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Színvonalas mûsorral ünnepelték
a magyar kultúra napját

A

mûvelõdési házban rendezett megemlékezésen Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatójának gondolatai hangzottak el elõször.
Beszédében kiemelte, mi a simontornyai közösség, a simontornyai kultúra jövõje. Fontos lenne foglalkoznunk a városunk jövõképével és kulturális stratégiájával. A simontornyai kultúra és mûvelõdés ügye nem a mûvelõdési ház, az iskola, a zeneiskola, a könyvtár, az önkormányzat, de nem lehet azonos a vár ügyével sem. A kultúra valójában mindezeket jelenti együtt és egyenként, de a lényeg
az együttmûködésben rejlik, az intézmények egymáshoz kapcsolásában, elõadók és befogadók egymást megbecsülõ közösségében. A
kultúra mindannyiunk ügye. Az esten a Lelkes-cserfes gitárcsapat és a Krammer Ferenc Kórus közös mûsort mutatott be. A közel egy
órás zenés irodalmi összeállítás során felvillantották a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeket. A hagyományok ápolását jól szolgálták a mûsor alatt vetített képek, melyek tovább erõsíttették nemzeti tudatunkat.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Januárban ismét maratoni hosszúságú ülést tartottak. Mindössze 20 perc hiányzott ahhoz, hogy elérjék az este 10 órát, amikor a Szervezeti és Mûködési szabályzat alapján abba kellett volna hagyni az ülést, és másnap reggel folytatni. Az utólag felvett témákkal együtt összesen 27 napirendet tárgyaltak, köztük több
fajsúlyos témát, köztük a város 2011. évi költségvetési koncepcióját. A polgármester fontosabb intézkedései:
– A Siópart út helyreállítása ügyében helyszíni bejárást tartottak
2010. december 14-én a kivitelezõ képviselõjével. A bejáráskor az
utat hó borította, így a károsodás mértéke nem volt pontosan
megállapítható. A bejárásról feljegyzés készült. Ebben a kivitelezõ 2011. április 30-ára vállalta az út helyreállítását.
– Tolna Megyei Kormányhivatalnál aláírta Simontornya Város
Támogató Szolgálatának sikeres pályázatát, mely által a szolgálat
400.000.- Ft támogatást nyert.
– Apparátusi értekezletre került sor, melyen köszöntötte a dolgozókat, továbbá sor került a 2011. évi elvárásokról való tájékoztatásra is.
– Tamási-Simontornya Kistérségi ülésen a közmunkaprogrammal kapcsolatos pályázat ügyében Simontornya város érdekeit
képviselte.
– 2011. január 6. napjára tárgyalást kezdeményezett az OTP felé a
szennyvízcsatorna-pályázat ügyében, nevezetesen: a bank magas
kamattal adta ki a hitelígérvényt, valamint az LTP szerzõdések
aktiválása esedékessé válik.
– Aláírta a Támogató Szolgálat módosító szerzõdését.
– Tárgyalt a Simontornyára jelentkezõ fogorvossal, melyen az alpolgármester és a város címzetes fõjegyzõje is részt vett.
– Tárgyalt a simontornyai gyermekorvossal a fogorvosi rendelõ
elhelyezésével kapcsolatban.
– A Nitrokémia vezérigazgatójával tárgyalt a bõrgyár kármentesítésének ügyében.
– Tárgyalást folytatott a vízügyi igazgatóság illetékes szakértõivel
a belvíz elleni védekezésrõl.
– Az önkormányzat uniós pályázataihoz együttmûködési megállapodást kötött háromféle társadalmi szervezettel (mozgáskorlátozott, kisebbségi, környezetvédelmi).
– Az energiaracionalizálási pályázatunk áll, mert tavaly nyáron –
a szerzõdések aláírását követõen – a kormány azokat lezárta. Az
idénre sem várható megnyitása. Eddig az energiatanúsítványok
készültek 450.000 Ft+áfa összegben. Ezt az energiatanúsítványt –
pályázat nélkül is – 2012-ben minden közintézményre (középületre) el kellett volna készíteni.
– Az 1475 hrsz. alatti (Szt. István k. u. 1.) ingatlan esetében felmondta a két faház területbérleti szerzõdését, mert az új szerzõdéseket – amelyek rájuk nézve kedvezõbb – nem küldték vissza.
– Bonyár Jánossal megkötötte a buszváróra a bérleti szerzõdést a
tavalyi feltételekkel.
– A tûzoltólaktanya kialakításához megkereste a Simotrade Kft.
ügyvezetõjét, akitõl két levelet is kapott.
– A Danubetrade Kft. ingatlanvásárlási ügye a végéhez közeledik
– egy év eltelte után. Beadták a telekalakítási kérelmet. Ezt követõen lehet az adásvételi szerzõdést megkötni. A 3275 hrsz. alatti
ingatlannak a szolgalmi joga bejegyzésre került.
– A kátyúzást a Városüzemeltetési Kft. megkezdte. Az önkormányzattal a helyszíni bejárás megtörtént.
– A szemétszállítási szerzõdés határidejének meghosszabbítására
a módosított szerzõdést aláírta.
– A téli hóeltakarítást eddig két alkalommal kellett elrendelni.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel a bõrgyári vízrendszerre – a képviselõ-testület felhatalmazása alapján – az üzemeltetési szerzõdést aláírta.

– A szennyvíztisztítási díj megállapításáról hozott testületi határozatot a polgármester ismertette a szolgáltatóval.
– A szennyvízdíj önkormányzati támogatását tartalmazó határozatot a szolgáltatónak megküldték.
– A hulladékgazdálkodási tervünk lejárt. A megállapodásunk szerint az új elkészítése a társulás feladata. Ezt a társulással még tavaly levélben közöltük.
– A környezetvédelmi programunk 2000-re datálható, azóta felülvizsgálata nem volt. Egy ellenõrzés kifogásolta. Ennek értelmében – a képviselõ-testület döntése értelmében – megkerestem
a kistérséget, hogy egy közös programot készíttessenek az összes
önkormányzat részére. A kistérség ezt félreérthette, mert csak
ajánlatokat kért be. Az idén ezt is mindenképpen el kell készíttetni. A tervezés díja 1 M Ft alatt van, így az a polgármester hatáskörébe tartozik. A szerzõdés megkötését követõen azt ismerteti a
testülettel.
– A belvízvédelmi feladatok koordinálására egyeztetõ tárgyalást
kezdeményezett az illetékes vízügyi igazgatósággal.
– Elkészült a Hunyadi u. 16. sz. alatti labdarúgó öltözõ gázfûtésének javítása.
– Az óvodák, iskolák infrastrukturális fejlesztése tárgyában éves
garanciális bejárást kezdeményezett.

Tájékoztató
a jelentõsebb eseményekrõl
– 2010. december 31-én a hagyományokhoz híven megszerveztük
a szilveszteri futást. Köszönöm Varga Gábor úrnak az élõ malac
biztosítását.
– 2011. január 10-én a munkaügyi központ illetékese tájékoztatót
tartott a közfoglalkoztatás aktuális helyzetérõl.
– 2010. január 16-án a Duna Televízió 35 perces mûsort közvetített Simontornya városáról, mely elsõsorban a helyi mûemlékvédelmet és a gasztronómiát mutatta be. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Géringer Györgynének és Kiss Ferencnek a
közremûködésért.
– Mikoly Tibor százados õrsparancsnok, ismertette az elmúlt idõszak jelentõsebb közbiztonsági eseményeit és kitért a feladatokra,
melyek közül többet csak összefogással lehet megoldani. Ismét
növekedett a pincebetörések száma, de sajnos a gazdák nem sokat
tesznek ennek csökkentése érdekében. A rendõrség kilométerkerete nem teszi lehetõvé, hogy gyakrabban járõrõrözzenek ott, de a
létszám sem elegendõ erre. A polgárõrség mozgását szintén akadályozza a pénzhiány. Kábítószer fogyasztásával és terjesztésével
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8 szakmunkástanulót vádolnak, erre a jövõben jobban oda kell figyelni mindenkinek. Egy fõvel csökkent a rendõrség létszáma
Csóka Tamás r. hadnagy február 1-jétõl Szekszárdon teljesít szolgálatot, helyette várhatóan április elején érkezik új nyomozó.
– A 2010. IV. negyedévi költségvetés módosítását elfogadták.
– Elsõ fordulóban tárgyalták a város 2011. évi költségvetésének
koncepcióját. A város költségvetése az elsõ olvasatban 142 millió
forint hiányt mutat. Ezt mindenképpen szeretnék csökkenteni. A
pénzügyi bizottság 82 millió forint kiadáscsökkentésre tett ajánlást, javaslatot, így „csak” 60 millió hiányozna. Az iskolánál 15
millió forintos megtakarítást várnak, a polgármesteri hivatalnál a
cafetéria megszüntetése 8 millió megtakarítást eredményezne. A
városrehabilitációnál 26 millióval, míg a mûvészeti iskola megszüntetése esetén szintén több millióval lenne jobb költségvetés
egyensúlya. Felvetõdött a képviselõk tiszteletdíjának és a polgármester és alpolgármester költségátalányának megszüntetése. A
sportcsarnok bérlésének átalakítása is milliós nagyságrendû megtakarítást hozhat. Az iskolatársulás nem mûködik rendesen, sok
önkormányzat tartós hátraléka összesen eléri a 20-25 millió forintot, ennek behajtására sürgõsen intézkedni kell.

Nem szûnne meg,
de átalakulna a szakképzés
Nem elõremutató irány, de muszáj meglépni! – mondta az önkormányzat ülésén Tóthné Unghy Ilona, a Vak Bottyán ÁMK igazgatója a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor. A városnak több millió forintot kell megtakarítani, hogy a mûködõképességét biztosítsa. Az igazgatónõ saját területen a költségek csökkentésére három lehetõséget lát. Õsszel már egy óvodai csoporttal kevesebbet kell indítani, az iskola tevékenységi körébõl ki kell
venni az intenzív gimnáziumot, valamint át kell alakítani a szakképzést. A kevesebb óvodai csoport indítását a gyereklétszám jelentõs csökkenése indokolja, míg az intenzív gimnázium a nem
kötelezõ feladatok közé tartozik. A szakképzést két év alatt fokozatosan kell kivezetni a jelenlegi rendszerbõl, úgy, hogy a tanulók
érdekei ne sérüljenek. Ezen oktatást a jövõben a Szakképzési
Non profit Kft. önállóan végezné, így az önkormányzat 6-8 millió
forintot takarítana meg. A szakképzés a jelenlegi gimnázium épületében folyna, míg a gimnázium a Hunyadi úti iskolába költözne.
A gazdasági megtakarítás mellett a nevelési helyzet is javulna. A
gimnázium mûködtetése sem tartozik a kötelezõ feladatok közé,
de itt a tanulók 80-85 %-a simontornyai, míg a szakképzésben
résztvevõ tanulóknál ez 10-15 %. Nehéz szívvel hozták meg a döntést, de mint Csõszné Kacz Edit polgármester mondta, a lehetõségekhez képest ezután is támogatják e képzési formát, mert minden ember sorsa fontos.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervét
nem fogadták el. Helyesbíteni, pontosítani kell. A február 28-i
ülésen újra tárgyalják.
– A hosszúlejáratú, adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásokból adódó tõke és kamatfizetési kötelezettség teljesítésének
feltételeirõl tartott elõadást Bárdos László címzetes fõjegyzõ,
melyet a testület elfogadott.
– Városgyûlést tartanak 2011. február 23-án, szerdán 17 órai kezdettel a mûvelõdési házban.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2011 évi közfoglalkoztatásról
2. A volt Simontornyai Bõrgyár kármentesítésének folytatásáról a
Nitrokémiai Zrt. vezérigazgatója tart tájékoztatót
3. Egyebek
– Simontornya Város Tûzoltó Egyesületének tájékoztatóját, valamint a 2011. évi feladatait Tóth Bálint elnök ismertette a testülettel. Legfontosabb feladat a nagy értékû tûzoltóautó biztonságos
tárolásának megoldása és egy tûzoltószertár kialakítása. Több alternatíva is felmerült, az önkormányzat tulajdonában lévõ volt
trafóház átalakítása, a Simotrade Kft. ajánlata, valamint a volt pakura lefejtõ épületének megvásárlása. Legjobb megoldást ez
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utóbbi jelentheti. Lényeges, hogy minél kisebb összeggel terhelje
a költségvetést. A polgármestert megbízták a tárgyalások lefolytatására.
– A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatósági ellenõrzésének
megállapításai az Õszikék Szociális Szolgáltató Központról témát
tárgyalták. A hibák egy része teljesítésre került, több pedig folyamatban van. A feladat nagyságára való tekintettel úgy határoztak,
hogy szakértõt kell bevonni.
– Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ vezetõjének kinevezését tárgyalták. A megadott határidõig öten pályáztak a vezetõi
posztra. Közülük csupán egy pályázat felelt meg a formai követelményeknek. A képviselõ-testület azonban e pályázónál sem látta
biztosítottnak az intézmény további zavartalan mûködtetését. Elsõ sorban a pályázó gazdasági felkészültségét hiányolták, ezért érvénytelenítették a pályázatot, és újat írnak ki.
– A fogorvosi alapellátás feladatvállalási szerzõdés útján történõ
pályázatot elbírálták. Dr. Dénes Zsolt várhatóan április1-jétõl
kezdi meg a praktizálást. Tevékenysége a fogászat egész területét
felöleli. Felesége szakasszisztensként segíti munkáját.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. folyószámlahitel nyitását 5 M Ft értékben elfogadták.
– A volt bõrgyár iparterülete térvilágításának fejlesztése szükséges, az anyagiak egy részét az elfekvõ anyagok értékesítésével kell
biztosítani.
– A közúthálózat és a közterületek téli karbantartásához, csúszásmentesítés megoldásához szükséges hótoló és sószóró gépjármû
beszerzésére tett javaslatot nem fogadták el. Pályázatot kell keresni, mely egy többfunkciójú traktor beszerzését tartalmazza.
– Vámi László közcélú munkavezetõ tájékoztatóját a 2011. évi
közfoglalkoztatásról elfogadták. A téma a városgyûlésen külön
napirendi pontként szerepel. A költségvetésbe a dologi kiadásokat be kell építeni.
– Közfoglalkoztatás szervezõ foglalkoztatásának támogatására
kiírt pályázatot benyújtják, ez 100 %-os támogatást biztosíthat 2
fõnek 6 órás munkaidõben márciustól szeptember végéig.
– A Vertikál Zrt. a települési szilárd hulladék gyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának 2011. évre megállapított díjának
felülvizsgálatát kérte. Hosszas vita alakult ki, ugyanis a testület
egyszer már döntött a kérdésrõl, de mivel március 31-én úgyis lejár a szerzõdés, a javasolt 13 %-os emelést elfogadták, ez 3 %
plusznövelést jelent.
– Az útkezelõ feladatok ellátásával a Városüzemeltetési Kft.-t
megbízták. A kátyúzás egy részét már el is végezték.
– A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetését tartalmazó témát elnapolták. Késõbb a pályázat
megnyerése után visszatérnek rá.
– A SIÓ-Víz Kft. éves fejlesztési tervét a 2011. évre vonatkozóan
elfogadták.
– Kiss János klaszter menedzser kistérségi összefogási ajánlatát
megtárgyalták, a segítséget megadják.
– A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás szervezeti rendszerének átalakítási javaslatát elfogadták, melyre jogszabályváltozások miatt volt szükség.
– Farkas József ingatlanvásárlási kérelmét elfogadták, az nem
sérti az út használati lehetõségét, ugyanis a 10 méter szélességbõl
csak 4 métert vásárol meg.
– A villamos energia vételezésének liberalizációját, vételezését
felülvizsgálták, és négy szolgáltatótól ajánlatot kérnek.
– Ismét benyújtják az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ új
épületrészének süllyedésére a vis maior pályázatot.
– A Tamási Motorsport Egyesület kérését megtárgyalta a testület, és egyhangúlag támogatta városi útjain rendezendõ ralli autóversenyt. A rendezvény két napos, március 26-27-én tartják, útlezárások csak 27-én vasárnap lesznek. A futamok közötti szünetekben szabadon lehet majd közlekedni.
Va Lá
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Volt egyszer egy bõrgyár…
3.

2. rész
A hozzám érkezett számtalan fénykép között sajnos kevés
olyan akad, amely üzemben, munka közben készült. Azt hiszem, ez természetes, hiszen a mûhelyekben ritkábban készültek fotók. Ellenben a szabadidõs összejövetelekrõl annál több
képet kapunk. Az itt közzétett képek nyugdíjas búcsúztatók és
futballmeccs után, szakmai értekezleten, vagy brigádtalálkozókon készültek. Fiatalok számára a hajdani brigádmozgalom
ma szokatlanul hangzik, ám a maga korában nagy összetartó
ereje volt. S talán az volt a legszebb benne, hogy emberi kapcsolatokat teremtett és õrzött meg a gyáron kívülre is.
1.

4.

1. Elsõ képünk Petres Pali bácsi nyugdíjba menetelekor rendezett
ünnepségen készült. Elöl az ünnepelt Petres Pál feleségével, Kovács Margittal. Mögöttük a munkatársak egy kisebb csoportja.
Jobbról: Miski D., Papp J., Küzdy K., Ünnep J. és Molnár J. Közülük már, csak Papp Jóska él. A képet Molnár Gyuláné Petres
Mancitól kaptam.

4. A negyedik kép hátoldalán ez áll: „SBTC” focistái a III. félidõben.” Balról Sebestyén I., Ferenczi I., Bíró A., Szabó Gy. és dr.
Ágoston J. A képet Varga László hozta, apósát Ferenczi Istvánt
kivéve sajnos közülük senki sem él.

2.
5.

2. A második képen egy jubileumi gyûrû átadása történik: Molnár
Lajos fõmûvezetõt tüntetik ki a meszes mûhelyben 1972-ben 40
éves gyári munkája alkalmából. A képen balról Halas Kálmán fõmérnök, a kitüntetett, Perger Imre SZB titkár és Gyõri Károly
igazgató.
3. A harmadik fotó egy vetélkedõn készült a Május 1. üzemlakatos
brigádról 1969-ben. A képet Ihász Jánosné, Rózsikától kaptam,
az õ férje ül a bal szélen, mellette Csatári D., Sallai J. és Dallos L.

5. Ezt a képet is a Lacitól kaptam, mely egy szakmai elõadáson készült. Balról Németh I. Hólik S., Beidek J., Varga Lajos és Varga
László, a Simontornya Hírek szerkesztõje.
Várjuk a további fényképeket.
Kiss Margit

2011. február

KÖZÖSSÉG

5

Megjutalmazták a graffitiseket
elfogó polgárõröket
A simontornyai polgárõrség két tagja, Szabó Zsolt parancsnok és
Sánta László még tavaly augusztusban Németh József r. törzszászlós és Túrós Zsolt zászlós segítségével elfogott egy háromtagú
utazó graffitis bandát. Abban az idõben vágányzár volt
Simontornya és Dombóvár között, mert az árvíz miatt megrongálódott a vasúti sínek alapzata. Sok személykocsi volt ezért ekkor
az állomáson, köztük egy InterCity is, melynek egy vagonja esett a
firkálók áldozatául. Szolgálat közben a két polgárõrnek feltûnt
három gyanús alak, akik nem tudni mi elõl menekültek. Amikor
megtalálták a festékes flakonokat, rögtön üldözni kezdték õket,
és a rendõrök segítségével a szomszéd megyében, Sáregresen
elfogták a rongálókat.

A két polgárõr dr. Bognár Szilvesztertõl, a tamási kapitányság vezetõjétõl már korábban megkapta a dicséretet és a megérdemelt
jutalmat. Tegnap a MÁV biztonsági igazgatósága nevében Diós
László osztályvezetõ elismerõ oklevelet és pénzjutalmat adott át a
két kiváló polgárõrnek. A rövid házi ünnepségen az osztályvezetõ
hangsúlyozta, milyen fontos az ilyen cselekedetek megszüntetése.
Sokan nem is gondolják, hogy az átfestéssel olyan jeleket
tüntetnek el, mely a vasútbiztonságot veszélyezteti.
Va Lá

A tanári asztal mögül az iskolapadba
A pedagógiai kultúra korszerûsítése a Vak Bottyán Általános
Mûvelõdési Központ intézményeiben címmel közös pályázatot
nyújtottak be a Vak Bottyán ÁMK társult intézményei a
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 számú, az Európai Unió által is támogatott
pályázati kiírásra. A pályázat keretein belül elnyert 12.500.000 Ft
öt pedagógus továbbtanulására fordítható, melyben benne van a
tandíjuk, utazásuk költsége, helyettesítésük díja, sõt, még 1-1 laptopot is kapnak használatra a kollégák. Az önrész nélküli pályázat
célja, hogy az érintettek megismerkedjenek a legújabb pedagógiai módszerekkel, és a gyakorlatban is hasznosítsák az újonnan
szerzett ismereteket. Így a képzések befejeztével, azaz két év múlva a tantestületben lesz szakvizsgázott gyermekvédelmi szakember, digitális médiakommunikátor, tehetségfejlesztõ szaktanácsadó és további két óvodai gyógytestnevelõ a már most meglévõk
mellett.

A pedagógusok közül bárkinek lehetõsége volt jelentkezni a továbbtanulásra, a jelentkezõk közül viszont csak öten feleltek meg
a pályázati kiírásban rögzített szigorú feltételeknek: ketten Simontornyáról, Pálfáról, Tolnanémedibõl és Nagyszékelybõl pedig egy-egy kolléga. Azóta természetesen mindannyian sikeresen
befejezték az elsõ félévet.
A pályázat benyújtását az is indokolta, hogy pedagógusoknak törvény által elõírt kötelezettsége hétévente legalább 120 órás képzést elvégezniük, ezek a képzések viszont nem kevés pénzébe kerültek az intézménynek és a dolgozóknak egyaránt. Ráadásul az
utóbbi években megvonták az erre adott állami normatívát is.
Intézményünkben a lehetõségekhez mérten eddig is támogatást
kaptak a dolgozók a továbbtanulásban, de soha ilyen kedvezõ feltételek nem voltak az újabb szakképzettség megszerzéséhez.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona pedagógiai igazgatóhelyettes,
a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 projektmenedzsere

AZ INDIANA ÁLLAMBAN (USA) ÉLÕ GREGORY BRENT KERESI
ROKONAIT MAGYARORSZÁGON
Simontornya környékén született a fiatalember dédnagymamája, Pinke Katalin 1888-ban. Az USA-ba való bevándorlásuk alkalmával korábbi lakóhelyük neve: Tolnanémedi, vagy Szentpéterszõlõhegy került a nyilvántartásba.

Kérjük, aki tud valamit az elõdökrõl vagy a ma is élõ rokonokról,
jelezze címünkre. 06 (74) 503 014-es telefonszámon vagy e-mailben: muvhaztnemedi@freemail.hu
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Újabb taggal bõvült a 80 évesek tábora
A 18 tagot számláló ÁFÉSZ Nyugdíjasklub színpompás ünnepségen köszöntötte Csõsz Istvánnét, aki a tagok közül immár ötödikként érte el a szép kort. Az
ünnepelt 23 évig dolgozott a szövetkezet boltjaiban, és alapító tagja volt a nyugdíjasklubnak. Az ünnepségen Farkas Ferencné egy igen aktuális verssel köszöntötte elsõként 80 éves testvérét, majd több dalt elénekelt a meglepetésven-

dég, a mûvelõdési ház kórusa. Az ünnepelt szintén alapító tag volt, több 10 évig
közösen énekeltek, sokszor felléptek külföldön is, most is segítette a kórust. Az
aranyminõsítésû nyugdíjasok alkotta citerazenekar jól szórakoztatta a szépkorúakat.
Va Lá

Kedves Gyerekek!
Nagyon sok jó megfejtés érkezett a
rejtvényládámba. Remélem, most is
ügyesek lesztek!
Egy kis nyomozásra hívlak Benneteket.
Egy férfi egy képet nézeget. Megkérdezik tõle:
– Kié ez az arckép?
Azt feleli:
– Testvérem nincs, de ennek az embernek az apja, az apám fia.
Ki van hát a képen?
A megfejtéseket március 6-ig várom.
Az elõzõ havi nyertesek:
Májer Hajnalka 4. o., Vonya Teodóra 5.
o., Molnár Anna Zsófia 1. o.
Jó fejtörést!
Szilvi néni

Felhívás
Ismételten újjáalakult az önkéntes tûzoltó egyesület. Ennek apropója az volt,
hogy Marpingen testvérvárostól az önkormányzat kapott egy gépjármûfecskendõt (tûzoltó autót). Az állandó szolgálathoz még nincs meg a megfelelõ létszám, ezért várunk minden érdeklõdõt,
aki tûzoltó akar lenni.
Simontornya ÖTE vezetõsége

Felhívás
Azon szervezeteknek, alapítványoknak, akik jogosultak a személyi jövedelemadó 1 %-ra történõ felajánlásokra,
lapunk lehetõséget biztosít a köszönõlevelek és a kérések közlésére.

Közérdekû
tájékoztató
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét,
hogy az esedékessé vált 2011. elsõ félévi
adó március 15-ig pótlékmentesen befizethetõ.

A leveleket Varga Lászlóhoz jutassák el
vargapapa@citromail.hu címre, legkésõbb február 28-ig.

Az építményadó: 200 Ft/m2

Január hónapban sem születés, sem
házasságkötés nem volt városunkban.

Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 1,9 %-a

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a
támogató szolgálat vezetõjének és dolgozóinak, Editkém szeretetteljes ápolásáért és az önzetlen segítségükért.
Megköszönöm
mindazoknak, akik a temetésén részt vettek és mély
fájdalmunkban osztoztak.

Ficzura Ferencné

A magánszemélyek kommunális adója
minden adótárgyra 7.000 Ft

A gépjármûadó összege a teljesítmény
és a jármû korától függ:
* gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
* gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
* gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
* gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
* gyártási évet követõ 16. naptári évben
és az azt követõ naptári években 140
Ft/kilowatt.

2011. február
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Jövõkeresõk beszélgettek
a fenntartható társadalomról

A simontornyai várban ismét találkoztak azok az értelmiségek,
akik fontosnak tekintik az emberiség jövõjét. Horváth András tanár ötletét nagyon sokan támogatják. Õk nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is tenni kívánnak azért, hogy a világunk élhetõbb legyen, ezért keresik a megoldási módokat, a lehetõségeket.
Mindnyájan vallják Andrásfalvy Bertalan azon gondolatát, hogy
„Újra bebizonyosodott, hogy a gazdasági-ökológiai társadalmi
fenntarthatóság alapja etikai. És ez az etikai magatartás egyben
biztosítja a társadalmi és természeti környezet állapotát.”
A havonta tervezett beszélgetések témái az elsõ összejövetelen kialakultak, sokoldalú, érdekes elõadások hangzanak majd el. A második alkalommal Horváthné Apró Etelka, a Vak Bottyán ÁMK
iskola pszichológusa tartotta a vitaindítót: Gyermekek gyermekkor nélkül? címmel. A média hatása a gyermekek személyiségfejlõdésére, az aktuális helyi problémák és megoldások ismertetésével helyzetkép állt össze a pszichológus szemszögébõl.
Va Lá

Köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány 1998-ban került bejegyzésre. Az alapítvány tartós közérdekû.
Célja: helytörténeti kutatások elõsegítése, a város történelmi múltjának megismerése és megismertetése; a kutatásokat követõen az eredmények közzététele, megjelentetése; helytörténeti kiállítások,
megemlékezések szervezése, bonyolítása.
Az alapítvány az elmúlt 12 évben 10 helytörténeti tanulmányt jelentetett meg, és a Helytörténet Háza 7
termében hozott létre állandó kiállításokat.
2010-ben a Simontornya Múltjáért Alapítvány 175.379.- Ft bevételre tett szert az Önök 1 %-a révén, melyet Zsigmond Tiborné–dr.
Géringerné Horváth Hajnalka–Tóthné Unghy Ilona: Zsigmond Tiborné dr. pedagógus életútja címû kiadvány megjelentetésére
fordította.
2011-ben a TABLÓK KÖNYVE I-II-III. köteteit szeretnénk kiadatni, melyekben az 1945-tõl készített általános iskolai, valamint a
késõbbi gimnáziumi illetve szakmunkásképzõ/szakiskolai tablók kapnak helyet. Emellett a 2010 nyarán betegség miatt elmaradt
arcképcsarnokot szeretnénk megvalósítani. A Petõfi úti iskola új szárnyában tervezünk egy arcképcsarnokot nyitni a XX. század
neves simontornyai pedagógusairól –id. Takács Ferenc tanító úrtól a nemrég nyugdíjba vonult Vámi István igazgató úrig.
Még ebben az évben szeretnénk elkezdeni Kiss Margittal a Simontornyai Bõrgyárról és dolgozóinak életérõl szóló fényképes kiadvány összeállítását is.
Amennyiben egyetért az alapítvány terveivel, támogatni szeretné törekvéseiben, kérjük, ajánlja fel adójának 1 %-át a 2011. évben is.
Adószámunk: 18856930-1-17
Nagyon köszönjük a segítséget.
Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke
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Nordic Walking
2011. január 25-én a könyvtár vendége volt Galambos László
szakíró, a magyar Nordic Walking elkötelezett híve. A szerzõ bemutatta a témában írt könyveit, valamint tájékoztatást adott arról
is, hogy ezt az egyre népszerûbbé váló, viszonylag kis beruházást
igénylõ sportot hol, hogyan lehet elsajátítani, miként érdemes elkezdeni. Galambos László szerint a mai rohanó társadalomban
különösen nagy szükség van a mozgásra. A Nordic Walking, mint
mozgásforma egyszerûen megtanulható, bárhol végezhetõ és
bármilyen életkorban elkezdhetõ. A sportot bemutató kötetek a
könyvtárban hozzáférhetõek. Örömünkre szolgált, hogy a fiata-

A fotón nincs egyetlen ember sem, pedig nem a garázs eladásáról
szól, tehát nem hirdetés. Nem akartam senkivel kivételezni, hogy
övé legyen a kétes dicsõség, és a többiek megharagudjanak. A Hunyadi utcai iskola, nem kijelölt dohányzóhelyén a tulajdonos így
próbálja megvédeni, hogy ott, a zömében szakmunkástanulók cigarettázása, kárt ne okozzon. Az egyre terjedõ dohányzásról írom
le gondolataimat, mely hatalmas károkat okoz az országnak, s az
egyénnek egyaránt. Nem beszélve arról a nagy pénzrõl, amit a dohányos ember kiad. Az országban nagyon sok jó kezdeményezés
történt mostanában, több helyen, több városban tilos a dohányzás, legújabban a busz- és villamosmegállókban. Jó lenne, ha mi is
tennénk valamit, hogy ne kelljen szembesülni azzal, ami különösen bosszantó, hogy már 10-12 éves gyerekek cigarettázva vonulnak a sportcsarnokba. Remélem, hogy e kérdésben összefognak a
szülõk, a pedagógusok, és közösen harcolnak a dohányzás ellen,
közben maguk is példát mutatnak. Mi, nem dohányzók, biztos,
hogy szurkolunk.

lok mellett a felnõtt korosztály érdeklõdését is felkeltette a téma.
Az érdeklõdés miatt a szerzõ felkínálta a lehetõséget, hogy
Simontornyán edzést is tart. Az érdeklõdõk a könyvtárban jelentkezhetnek.

Va Lá

Dísz szökõkút
üzemeltetését tervezik
A polgármesteri hivatal elõtt az 1960-as években még mûködött egy pozitív hozamú kút, melyhez nem kellett szivattyú, a
nyomás biztosította az artézi vizet. Abban az idõben sokan innen szerezték be vízszükségletüket. Most inkább turisztikai
látványosságnak szánják a kút újraindítását. A terv végrehajtásához az önkormányzat kéri a lakosság segítségét, akinek régi
fényképe, netán mûszaki dokumentációja, hasznos információja van, jutassa el a polgármesteri hivatal titkárságára.

A rendezvény a TÁMOP-pályázat keretében, Európai Uniós támogatásból valósult meg.

Va Lá

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

Fizessen elõ a SIMONTORNYAI HÍREKRE!
Elõfizetési díj: 100 Ft/hó.
Elõfizethetõ: a polgármesteri hivatalban Benczéné Soós Juliannánál.
Aki elõfizeti a lapot, annak azt házhoz viszik.

2011. február
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Rövid hírek
Új élelmezésvezetõ irányítja az
iskolai konyhát
Takáczi Jánosné élelmezésvezetõ élve az új nyugdíjtörvény lehetõségével, közel 42 év szolgálati idõ után nyugdíjba megy. Az iskola vezetése a 19 pályázó közül Sohár Anikó élelmiszer mérnök
simontornyai lakos pályázatát ítélte meg a legjobbnak. Február
1-jétõl õ irányítja a 400 adagos konyhát.

Ismét találkoznak a jövõkutatók
Az elsõ nagysikerû összejövetel után február 16-án (szerdán 17
órakor) a várban tart elõadást Papp István Gergely magyar tanár
Gazdasági válság? Erkölcsi válság? címmel.

Megkezdték
a városi utak kátyúzását
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A konyhában van
igazán otthon, nagyon
szeret sütni, fõzni
Géringer Györgyné, a
Simontornyai BSZV nyugdíjasklubjának tagja, talán
már a város Benke Laci bácsija címet is kiérdemelte
volna, ha lenne ilyen. Ételeit, süteményeit már minden
simontornyai kóstolhatta,
nyugdíjas társaival szinte
minden rendezvényen ott
van. Vezetésével fõleg a fõzésben, sütésben jeleskednek. A hagyományos ételeken – gulyásleves és halászlén – kívül, fõztek már több
kondér borsos tokányt is a
városrészek vetélkedõjén.
Május l-jén lángossal kedveskedtek az ünneplõknek,
a családi napon 1000 palacsintát sütöttek, a gyereknapon pedig szilvás gombóccal vívták ki
a gyerekek elismerését, köszönetét.
Géringernének 3 testvére volt, korán megtanulta a munka és a kenyér becsületét, mindennek nagyon tudott és tud örülni napjainkban is. A baromfitenyészetet tanulta meg elsõként, majd elvégezte a kereskedelmi szakiskolát, a szakmáján kívül dolgozott a
Simovillban is. Fõzni, sütni édesanyjától és anyósától tanult meg,
melyet azóta folyamatosan fejlesztett, annyira, hogy a közelmúltban a tévé Ízõrzõk címû mûsorában képviselte Simontornyát. Ott
csirkeragu levest, betyárgombócot és üdítõszeletet készített. Elmondta, hogy, az adás óta levélben, telefonon nagyon sokan
keresték meg az ételek receptje ügyében.

A kedvezõ idõt kihasználva a Városüzemeltetési Kft. dolgozói elkezdték a tél nyomainak eltüntetését. Egy háromtagú brigád végzi a munkákat, úgynevezett hideg aszfaltot terítenek a gödrökbe.
A javítandó felületet elõzõleg alaposan kiszárítják, majd az újonnan – közel 300 ezer forintért – vásárolt lapvibrátorral tömörítik
az anyagot.

Új vezetõ irányítja
az ÁFÉSZ nyugdíjasklubját
Egészségi állapota miatt lemondott az eddigi klubvezetõ, Takács
Józsefné. A tagság Szabó Jánosné személyében egy fiatal, agilis
nyugdíjast választott elnökének. Továbbra is szorosan együttmûködnek a BSZV nyugdíjasklubbal, sok közös rendezvényt
tartanak.

Különdíjat kaptak a
környezetvédelmi rajzpályázaton
Te mit tehetsz a környezetvédelemért? címmel meghirdetett országos pályázaton 420 intézmény – köztük határon túliak is – 3500
pályázatot adta be. A simontornyai iskola II/b osztálya egy hatalmas méretû akváriummal szemléltette a környezetvédelem fontosságát, melyet a szakmai zsûri különdíjjal jutalmazott. Horváth
Istvánné pedagógus, osztályfõnök elmondta, hogy az alkotás
elkészítésében mind a 18 tanuló aktívan vett részt.
Va Lá

Mindenkitõl szívesen tanul, pedig több mint 20 receptgyûjteménye van, valamint nagyon sok füzete, újságkivágása. 8-10 fõbõl álló szûkebb családjának minden nap szívesen fõz, de akkor örül
igazán, amikor a jeles ünnepnapokon 40-50 fõnek teríthet,
ilyenkor ragyog a boldogságtól.
Va Lá

Hajtogatott tepertõs pogácsa
Könnyû kelt tésztát készítünk liszt, élesztõ, só és olaj segítségével.
Megdagasztjuk, és egy óra pihentetés után darált tepertõvel megkenjük, háromszor hajtogatjuk, közte fél órát pihentetjük. Kiszaggatás után tojással megkenjük, és forró sütõben szép pirosra,
sütjük.
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Tolna gyõzött a Barátság-kupán
A Simontornyai Sportcsarnokban rendezték meg a XIX. Barátság Öregfiúk Kispályás Teremlabdarúgó Kupát, ahol a Tolnai
Öregfiúk veretlenül végeztek az élen. A
körmérkõzések során csak a házigazdák
tudtak ellenük pontot szerezni, Tolna–Simontornya 2:2.
Az idén két új résztvevõ színesítette a mezõnyt, elfogadta SBTC Öregfiúk csapatának meghívását a Barátok (Budapest) és a
Hegyalja (Tokaj) öregfiúk csapata.
A hatcsapatos tornán a címvédõ Aba, a
Tolna, Tolnanémedi és a Simontornyai
öregfiúk képviselték az állandóságot. A
torna mérkõzésein mindig érvényesült a
barátság jellege. Az öregfiúk ádáz csatákat
vívtak, de a sportszerûség keretein belül

maradtak. Ezúttal kevesebb volt a vita a játékvezetõk ítéletei felett, fontosabb volt,
hogy a játék minden pillanatát kiélvezzék.
Dicséret illeti a játékvezetõket, Fazekas
Gáspár (Tolna) Kovács Sándor (Aba) és
Varga Zoltán (Simontornya), akik részrehajlás nélkül vezették a találkozókat, pedig idõnkén érdekeltek voltak az eredmény alakulásában, ugyanis játékosként is
pályára léptek.

A kupa végeredménye:
I. Tolna 13, II. Aba 12, III. Simontornya 8,
IV. Hegyalja (Tokaj) 6. V. Tolnanémedi 2,
VI. Barátok (Budapest) 1 ponttal.
Különdíjjal jutalmazták: a legjobb kapust,
Vaskó Jánost (Hegyalja), id. Kovács László (Simontornya) a legjobb játékos díjat
érdemelte ki.
A gólkirályi címért ketten versenyeztek, a
mérkõzéseken egyaránt 6-6 gólt ért el
Buchmüller Róbert (Tolna) és ifj. Kovács
László (Simontornya), végül büntetõ rúgásokkal 3:2 re diadalmaskodott a tolnai játékos.
Va Lá

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

