Nagy G.
2 és Vincellér 1 góljával 26-23-ra diadalmaskodtak Széplaki Zoltán tanítványai. A siker értékét növeli, hogy mindezt a beteg Molnár Dávid és Molnár Bence nélkül érték el. Molnár Balázs megszokott jó kapusteljesítménye mellett minden mezõnyjátékos dicséretet érdemel.
Va-Lá

Felhívás
Az Észak-Tolnai Hegyközség ezúton várja azoknak a gazdáknak a jelentkezését, akik Simontornyán a honvédség által szolgáltatott víz ügyében érintettek. Megbeszélést tartunk (ez lesz a negyedik!!!) 2011. január 24-én (hétfõn) a
Kaktuszban 17 órakor. A honvédségtõl március 31-ig kaptunk határidõt az ügy rendezésére. Amennyiben az érintettek nem jelennek meg és nem történik érdemi elõre lépés,
ez esetben sem a honvédség, sem pedig a hegyközség nem
foglalkozik tovább az üggyel, mely a víznek a végleges megvonását jelenti a hegyen.
Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Herczeg Gyöngyi hegybíró
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Jubilált a sportõrület
Immár ötödik alkalommal rendezték meg a sportcsarnokban a 24
órás sportõrületet. Széplaki Zoltán testnevelõ tanár ötlete idõtállónak bizonyult. Bordó és kék mezbe öltözött csapatok, több mint
250 résztvevõ három sportágban küzdött meg egymással és az idõvel. Bizony hosszú volt a 24 óra, de a két csapatkapitány, Máté Imre és Móré László jól osztották be csapatuk erejét.

A Simontornyán hagyományos foci- és kézilabdasportágak mellett nagy sikert, több derültséget keltettek a kosárlabda-mérkõzések. A 15 percenkénti sportágváltást rövid idõre felváltották a betétprogramok. Az OSB-ben szereplõ fiú kézilabdázók a megyei
bajnokságban szereplõ lányokkal mérkõztek, a végeredményt
ugyan nem tudjuk, de hogy mindenki jól szórakozott, az biztos. Itt
sem, és a 24 óra alatt sem az eredmény volt a fontos, hanem a mozgás, a sport. Már hagyományosan éjfél körül ismét megmérkõzött
kosárlabdában a két nemes ellenfél, a Kastélyválogatott és a Pedagógus sportkör. Eredmény itt sem számított, ennek ellenére
ádáz volt a küzdelem. Gyermekfoci színesítette még a programot,
a Tamási, Gyönk, Pincehely és a házigazda Simontornya 9-10 éves
lurkói focitornán mérték össze ügyességüket. A Simontornyai TC
csokival és banánnal kedveskedett a fiatal focistáknak. Természetesen az eseménybõl nem maradtak ki a Vak Bottyán ÁMK diákjai sem, õk tagozatonként mérkõztek meg egymással. A felsõ tagozatosok küzdelmébe bekapcsolódtak a társintézmények: Pincehely és Tolnanémedi diákjai is.

A 24 óra végén elégedetten állapíthatták meg, hogy sikerült, legyõzték az idõt. Természetesen ez a rendezvény sem valósulhatott volna meg a támogatók segítsége nélkül. Nekik köszönhetõen
pótolhatták elvesztett, energiáikat az alkalmi büfében.
Támogatók: Vak Bottyán ÁMK és pedagógusai, PSK, STC ’22, Simontornyáért Közalapítvány, Bor István, Lampert Csaba, Csendes
József, Torma József, Schweigert György.
Va-Lá

Szálkáim

GYÖRKÖNYBEN FELÚJÍTOTT
PARASZTHÁZ ELADÓ.

Korábban úgy gondoltam, hogy e
rovatot nem folytatom, mert hiába
volt számos, közérdekû felvetés –
melyekhez az olvasók is sokszor segítettek – nagyon kevés volt a pozitív
változás. Az olvasók egy része már
hiányolta a felvetéseket, ezért újra
közzéteszem közös szálkáinkat. E
havi számunkban egy érdekes, újfajta, simontornyai közlekedési tábla
fotóját mutatunk be. Figyelmes olvasónk, Bán Zsolt kapta lencsevégre a Hegyhát és a Könyök utca sarkán azt a táblát, mely nem tudni mi
okból, 180 fokos fordulatot vett.

Képek, adatok:
www.ingatlanbazár.hu oldalon

Va-Lá

Telefon: 06-30-237-4456
Decemberi születések:
a hónapban nem volt simontornyai
kötõdésû születés.
Decemberi házasságkötések:

Kecskeméti Mária–Németh János
Seres Mónika–Csenki István

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

