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Megkezdõdött az új tanév
Nemzeti himnuszunk közös eléneklése
után az óvodások, az új elsõ osztályosok
mûsorral búcsúztak a nyári szünettõl, s köszöntötték az iskolát. A tanévnyitó ünnepi
beszédet a Vak Bottyán ÁMK újonnan kinevezett igazgatója, Kovácsné Lengyel
Ilona mondta, melybõl idézünk.
„Sok szeretettel köszöntöm tanévnyitó ünnepélyünk résztvevõit, a megjelent polgármestereket, meghívott vendégeinket, valamint a
szülõket, a tanulókat és természetesen kedves kollégáimat. Külön köszöntöm az elsõ
osztályos, illetve az iskolánkba érkezõ új tanulókat, köztük azokat az ötödikeseket, akik
Tolnanémedibõl, Nagyszékelybõl érkeztek.
Számukra a legnagyobb esemény ez a tanévnyitó ünnepély, gondolom, õk várják a legjobban a hétfõ reggel 8 órát, hogy megismerkedhessenek az új környezettel, osztálytársakkal, pedagógusokkal. Természetesen köszöntöm régi tanítványainkat is, akikkel már
nem az elsõ tanévnyitó ünnepélyünket töltjük együtt. Ebbõl az alkalomból késõbbi tanulmányaik idejére mindenkinek sok sikert
kívánok!
Sajnos, a nyári szünetnek vége. Bízom benne, hogy az összes diákunk, valamint a pedagógusok többsége frissen, feltöltõdve érkezett
erre az ünnepre, s kezdi meg a közel tízhavi
kemény munkát hétfõ reggel. A most nagyon
rövidnek tûnõ nyári szünet alatt számtalan
változás történt az iskolánk életében. Legelõször is az, hogy a tanévzáró óta lezajlott az intézményvezetõ-váltás. Augusztus 16-i hatállyal a köznevelési államtitkár asszony kinevezett az intézmény élére. Itt szeretném
megköszönni a bizalmat azoknak, akik akár
szóban, akár írásban kifejezték a véleményüket a személyemmel kapcsolatban az igazgatóválasztás apropóján. Leginkább azoknak
köszönöm, akik bizalmat szavaztak, annak,
aki pedig másképp gondolja, remélem sikerül bebizonyítanom, hogy alkalmas vagyok a
feladat ellátására.
Kedves Szülõk, Tanulók és Kollégák, Vendégeink!
A tanévzáró ünnepélyen Tóthné Unghy Ilona igazgató asszony mindenkinek kellemes

vakációt kívánt, és a legtöbben már akkor
tudtuk, hogy ezekkel a szavakkal lezárul egy
szakasz az iskola életében. Bevallhatom, talán én magam igyekeztem a lehetõ legtovább
nem tudomást venni arról, hogy Tóthné
Unghy Ilona igazgató asszony nyugdíjba vonul, de az idõ elérkezett. És elérkezett az idõ
arra is, hogy most mindannyian megköszönjük neki az elmúlt 5, 10, 15, 40 év kemény
munkáját. Akik a közelében dolgozhattunk
nap, mint nap, megtapasztalhattuk fáradhatatlanságát, azt, hogy idõt, energiát nem kímélve küzdött azért, hogy az iskolában rendben menjenek a dolgok. Ma elköszönünk
ugyan, s a hivatalos kapcsolat befejezõdött,
de bízom benne, hogy az igazgató asszonynak aktív, élményekkel teli nyugdíjas évek
kezdõdnek, amibe talán az is belefér, hogy
néha-néha meglátogat bennünket, s óriási
tapasztalatával segíti majd az utódok munkáját.
Márai Sándor azt mondta: ’Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.’ Köszönjük a szolgálatot, köszönjük azt a hatalmas mennyiségû
lelkiismeretes munkát, amit az intézményért
tettél.

Csike Tamás tankerületi igazgató úr hivatalos elfoglaltsága miatt a munkáltatónk, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel köszönök el az igazgató asszonytól.”
Csõszné Kacz Edit polgármester, a város nevében szólt a nyugdíjba vonuló igazgatóhoz,
megköszönte az iskola és a város érdekében
kifejtett több évtizedes tevékenységét, majd
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel közösen
átadták a város ajándékát. Az iskola szülõi
munkaközössége nevében Bodor Lászlóné
elnök búcsúzott Tóthné Unghy Ilonától. A
mindig erõs, kiváló kommunikációjú igazgató elérzékenyült s a meghatódottságtól ezúttal nehezen találta a szavakat, mely igazán
érthetõ. Most szembesült igazán azzal, hogy
életének egy jelentõs szakasza lezárult. Egy
személyes megjegyzés idekívánkozik: több
éven keresztül, mint társszerkesztõ, együtt
dolgoztunk a Simontornyai Hírek összeállításánál, s ekkor félszavakból is megértettük
egymást, mely igazgatóvá választása után
sem változott.
Folytatás a 6. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 10 fõ és 8 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester fontosabb intézkedései 2013.
július–augusztusban.
1. A pálfai út Simontornya belterületi szakaszán a
víznyelõk nem a burkolt felületben találhatók, hanem a szegélyek oldalán. Mivel a hosszirányú lejtés
a kiemelt szegélyes szakaszon kívül igen nagy, így
a csapadékvíz a kiemelt szegélyes szakaszra már
olyan sebességgel érkezik, hogy az oldal víznyelõk
a keresztirányú lejtés ellenére nem nyelik el a vizet.
Ennek kijavítása érdekében megkerestem a NIF illetékes irodáját, amely azóta az utat átadta az üzemeltetõnek (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága), így a továbbiakat az üzemeltetõvel kell egyeztetni. Ez egy tervezési hiba annak ellenére, hogy a tervezõk a víz elfolyását modellezték.
A meglévõ árok javítását kértük az áteresztõl (Gyár
u. 19.) a befogadóig (bõrgyár teherporta). Az árkot
beszintezve a két folyásfenék között 70 cm különbség található, így az megvalósítható.
2. Aláírtam a megállapodását a Dielnet Kft.-vel a
központ bekamerázása érdekében. A kivitelezés folyamatban van.
3. A kútra megkértem a vizsgálatot, amellyel külön
napirendben foglalkozunk.
4. A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 10 %-kal
csökkentette a díjait a rezsicsökkentés keretében.
5. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Védelmi Irodának az elmúlt hónapban
4-5 adatszolgáltatást teljesítettünk.
6. Elkészítettük a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal Simontornya város veszély-elhárítási
tervét, amelyet elfogadott Porga Ferenc Tamási
HVB elnök, illetve egyetértett vele Szabó Jenõ tü.
alezredes, a dombóvári kirendeltség vezetõje. Ez az
állománytáblát és a szükséges mûszaki eszközöket
is tartalmazza. Ezt fogja követni a beosztási névjegyzék összeállítása. Erre még nem kaptuk meg a
felhatalmazást.
7. Az állami vagyon átvétele ügyében a szükséges
adatokat határidõre teljesítettük. A szerzõdés aláírására 2013. december 31-ig van határidõ. Jelenleg várjuk az aláírandó szerzõdést.
8. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban a rendkívüli ülésen hozott döntést (határozat kivonatot)
megküldtem a társulásnak.
9. A hulladékszállítási közszolgáltatónak megküldtem az elmúlt 2 évben ezzel kapcsolatban tett elõterjesztéseket és rendeleteket, a jegyzõ által is hitelesítve.
10. A kandeláber sérült elemeit még tavasszal
megrendeltem, de hiányzott a szín meghatározása.
Ezt megtalálva a megrendelést kiegészítettem.
Várjuk az elemek leszállítását.
11. A tavasszal felmért és szerzõdéssel megrendelt
kátyúzás elkészült. Az õsz folyamán még teszünk
egy újabb felmérést.
12. Idén januárban derült ki, hogy a közvilágítás javítását végzõ céggel nincs szerzõdésünk. Ez úgy
történhetett, hogy a 2002-es felújítás után a
DÉDÁSZ-szal kötött szerzõdés ezt a tevékenységet
tartalmazta, amit késõbb a szolgáltató kiszervezett.
A szolgáltatást azóta is végezte, amit le is számlázott. Így idén új szerzõdést kötöttünk július 1-jével
határozott idõre (2013. december 31-ig). A szerzõdés – közös megegyezéssel – meghosszabbítható.
13. 2013-ban eddig csak márciusban és áprilisban
volt lövészet. Most szeptemberben 23-24-én lesz.
Errõl kiértesítettük az érdekelt feleket.
14. Megkezdtük az egészségház, III. számú orvosi
rendelõ és a hozzá tartozó szolgálati lakás fûtéskor-

szerûsítését. A szerzõdést aláírtam a Farkas és Társa Bt.-vel az elõzetesen megegyezett költséggel,
amely összege 760 ezer forint. A kivitelezõ ígérete
szerint a fûtési szezonra elkészülnek a felújítással.
15. Megkerestem a települési rendezési terv készítõjét a piactér kialakításának átvezetése érdekében. Ennek az a lényege, hogy a piacra az eljáró hatóság akkor ad mûködési engedélyt, ha a tulajdoni
lapon a piac megnevezés szerepel. A tervezõ szerint ehhez nem kell a rendezési tervet módosítani,
hanem a használatbavételi engedély birtokában az
önkormányzat kérheti az átminõsítést.
16. A Sió Víz Kft. határidõre beadta az akkreditációs
engedély kiadása érdekében a hiánypótlást.
Amennyiben azt elutasítják, akkor a szerzõdést fel
kell mondania az önkormányzatnak attól függetlenül, hogy az a törvény erejénél fogva szûnik meg.
Evvel tudjuk kivédeni az esetleges kártérítési eljárást.
17. A mûvelõdési ház új szárnyának hátsó oldalán,
használaton kívüli gázszerelvények vannak. A felújítás (festés) alkalmával ezek útban vannak, így
megrendeltem annak bontási terveit.
18. A Kultúrházi övárok Hunyadi utcai keresztezõdésénél tavaly gázszivárgás volt, melyet az E.ON
ideiglenesen kijavított. Szeptember 10-én munkaterület átadás volt, mivel a vezeték 20 cm mélyen
található a 90 cm helyett, valamint nem volt védõcsõbe húzva. Ezt most az üzemeltetõ kijavítja.
19. Májusban átadásra került a homokdombi illegális hulladéklerakó telep rekultivációjához a terület. A kivitelezõ azóta felvonult. A rekultiváció lényege, hogy a hulladéktestet a helyszínen helyezik
el megfelelõ védelemmel ellátott területre. A minapi szemle során derült ki, hogy a munkával hamarosan végeznek.

2013. július 2-án a képviselõ-testület határozata
alapján tárgyalást folytattam Diel János vállalkozóval a kamerarendszer felszerelésérõl, ami a napokban elkészül.
2013. július 3-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt Székesfehérváron Nagy Károly úrral, az
ülésen elhangzottakat – hulladéktörvény módosításából adódó önkormányzati feladatok – rendkívüli ülésén a képviselõ-testület megtárgyalta.
2013. július 6-án került sor az ünnepi testületi ülés
megtartására, melyen a képviselõ-testület döntésének értelmében átadásra kerültek a helyi kitüntetõ címek és díjak az arra érdemes személyek részére.
2013. július 8-án mind a három társulás – átalakult
központi orvosi ügyeleti, Simontornya és térsége
szociális alapszolgáltatásokat biztosító, óvoda –
ülésezett, Csóka Anitát nevezték ki óvodaigazgatónak. Az elnöki posztot mindhárom társulás eseté-

ben Simontornya város polgármestere, az alelnöki
posztokat pedig Várkonyi Zoltán, Nagyszékely polgármestere tölti be.
2013. július 9-én Vinczellér Attilával, a kézilabda
szakosztály vezetõjével folytattam tárgyalást, a
marpingeni testvérváros gyermekei részére biztosítottam a vendégházat, és szerveztem számukra
egy egynapos siófoki kirándulást.
2013. július 12-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, napirenden a filmforgatás célú közterület
használatát szabályozó rendelet megalkotása, a
hulladéktörvény módosításából adódó önkormányzati feladatok, az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása, valamint a vis maior támogatásról történõ lemondás megtárgyalása
szerepelt.
2013. július 28-án a BSZV nyugdíjasok ünnepségén
vettem részt, ami a Tó étteremnél került megrendezésre.
2013. július 30-án dr. Berzeviczky Gábor ügyvéd úrral tárgyaltunk a képviselõ-testület korábban meghozott döntése alapján a Vak Bottyán-lakótelepi
önkormányzati lakás cseréjérõl. Sajnos a cserét
nem tudták lebonyolítani, mivel a Herczeg Lajos által felajánlott ingatlan még a MÁV nevén szerepel.
Részt vettem a 2013. augusztus 4-én megrendezett lóversenyen.
2013. augusztus 15-én megtörtént a város-rehabilitáció ünnepi átadása, délután jól megszervezett
programon vehetett részt a város lakossága.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé tették ennek a rendezvénynek
a megszervezését, valamint tevékenyen részt vettek a programok lebonyolításában, a megjelentek
vendégül látásában.
2013. augusztus 20-án került sor az immár hagyománnyá vált „Városrészek vetélkedõjé”-re az újonnan elkészült rendezvényudvarban.
Megköszönöm szervezésben résztvevõk munkáját.
2013. augusztus 22-én – elõzetesen valamennyi
képviselõtársam hozzájárulását megkérve – megrendeltem a Petõfi utcában lévõ egészségház és orvosi rendelõ kazáncseréjét.
2013. augusztus 26-án Csike Tamás tankerületi
igazgató úrral tárgyaltam a 2013/2014-es tanév
feladatairól.
2013. augusztus 28-án a SIÓ VÍZ Kft.-vel kapcsolatos kérdésekben kötetlen megbeszélést tartottam
Pálfa, Kisszékely, Tolnanémedi, Nagyszékely és
Ozora polgármestereivel.
Ugyanezen a napon Szabó Attila képviselõ úr vett
részt az Ipari Társasház ülésén, képviselve az önkormányzatot.
2013. augusztus 30-án részt vettem az iskola tanévnyitóján, ahol a város nevében elköszöntem az
iskola volt igazgatójától, Tóthné Unghy Ilonától.
2013. szeptember 1-jén Kovács Józsefné, az
„ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ nyugdíjas
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osztályvezetõje „Kiváló Közalkalmazotti” megyei
kitüntetésben részesült.
Gratulálunk!
2013. szeptember 3-án háromórás megbeszélést
folytattunk Süli János úrral, melynek során köszönetemet fejeztem ki a város-rehabilitációhoz nyújtott jelentõs anyagi támogatásáért.
2013. szeptember 4-én Hajdú János úr, Paks polgármestere keresett meg bennünket, és tájékoztatást adott a Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft.
mûködésérõl.
2013. szeptember 5-én rendkívüli ülést tartottunk,
melyen Simontornya város szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása nevû projekt kivitelezõjének kiválasztását, valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását tárgyalta meg a
képviselõ-testület.
2013. szeptember 12-én ülésezett a központi orvosi ügyeleti, Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás.
Lehetõség nyílt az „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek” programsorozatban való részvételhez támogatás igénylésére, Simontornya 250.000 Ft-ra
nyújtotta be a pályázatát.

2013. június, július, augusztus
hónapban
Polgármester döntései
– temetési segély
– adósságkezelési támogatás
– tulajdonosi hozzájárulás
– bérleti szerzõdés területre
Bizottság
– átmeneti segély
– rendkívüli gyermekvédelmi segély
– ápolási díj
Jegyzõ
– közlekedési hatósági

0 db
2 db
4 db
2 db
19 db
10 db
10 db
3 db

Csõszné Kacz Edit polgármester
Bemutatkozott az ÁMK új igazgatója, Kovácsné
Lengyel Ilona, aki továbbra is kölcsönös együttmûkõdést szeretne a város vezetésével, s mindenkivel, aki segíti az iskolai oktatás színvonalának
megõrzését. Az állami vezetés kinevezték az iskola
igazgatóhelyetteseit, általános helyettes Horváthné Farkas Rita, az alsó tagozatos igazgatóhelyettes
Rózsáné Kovács Anna, a felsõ tagozatos igazgatóhelyettes Menyhártné Szûcs Ildikó.
Csõsz László képviselõ nem tartja megnyugtatónak
az áteresz helyzetét, hiányolta az új aljegyzõ bemutatását.
Zsolnai István képviselõ szorgalmazta a Siópart utca karbantartását, valamint a vasútállomásnál a kilátást akadályozó fák lombjának ritkítását, mert ott
jelenleg balesetveszélyes a fõútra kanyarodás.
Munkakörébõl adódóan sokat járja a város utcáit, s
ott nagyon sok ismeretlen, nem vonzó külsejû emberrel találkozik, akik vélhetõen nem tisztességesek, jó lenne valamit tenni, s megelõzni a bûncselekményeket.
Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester továbbra is szeretné megvédeni a belvárosban elkészült útszakaszt,
sebesség- vagy súlykorlátozás bevezetését szorgalmazta.
Torma József képviselõ a kamerarendszer kiépítését szeretné bõvíteni a szõlõhegyi lopások visszaszorítása érdekében. Felhívta a lakosság figyelmét
a fakereskedelem átveréseire, buktatóira, s kérte,
hogy a Simontornya Hírekben errõl részletesebben
írjunk.
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Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel
kiírja a 2014. évre

Csõszné Kacz Edit polgármester megköszönte az
észrevételeket, melyeket a lehetõ legrövidebb idõn
belül meg szeretne oldani, fõleg azokat, melyek
nem külsõ szervektõl függenek.
Az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévi
helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogadták, ugyancsak elfogadták a 2013. évi költségvetés II. számú
módosító javaslatot.
Megtárgyalták és elfogadták a közterületek elnevezésérõl, a házszámozásról és Simontornya egyes
részeinek elnevezésérõl beterjesztett rendelettervezetet. Különösen a házszámozás lenne igen fontos, ezzel segíteni lehetne az orvosi sürgõs esetek
gyorsabb megtalálását, mely életet is menthet.
A város saját halottjává nyilvánítás szabályait a II.
fordulóban tárgyalták. A rendelet megalkotását
törvényi kötelezettség írja elõ. A saját halottnak
nyilvánítottak esetében a hozzátartozó eltekinthet
az igénybevételtõl, tehát lényegében ez egy gesztusértékû.
A Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány elnökének és egyes tagjainak kijelölése megtörtént. Erre azért volt szükség,
mert Lacza Attila kivételével a kuratórium tagjai lemondtak. A kuratórium elnöke: Máté Imréné, tagok: Tóthné Unghy Ilona, Rózsáné Kovács Anna,
Márkus Regina, Lacza Attila, Csóka Tamás, Bencze
Kornél.
Tájékoztató hangzott el a lejárt szállítói állományról, a tartozás rendezése érdekében tett intézkedésekrõl. A társult intézmények idõarányosan rendezték tartozásukat, kivéve a kisszékelyi önkormányzat, mely ígéretet tett a teljesítésre.
A két kiemelt beruházás helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogadták. A felmerült problémák, nehézségek ellenére a szennyvízberuházás mindenképpen
megvalósul.
A település ESÉLYEGYENLÕSÉGI programot megtárgyalták és azt elfogadták.
A városi piac mûködtetési feladatait hosszasan tárgyalták, látszólag egyszerû a dolog, részleteiben
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel történõ riportban foglalkozunk.
A helyi önkormányzatok mûködõképességét megõrzõ 2013. évi kiegészítõ támogatás igénylését
megtárgyalták, és az igényt benyújtják.
Az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához. A felhívás lapunk
más részén olvasható.
A polgármesteri hivatal elõtti kút helyzetét tárgyalták, ami egy pozitív kút, semmi energia nem kell a
víz felszínre hozatalához. A hasznosításra, annak
céljára az elemzések után visszatérnek, figyelembe
véve a 2014. évi költségvetést.
A szemétszállítási közszolgáltatás és a szemételhelyezéssel kapcsolatos költségeket megtárgyalták, és azt elfogadták.
Tárgyalták a strand értékesítését. A vételi szándékot bejelentõ félnél nem látnak garanciát a tervezett megvalósításra. Hivatalos értékbecslés után
értékesítik.
A trafikot üzemeltetõk közterület foglalási kérelmet
nyújtottak be. A képviselõ-testület döntése értelmében nem engedélyezik a közterület foglalását. A
trafikok tevékenységi köre nem igényli az asztalok,
székek utcára kihelyezését. Egy rövidesen életbelépõ rendelet szerint közterületen alkoholt fogyasztani tilos.
A naperõmû létesítése projektcég alapítását megtárgyalták. Még nincs meg minden szükséges dokumentum, ezért erre majd visszatérnek.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás a http://www.
emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ és a
http://www.simontornya.hu/index.php?pg=
palyazatok internet címen vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Va Lá

Csõszné Kacz Edit polgármester

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan és a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni.
„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybele
p.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPERBursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
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SIMONTORNYA EGY NAGY
EGYÉNISÉGE NYUGDÍJBA VONULT
Az évnyitó hivatalos ünnepsége után pedagógustársai, tanítványai (a legendás „D” osztályból voltak a legtöbben – Csóka Gabiék. Simontornyai iskola történetében ez az egyetlen olyan évfolyam, amikor 4 osztályt kellett indítani a magas gyermeklétszám
miatt. Õk az ún. Ratkó unokák. Szenzációsan jó volt a szülõkkel
való kapcsolata (ez a magyarázat arra, hogy még szülõk is eljöttek
a búcsúztatóra). Egykori és jelenlegi munkatársai külön is elköszöntek Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgatótól.
A Hunyadi utcai iskola tágas folyosóját ünnepi díszbe öltöztették
és a lelkek is ünnepi arculatot mutattak. Rózsáné Kovács Anna
igazgatóhelyettes vezetésével megható, az igazgatóasszonyhoz
méltó búcsút szerveztek. Kovácsné Lengyel Ilona, a Vak Bottyán
ÁMK új igazgatója köszöntötte elsõként az ünnepeltet és a szép
számmal megjelent búcsúztatókat. A tantestület alkalmi énekkara egy szívbemarkoló dallal „Néked zeng ez a dal / Szívünk téged
ünnepel ma / Jázmin ág rózsaszál / Velünk jött hogy köszöntsön /
Minden bú, minden baj, minden bánat messze tûnjön!” kánonnal
emelte az ünnepi hangulatot, melyet fokozott Patakyné Hegyi Erzsébet tanárnõ egy igen aktuális vers elmondásával. Máté Imréné
Klárika vezetésével az iskolások gitárkísérettel elõadott több dala
aratott ezután osztatlan sikert. Mikó Katalin tanárnõ vidította fel
az ünneplõket az alábbi paródiával, melynek minden sora ide illett, ilyen volt és most is az Tótné Unghy Ilona.

„Tóthné Unghy Ilona bemutatása a Tanú címû film stílusában:
Unghy Ilonát 1978-ban ismertem meg egy továbbképzésen. Odajött
hozzám és megkérdezte, simontornyai vagyok-e. Mondtam, hogy
igen. És jó-e az az iskola? Mondtam, hogy igen. Én is ott fogok dolgozni – közölte velem. Mondtam, hogy jó. S magamban megállapítottam, hogy ez a nõ vagy maradi – ugyanis miniruhát hordott, amikor mindenki más hosszút – vagy egyéniség. Az utóbbi jött be.
Megérkezett, és forradalmasította a napközis foglalkozást: tanítványai szõttek-fontak, ragasztottak a tanulás mellett. Késõbb a tantárgyait tanította, és megfúrta dr. Kiss Istvánt – Simontornya múltjával
kezdett foglalkozni. Mélyre ásott a felekezeti iskolák történetében, és
ma már jobban ismeri az itteni családok õseit, mint õk maguk.
Majd ön- és iskolafejlesztésbe kezdett. Abbéli lelkesedésében, hogy a
gimnázium új épületbe költözhet, egymaga kipakolta, lemeszelte, befüggönyözte, berendezte a bõrgyári irodaházat.
Igazgatóként fegyelmet tartott a nem feltétlenül grófi nevelést kapott
diákjai között. Nevelési módszerei közé tartozott: a csikkszedetés
(felnõtteknek is), bûnesetek leíratása, udvar körbefutás, guggolás az
iroda elõtt.
Utóbbi idõben kedvenc szórakozása a pályázatok írása lett. Különösen kedvelte az üres épületben éjfélkor való munkálkodást. Volt
olyan pályázat, amit többször is megírt a pályáztatók áldásos tevékenysége folytán. Azonban ki nem tudtak fogni rajta, addig küldte,
amíg a felettesek meg nem unták, és kiutalták a digitális táblákat.

Hogy az üres óráit kitöltse, megírt néhány könyvet, ide-oda költöztetett egy iskolát és mellékesen létrehozott egy múzeumot.
Elmondhatjuk tehát, hogy lassú tempóban, ímmel-ámmal végezte a
munkáját.
Tisztelt Bíróság! Bevallom, hogy évtizedeken át Unghy Ilona sors- és
bûntársa voltam, s ezt a tevékenységemet nem bántam meg. Örülök,
hogy együtt félemlíthettük meg és pallérozhattuk a simontornyai ifjúságot. Ítéletet a jövendõ koroktól várunk.”
Vámi István, az elõzõ iskolaigazgató ezekkel a gondolatokkal
köszönt el.

„Az elõd jogán szeretnék pár szót szólni. Elsõ gondolatom az volt,
hogy rögtönözve mondok eszembe jutó gondolatokat, de rájöttem, ez
nem járható út, hiszen köztudott rólam, hogy könnyen elérzékenyülök, és mondandóm nem tudom az alkalomhoz illõ módon elmondani. Ezért leírtam azokat a gondolatokat, amik Ili elköszöntése
kapcsán el szeretnék mondani. ’Állj meg te óra, és dõlj össze, naptár!’
– írta Kosztolányi egy idõskori versében. Mert, hogy ezzel a két dologgal valami nincs rendben, az biztos. Most szembesültem azzal, hogy 5
évvel ezelõtt én álltam itt, és köszöntek el tõlem kollégáim. De hiszen
ez nem 5 évvel ezelõtt volt, hanem tegnap! Legalábbis úgy érzem. Ilivel ismeretségünk a távoli múlt ködébe veszik. Egyszer csak a tantestületünk tagja lett, egyszer csak úgy éreztük, mindig is itt volt, és
egyszer csak legnagyobb erényét természetesnek vettük, azaz, bármit
rá lehetett bízni, azt sikeresen megoldotta. Nem ismert idõbeli korlátokat és lehetetlen dolgot. Valamikor régen, vagy nem is olyan régen, már magam sem tudom melyik a jó, a történelem tananyagot az
akkor kezdõdõ számítógépes korszak nyitányaként feldolgoztuk, és a
gépekbe audiokazettákon tárolt jelek segítségével otthoni, tanórai
alkalmazását tettük lehetõvé. Gyakran éjszakába nyúlóan dolgoztunk, de rajta a fáradtság jeleit sem lehetett látni. Ez a fáradhatatlanság jellemezte munkásságát. Kezembe akadt a napokban egy szép
idézet, amit alkalmasnak találtam a mai naphoz.
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A fotópályázatról
A projekt részét képezõ fotópályázatra elsõsorban simontornyai
fotósok jelentkeztek, de a város határain kívülrõl is érkeztek
pályázatok.

Így hangzik: ’Nincs az életben nagyobb felelõsség és nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felneveljük a következõ nemzedéket.’ Ezt akár jelmondatnak is tekinthetjük munkánk kapcsán. Mindannyian ilyen
pedagógusok szeretnénk, illetve szerettünk volna lenni. A hétköznapok gondja-baja azonban ezt gyakran elfelejteti velünk ezeket az
eredeti álmokat. Ili végig kitartott e gondolatok mellett, és a tanítás,
az iskolavezetés mellett ezt helyezte elsõ helyre. Nehéz idõszakban
vette át tõlem az iskola irányítását. Sokszor sok álmatlan éjszaka
eredményeként kellett döntéseket hoznia. Ezen döntések egy része
biztosan nem volt népszerû, minden bizonnyal egy részükkel maga
sem értett egyet, de a szükség nagy úr! A napokban találkoztunk az
utcán, és a nyugdíjas élet szépségeit igyekeztem elõtte ecsetelni.

A beszélgetésbõl éreztem, még rengeteg dolog van, amivel foglalkozni
szeretne, és belõle biztosan nem lesz csak a tévét nézõ, a holnapra
váró nyugdíjas. Azt gondolom, sokan már mondtak köszönetet Neked. Most én is ezt teszem zárásként. Köszönöm, hogy az iskolára, a
kollégákra, a gyerekekre az elmúlt 5 évben a korábbiaknál jobban
vigyáztál, köszönöm azokat a sikereket, amiket pályázatok, versenyek révén elértél, és ezek által növekedett az iskola hírneve! És végezetül köszönöm, hogy barátomnak tekinthetlek.”
Az iskola címzetes igazgatója, Zsigmond Tiborné dr., aki szintén
nyugdíjas, felvázolta az iskolai közös élményeket. Többek között
azt mondta, hogy voltam Tóthné Unghy Ilona fõnöke, voltunk
kollégák, és lett Ilona a fõnököm – minden szerepben jó volt
együtt dolgozni. Nagyon örültem, amikor nyugdíjasként többször
is visszahívott tanítani.
Az ünneplõk ezután virágcsokrokkal, ajándékokkal köszönték
meg az immár nyugdíjas igazgató munkáját. Nehéz elhinni és
megszokni a nyugdíjas jelzõt, de az élet rendje már csak ilyen, az
elõzõ igazgató Vámi István szavait kölcsönözve, belõle biztos
nem lesz csak tévét nézõ, holnapra váró, hanem a közéletben továbbra is aktív és az unokájával is sokat foglalkozó nagyszülõ.
Boldog nyugdíjas éveket!
Va Lá

A zsûrizésben támpontot jelentettek a projektelemek, amelyek
egyben a pályázat témáit is meghatározták. Összességében több
mint 100 fotó érkezett a zsûri asztalára. Ezeket a fotókat megpróbáltuk az esztétikai összhatáson kívül a tudósító, az utca emberének szemével nézve, de a kivitelezõ szemszögébõl, mint „marketing elemeket” is figyelembe venni, bemutatásra illetve a kiadványba beválogatni. Érkeztek értékelhetetlen felvételek is, amelyek mûszaki lehetõségek hiányát vagy rosszul megválasztott gépi
beállításokat jeleztek. Szinte a felvételek mindegyike digitális felvevõgéppel készült, azért ezekkel a gépekkel is lehet rajzos, vagy
izgalmas felvételeket készíteni. Nem is volt elvárásunk, hogy professzionális képeket bíráljunk, de a fények jó megválasztása, illetve a képkivágások izgalmassá tehetnek még egy amúgy statikus
célpontot is, mint akár egy épület. Ezeket vártuk. Akik viszont bekerültek a kiállításra és ide a kiadványba, mindannyian érdekes, a
kiírásnak megfelelõ képeket készítettek. Izgalmasan követték
végig az utcákon folyó bontásokat, gépi és kézi munkákat, építkezéseket. Híradó jelleggel tudósítottak és örökítettek meg sok érdekes és a környezetet erõsen átalakító, megváltoztató munkálatot.

Ezekbõl a felvételekbõl adunk itt közre egy csokorral, illetve mutatunk be a fotókiállításon. A zsûri három személyt jelölt meg a
pályázók közül, akik egyben a legkiemelkedõbbek sorrendjét is
alkotják.
Õk a következõk: Varga László, Tilinger Sándor, Szekeres Tiborné.
A kiállításon és a kiadványban szereplõk a fent említett kiemelkedõ képalkotókon túl: Gyurkóné Tóth Irén, Szekeres Tibor, Váczi
Enikõ, Váczi Ádám és Hersics Bence, Gárdonyi Norbert. A két
kategória gyõztese Váczi Enikõ és Varga László jutalma egy-egy
digitális fényképezõgép. Az internetes közönségszavazás nyertese is Varga László lett, aki a díjat felajánlotta a legfiatalabb, legtöbb szavazatot kapott pályázónak, Hersics Bencének.
A pályázat kiírói és a zsûri tagjai megköszönik valamennyi pályázó munkáját és a fotók ingyenes felhasználhatóságát!
A zsûri nevében:
Könyv István János grafikus mûvész és Rózsa Zoltán fotós
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Megkezdõdött az új tanév
Folytatás az 1. oldalról.
Remélem, ezután ismét több ideje lesz segíteni az információk eljuttatásában az olvasókhoz, természetesen belátom, hogy elsõ a szíve
csücskében Simontornya múltjának megõrzése, mely zömében az újjáalakított Helytörténeti Házban történik, amely az iskola után most
valószínûleg a második otthona lesz.”
Kovácsné Lengyel Ilona tájékoztatta a kedves vendégeket, hogy a
nyár folyamán elköszöntek Pál Józsefné gazdaságvezetõtõl, aki
szintén nyugdíjba vonul. Megragadta ezt az alkalmat is, és az
egész intézmény, diákok, szülõk, dolgozók nevében megköszönte
a negyvenévnyi, egy munkahelyen eltöltött, lelkiismeretes munkáját.
A tanévnyitó ünnepély a hagyományos teendõk ismertetésével
folytatódott, idézve az igazgató asszonyt: „Tájékoztatom a megjelenteket, hogy az idén is folytak felújítási, karbantartási munkák a
nyár folyamán az iskolában, bár egy kicsit szerényebben, mint az elmúlt években. Most a tornacsarnok tetejének felújítása, majd az öltözõk, folyosó kimeszelése volt a legnagyobb munka, kisebb karbantartási munkák mindkét iskolaépületünkben történtek. Nagy
örömünkre szolgált, hogy Hankook cég, illetve Kossa Péter közremûködésével megnyertünk egy 200.000 Ft-os pályázatot, aminek segítségével tovább szépülhet a Petõfi úti épület.

Az elsõ osztályosok
Lent a parkettán: Erdélyi Boglárka, Gácser Vivien, Gerebenes
Izabella, Gyõri Sára, Kara Kitti, Raboczki Bianka, Enesei Luca,
Boldizsár Kitti, Dudar Vivien, Bognár Réka. A padon: Kovács
Ádám, Simon Kíra, Miklós Anna, Lõrincz Mózes. A bordásfalon:
Kõvári Roni, Horváth Balázs, Kiss Gréta, Nagy Zalán, Bukovics
János, Strumberger Flórián, Orsós Patrik, Hegyi Ferenc. Hiányzik: Kneisz Adrienn.
Kérem a diákokat, a tanév során óvják a tantermek, folyosók, vécék
épségét, hogy egész évben kulturált körülmények között, a lehetõségekhez mérten szép, tiszta környezetben folyhasson a munka az iskolában.
A Vak Bottyán ÁMK az idén is benevezett a Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Programba Gyurkóné Tóth Irén kolléganõnk segítségével. Ennek egyik része, hogy a pedagógusok javaslata alapján 1-1 iskolatáskával támogatják a szerencsés diákokat, akik most elsõ alkalommal
a Simontornyáért Közhasznú Közalapítványon keresztül vehetik át
az ajándékot. Idén a mi intézményünkbõl a következõ kisdiákok
kapnak iskolatáskát: Dudar Vivien, Bukovics János, Gerebenes Izabella, Miklós Anna, Strumberger Flórián 1. o. Horváth Ruben, Sajti
Rebeka 2. o. Fischl Dorina, Nagy János, Péteri Györgyi 4. o.

Az iskolatáska programnak van egy rajzpályázata is, erre idén 78 tanulónk nevezett be. Eredményhirdetés 2013. október 15-én lesz. A
közönségszavazatok alapján az elsõ helyen végeztünk.
Augusztusban távozott az intézménybõl Molnárné Bereczki Annamária és Széplaki Lea kolléganõ, illetve épp a mai napon jelentette
be Széplaki Zoltán tanár úr, hogy nem kezdi velünk a munkát hétfõn,
egy másik intézmény dolgozója lesz. A törvényi és személyi változások miatt szükséges, hogy Gölöncsér Lászlóné Pincehelyen, Horváth
Irén és Nagyné Reisz Éva pedig Nagyszékelyben tanítson az elõttünk
álló tanévben. Egyéb változások is várhatók még, amelyekrõl nincsenek pontos információink, de ismerve a kollégáim tapasztalatát, és
tudva, hogy az iskolavezetés az elõttünk álló két napban idõt és energiát nem kímélve igyekszik majd megoldani a feladatokat, bízom
benne, hogy a gyerekek lehetõ legkevesebbet éreznek majd abból,
hogy egy átalakulási folyamat közepén tart a magyar köznevelés.
S most néhány egyéb, de fontos dologról szeretném tájékoztatni a jelenlévõket. Az ingyenes tankönyvek megóvása érdekében továbbra is
érvényesek a szabályzók. Minden tanulónak kötelezõ bekötni a tankönyvet, s kötelezõ tintával beleírni a nevét is. Az a tanuló, aki megrongálja ingyenes tankönyvét, felelõsséggel tartozik, ki kell fizetnie az
árát. Kérem a szülõket, figyeljenek a tankönyvre, mert az ingyenesség
nem a tulajdonjogra vonatkozik, hanem csak a használatára. A katolikus hittanórákat illetve a hit-és erkölcstan órákat Végh Istvánné
Zsuzsi néni tartja majd, idõpontjáról késõbb tudunk tájékoztatást
adni. Szülõi értekezletet szeptember 24-én tartanak majd a katolikus
hittanosoknak. Jelentkezni a szokásos módon, a jelentkezési lap kitöltésével lehet. Református hittanra az eddig szokásos módon lehet
jelentkezni. Lõrincz Károly lelkész úr a tanulókkal egyeztetett idõpontban tartja meg a hittan foglalkozásokat. Az általános iskolában
a köznevelési törvény elõírása miatt 8-tól 16 óráig tartanak a foglalkozások. Ez alól kivételt szülõi kérésre intézményvezetõ adhat, ebben
az esetben viszont a szülõknek gondoskodniuk kell gyermekük délutáni felügyeletérõl, a kötelezõ foglalkozásokra való visszahozásáról,
a tanulásban való segítésérõl. Mindennek felmérése megtörtént a tavasszal, csak nagyon indokolt esetben tudunk módosítani rajta. A
bejáró tanulók részére az elmúlt évekhez hasonlóan kötelezõ maradni délután 4-ig az iskolában. Ez alól csak egyéni elbírálással és különleges esetben adunk felmentést. A gimnazistáknak lehetõségük
van szeptember folyamán a német testvérvárosba, Marpingenbe
utazni, a díja 23-24 ezer forint. A zeneiskolával, mûvészetoktatással
kapcsolatos tudnivalókról Doffkay Frigyestõl és Gyurkóné Tóth
Iréntõl kaphatnak felvilágosítást az érdeklõdõk.
Tanévnyitó ünnepélyünk zárásaként ugyanazt kívánom, mint amit
elõdöm, Tóthné Unghy Ilona kívánt tavaly ilyenkor: a következõ tanévben szülõk, diákok és tanárok között jó együttmûködés legyen, hiszen ugyanaz mindannyiunk célja, az eredményes tanulmányi munka. A 2013/2014-as tanévet ezennel megnyitom.” – fejezte be tanévnyitó beszédét Kovácsné Lengyel Ilona igazgató.
Va Lá

2013. október

KÖZÜGYEK

7

A város aljegyzõi
Interjú Bárdos László címzetes fõjegyzõvel
Huszonkét éve vezeti
a polgármesteri hivatalt, bonyolítja a választásokat, készíti
elõ a képviselõ-testület munkáját, önkormányzati adóhatóság, és biztosítja a város törvényes mûködését Bárdos László
jegyzõ.
Õt kérdezem most egy, a lakosságot közvetlenül érintõ személyi változás indokairól, hisz õ ismeri legjobban a város régi-új aljegyzõit, tevékenységüket, õ fogalmazza meg a velük szembeni elvárásokat
is.
Varga László: – Bemelegítésként – mivel foglalkozik jelenleg Simontornya jegyzõje?
Bárdos László: – Tán meglepõ, de a 2014.
évi önkormányzati választásokat készítem
elõ. A választás lebonyolítása minden településen a jegyzõ irányításával történik, aki
a választási iroda vezetõjeként ügyel a törvényességre és a technikai háttérre. Két érdemi határozatot hoztam eddig, mindkettõ megtekinthetõ a város honlapján.
1. Négyrõl háromra mérsékeltem a város
szavazóköreit a törvényi elõírások és a lakosság fokozatos csökkenése miatt. (A jövõben a volt bõrgyárban nem lesz már
szavazókör és szavazás.)
2. Megállapítottam határozattal a 2014ben választható képviselõ-testület létszámát a törvényi keret és Simontornya állandó lakossága alapján (6 képviselõ lesz választható).
– Aszmann Géza Simontornya aljegyzõje
2013. július 1-jével – a kora miatt – nyugdíjba
vonult. Kijelenthetem, hogy – bár szekszárdi
lakos volt – Simontornya elfogadta õt, sõt úgy
is fogalmazhatnék: a lakosság szerette és tisztelte. Milyennek ítélte a jegyzõ úr Aszmann
Géza munkáját, segítette-e a városvezetést
ugyanúgy, ahogy az egyszerû embereket?
– Aszmann Gézát 2004. február 1-jén –
személyes ismeretség miatt, hisz még a budapesti tanácsakadémiára is együtt jártunk ifjú korunkban – én hoztam Simontornyára. 2006. március 1-jén a képviselõtestület aljegyzõnek nevezte ki.
A jegyzõi munka igen széleskörû, folyamatos tanulást, felkészülést igényel. Az elmúlt években, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy rendkívül tapasztalt,
szorgalmas aljegyzõje volt a városnak Géza személyében, s rá mindenben számíthattam.
Rá abszolút igaz volt, hogy
– szakmai lojalitással látta el feladatait
(szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezetõk – a polgármester és a jegyzõ –
által meghatározott szakmai értékek iránti
elkötelezettséget, a munkatársakkal való
alkotó együttmûködést, a szakmai elhiva-

tottsággal történõ, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést);
– nála a cél mindig a közügy szolgálata volt;
– a lakosság felé végzett hasznos tevékenységét mindig céltudatos, tervezett munkával végezte.
Aljegyzõi tevékenységét a felelõsségtudat,
a rend és az igazság szeretete jellemezte, s
az ellenállás képessége bármilyen kívülrõl
jövõ nyomással (befolyásolással) szemben.
A különbözõ jogi területeket jól ismerte,
megbízható verbális emlékezettel rendelkezett, nagymértékû volt a beleélési készsége, a türelme, a kitartása és az önuralma.
Türelemmel és megértéssel hallgatta a különbözõ társadalmi rétegekhez és korosztályokhoz tartozó, tanácsot kérõ embereket, akik a rájuk jellemzõ problémákkal és
nézetekkel keresték õt. Ekkor nyitottságra
és rendkívül idõigényes, jelentõs munkakifejtésre volt szüksége. A nagy teherbírás, a
problémamegoldó képesség és a precíz
munkavégzés jellemezte.
– Július 1-je óta új aljegyzõje van Simontornyának, akit 11 szakképzett jelentkezõ közül
választottak. Miért Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittára esett a választás, mik az elvárásai vele szemben egy ilyen magas, Aszmann
Géza által felállított mérce után?
– A pályázatok elbírálásánál a törvényi
elõírásoknak való megfelelés mellett
elõnyt jelentett, hogy Gitta a jogi mellett
tanítóképzõ fõiskolai oklevéllel is rendelkezik. A szakmaiság mellett a döntés meghozatalánál figyelembevételre került a
polgármesteri hivatalnál végzett 7 éves
munkája, továbbá, hogy helyi lakosként,
tõsgyökeres simontornyaiként akar és tud
a városért dolgozni.
Nyilvánvalóan teljesen más típusú feladatokat kell ellátnia az aljegyzõi kinevezése
óta. Már nemcsak a munkáltatójának, hanem a munkatársaknak is meg kell felelnie. Tevékenysége során felelõs a hatósági
osztály törvényes, szakszerû, pártatlan,
igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartásáért.
Mit várok, várunk el tõle a megbízható
szakmai tudáson, jogszabályok, rendeletek ismeretén túl a végzett munkája során?
– jó kapcsolatteremtõ készséget,
– magabiztos fellépést, önállóságot,
– jó nyelvi kifejezõ képességet,
– felelõsségtudatot,
– elhivatottságot, elkötelezettséget,
– hivatali titoktartási képességet.
Ezen felül egyéb tulajdonságokkal is kell
rendelkeznie, mint amilyenek:
– Logikus gondolkodás – beszámolók, elõterjesztések készítésekor. Feltétel a magyar nyelvhelyesség, a jó fogalmazási készség, közérthetõen és gyakorlottan használni a jogi nyelvezetet.

– Vezetõi készség a munkatársak irányításához, a feladatok kiosztásához.
Alapvetõ érdeklõdést kell tanúsítania a
közigazgatási feladatokhoz. Legyen naprakészen tájékozott a szakmájáról, az új
jogszabályokról, a hivatali igazgatási és hatósági eljárásokról. Érdekeljék a közigazgatás, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén bekövetkezõ változások.
– Végezetül: mit kíván ezen szigorú követelmények felállítása után az új aljegyzõnek?
– Azt, hogy érezze: megbecsülést jelent a
városházán dolgozni! Köztisztviselõnek
lenni Simontornyán erkölcsi és anyagi elismerést (is) jelent. Mindezt alátámasztja
az, hogy a mai világban nyugdíjas állásról
beszélni illúzió, ezáltal még jobban felértékelõdik a köztisztviselõi munka.
Azt, hogy a szakmaiságnak és az állandóságnak köszönhetõen jól mûködjön a
simontornyai önkormányzat. A 2014-es
választásoknál mind a rögzítés, mind a szavazatszámlálás rendben folyjon, se a lakosság, se a pártok részérõl ne merüljön fel kifogás a lebonyolítást és az eredményt illetõen;
Azt, hogy a legnagyobb törvényességi õr
Simontornyán ne a jegyzõ (aljegyzõ), hanem a nyilvánosság legyen.
Ha Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta az
elõdje nyomába lép, s a felvillantott követelményeket teljesíteni fogja, akkor egyszer a „népes” tõsgyökeres simontornyai
Molnár–Kovács család személyében nem
csak aljegyzõt, hanem jegyzõt, sõt címzetes
fõjegyzõt köszönthetünk majd.
Utóirat: a címzetes fõjegyzõi címet a miniszterelnök adományozza a szakmai munka
értékelése alapján a képviselõ-testület kezdeményezésére. Tolna megyében 5 jegyzõ kapta
meg eddig, abból kettõ simontornyai lakos! Ez
a szakmai munka legmagasabb kitüntetése a
jegyzõknél, amire nagyon büszke is városunk
jegyzõje.
Va Lá
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Volt egyszer egy bõrgyár
27. rész
Októberi elsõ képünk a régmúltba nyúlik vissza, van ugyan gyári kapcsolata is Szapár Imre boxraktárvezetõ révén, akinek fia, Tibor küldte el nekünk, de leginkább mégis Mohosné Aranka néni végett tettem ide, aki éppen felállva beszél a pedagógus ünnepségen. Õ nagyon sok régi bõrgyárinak az óvó nénije volt. Mellette férje, Mohos János tanító és Torontáli
Tamásné Takáts Margit, szintén pedagógus. Szapár Imre az ablak mellett
ül. A kép a 60-as években készülhetett.
A második fotó a természetjáró szakosztály Kõszeg környéki versenyén
és túráján készült 1964 körül. Ezzel a csaknem félévszázados emlékkel szeretném köszönteni Szabó László hajdani versenyzõtársunkat, aki úgy tudom, mostanában tölti be a 90.
3.
életévét. Még sok szép születésnapot kívánok Laci és jó egészséget
Rizussal együtt! Lányuk, Marika
családjával, aki már gyermekként
nagy turista volt (a Rysy-t a 60-as
években együtt másztuk meg vele
és Szabó Gyurival – Magas Tátra,
Tengerszem csúcsa, 2.500 méter)
A képen Laciék állnak balszélen,
mellettük Jobbágy Jancsiék, majd
Luka Lajosék. Közöttük Kiss Pálné,
édesanyám, jobbszélen Baum Károlyné. Lent ülnek: Hersics Ferencné, Gárerné Annus néni, Kántás
György, László Sándor, Hegyi József, Szabó Vilmos – közöttük az ottani idegenvezetõ. Édl Margit és
4.
Pataki Laciék zárják a sort. Mögöttük a határ közelében álló templom,
illetve kápolna. A képen lévõ társaink közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk.
A harmadik fotót Tóth Istvánnétól
kaptam, az õ édesanyja, Csigi Ilonka bõrgyári dolgozó áll, jobboldalt
elõtte barátnõje Lázár Marika? A
kép az 1950-es évek végén készülhetett egy jelmezbálban, ahol õk
úttörõruhában vettek részt.
Negyedik képünket Kerekes Árpádné Micskó Ilonka hozta, az õ
édesapja Micskó Mihály áll baloldalt, aki az energiatelepen dolgozott, emlékezetem szerint. Mellette
Ilonka apósa, Kerekes Dániel, õ tímár volt a meszesben. A kép Malom utcai
otthonában készült, és még a kutyus is látszik rajta.
Az ötödik kép egy baráti munkatársi vacsorát ábrázol. Balról Terebesi
Istvánné Terike, Szabó Jóska és Vincze Mártonné látható rajta. A boxkikészítõdolgozói voltak, a képet Terebesi Istvántól kaptuk. Jóska is várja már
a gyári könyv elkészültét, amikor összetalálkozunk mindig ez a téma – s a
munkahelyi emlékek, melyekbõl mindenki sokat õriz.
A hatodik kép egy családi fotó Mikulás Józseféktõl, 1948 körül készült. A
Siket családot ábrázolja, elõl középen id. Siket József és felesége, Takács
Katalin. Tõlük balra legidõsebb lányuk, Erzsébet kisebbik fiával, Lajossal.
Mögötte férje, Lampert Lajos, aki a gyár energiatelepén dolgozott. Jobboldalt középsõ lányuk, Irén kislányával, Irénkével, és Lampert Gabival. Mögötte férje, Halász István, aki tímárként dolgozott a meszes mûhelyben.
Középen Siket Kató áll, a késõbbi Mikulás Józsefné, aki évtizedeken át kedves munkatársam volt, a pénzügyön dolgozott. Bátyja, ifj. Siket József ekkor már Németországban alapított családot.
Hetedikként Csapó János felvételét láthatjuk, a Bõripari Tudományos
Egyesület egyik kirándulásán készült Ausztriában, a 60-as években? Legfelül Ács Istvánék állnak, Pista elõtt Baum Károlyék, Marika mellett Laki
Dezsõék, elõttük Dömötör Ferenc és a Miski család. A többiek valószínûleg osztrák turisták.
Talán még sikerül a könyv megjelenése elõtt egy folytatást a lapban lehoznunk.
Üdvözlettel: Kiss Margit
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Rendõrségi hírek
A júliusi testületi ülés óta a Simontornyai Rendõrõrsön 24 ügyben került sor nyomozás elrendelésére a városban megvalósult bûncselekmények miatt.
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett egy másik simontornyai lakos ellen, aki 2013. július 15-én
egy üzem raktárában tettleg bántalmazta, szidalmazta, melybõl eredõen 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
2. Csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt
egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki az általa egy internetes oldalon
megrendelt mobiltelefon helyett egy másik telefonkészülék üres dobozát küldte el. A bûncselekménnyel okozott kár kb. 74.120 Ft.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. július 12-én 5.00 és 16.30
óra közötti idõben egy nyitott fészerbõl különbözõ
barkácsgépeket, továbbá a lakásba (annak ajtajának lakatpántját lecsavarva) bemenve a hálószobában elhelyezett éjjeliszekrény fiókjából 16.000 Ft
készpénzt tulajdonított el. Az okozott kár összesen
kb.: 27.000 Ft.
4. Kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer
vétsége miatt hivatalból eljárás indult két simontornyai lakos ellen, akik 2013. július 16. napját
megelõzõ idõben kábítószernek minõsülõ, THC tartalmú anyagot fogyasztottak.
5. Rágalmazás miatt egy simontornyai hölgy feljelentést tett egy másik simontornyai hölgy ellen, aki
2013. július 21-én lakóházánál õt a szomszédok
elõtt, becsületcsorbítására alkalmas kifejezésekkel illette.
6. Csalás miatt egy simontornyai lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki egy internetes oldalon külföldi munkalehetõséget kínált, melyért
68.000 Ft kauciót kért, de az átutalást követõen
nem volt elérhetõ, a munkalehetõséget nem biztosította.
7. Lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés miatt hivatalból indult eljárás egy simontornyai lakos ellen,
aki a házának egyik tárolóhelyiségében engedély
nélkül 22-es kaliberû lõszereket tartott.
8. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. július 24-én 10.30 és
11.30 óra közötti idõben, lakóházába ismeretlen
módon bement, és onnan 92.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
9. Kisebb kárt okozó csalás vétség miatt egy
simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 2013. július 25-én az általa kifizetett 67 q tûzifa helyett kb. 20 q fát szállítottak részére.
10. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. július 28-án éjszaka lakóházának udvarára kerítésmászás módszerével
jogtalanul behatolt, és az ott parkoló gépkocsiból
egy hitelkártyát tulajdonított el, mellyel a sértett
számlájáról 50.000 Ft készpénzt felvett.
11. Egy simontornyai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2013. július 29-én éjszaka lakóházába az ablakon lévõ szúnyogháló kivágásával
bement, és a ház egyik szobájából eltulajdonított
egy gáz riasztópisztolyt 10 db lõszerrel együtt.
12. Simontornya város polgármestere feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus
7-én éjszaka a polgármesteri hivatal elõtti mozgássérült feljáró elõtti falat, illetve Simontornya központjában lévõ játszótér két csúszdáját kék színû
festékszóróval összefirkálta.
Megállapítást nyert továbbá:

– hogy az ismeretlen tettes a Pillich Ferenc Szakiskola falán található, díszítésül szolgáló fából megmintázott virágon falfirkát helyezett el;
– a posta épületének Beszédes Ferenc utcai oldalára falfirkálás módszerével a POSTA feliratot helyezte el;
– Simontornya, Beszédes utca egyik lakóházának
kerítés betonelemére festékszóró spray-vel falfirkát készített;
– a Sió-híd lábazatát festékszóróval összefirkálta.
Az elkövetõk beazonosítása és gyanúsítottkénti kihallgatása a Simontornyai Rendõrõrsre történõ elõállításukat követõen megtörtént.
13. Egy simontornyai nõ tett feljelentést testi sértés miatt egy másik simontornyai nõ ellen, aki
2013. augusztus 8-án lakásában tettleg bántalmazta, melynek következtében 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
14. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus 12-én 10.30
és 11.00 óra közötti idõben kerítéssel körbekerített
házának udvaráról eltulajdonította egy zsemleszínû
nyolc hetes, kan ivarú mopsz kutyát kb. 30.000 Ft
értékben.
15. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus 14-én lakóházába az utca felõli nyitott ablakon bemászott, és
a szobában lévõ heverõ ágynemûtartójában elhelyezett barna mûbõr pénztárcáját a benne lévõ iratokkal és 24.500 Ft készpénzzel együtt eltulajdonította.
16. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus 15-én 20
óra és 21 óra közötti idõben Simontornya Várkertnél lévõ rendezvény nyilvános WC-bõl eltulajdonította az õrizetlenül hagyott hátizsákját a benne lévõ
személyes irataival, lakáskulcsával, 3.000 Ft készpénzzel és egy Samsung mobiltelefonnal együtt.
17. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus 17-én a
sportcsarnok öltözõjében elhelyezett sporttáskájából eltulajdonított 1 db Samsung Galaxy S3 mini típusú mobiltelefont kb. 60.000 Ft értékben.
18. Sikkasztás miatt egy simontornyai lakos feljelentést tett egy másik simontornyai lakos ellen, aki
az albérletbe kiadott lakóházból az ott lévõ fürdõkádat, illetve villanybojlert leszerelte és eltulajdonította.
19. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013 májusa és 2013. augusztus 22-e közötti idõben a Kálvin utcai lakatlan
házába behatolt, de onnan semmit nem tulajdonított el.

Ezeknek kell a kerékpáron lenni:
KRESZ szerint kötelezõ a kerékpárunkra
szerelni a következõ eszközöket, bármelyik hiánya szabályszegésnek minõsül.
1. Fehér színû elsõ lámpa 2. Piros színû
hátsó lámpa 3. Egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színû fényvisszaverõ (prizma)
4. Két, egymástól független fék 5. Csengõ 6. Borostyánsárga színû küllõprizma
legalább az elsõ keréken 7. Fényvisszaverõ ruházat (csak lakott területen kívül,
ha éjszaka van vagy rosszak látási viszonyok) 8. Ha a kerékpáros sisakot visel és
utast nem szállít, lakott területen kívül
max. 50 km/h sebességgel haladhat
(ugyanitt sisak nélkül csak 40 km/h a
megengedett maximális sebesség.)
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Óvakodjunk
az olcsónak tûnõ
tûzifavásárlástól!
Lassan itt a fûtési szezon, megjelentek az alkalmi faárusok. Évek óta figyelmeztetés
hangzik el, hogy nem mindig az olcsó áru a
leggazdaságosabb. A rendõrségi tájékozatóból is kitûnt, hogy sok embert megkárosítottak már az idén. Olcsón adják a fát, házhoz
szállítják, de itt van az átverés, mert a
mennyiség sokkal kevesebb, mint amennyit
ki kell fizetni, így válik nagyon drágává az olcsónak hirdetett fa. Egyes teherautóról árusítók azzal szereznek bizalmat, hogy felajánlják, hogy hivatalos helyen leméretik, de akik
kérik ezt, azoktól gyorsan eltávoznak, elállnak
eladási szándékuktól. Ne hagyjuk magunkat
átverni, megkárosítani! Saját érdekünkben
inkább legyünk bizalmatlanok!
Va Lá
20. Egy solymári lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2012 augusztusa és 2013. augusztus 28. közötti idõben a Simontornya, Derék-hegyen található, használaton kívüli présházának tetejét lebontotta és eltulajdonította, továbbá ballonokat és kerti szerszámokat tulajdonított el összesen kb. 30.000 Ft értékben.
21. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki Simontornya külterületén lévõ területérõl 6 db nagy körbála szénát tulajdonított
el kb. 72.000 Ft értékben.
22. Egy norvég állampolgár tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2013. szeptember 8-án éjszaka a Fried-kastély udvaráról az Iphone 4-es mobiltelefonját eltulajdonította.
23. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, akitõl egy internetes hirdetési oldalon tabletet vásárolt, annak 14.500 Ft-os vételárát a megadott számlaszámra átutalta, azonban a
tabletet nem kapta meg.
24. Közveszélyokozás bûntettének gyanúja miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
szeptember 11-én éjszaka a Beszédes utca egyik
lakóházának udvarára bement, és az ott lévõ fatárolóban lévõ újságpapírokat felgyújtotta, valamint
ugyaninnen egy mûanyag sózókádat eltulajdonított.
Ritter Rudolf r. alezredes,
õrsparancsnok-helyettes
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KÖZÉRDEKÛ

Helyi termelõi piac
Simontornyán
2013. október 1-jétõl
Amikor Simontornya városközpontjának
funkcióbõvítõ integrált fejlesztése pályázatát készítettük, már tudtuk, hogy ebben kiemelt szerepet kap a piac. E közösségbarát
beruházás megvalósult a régi helyén, a városközpontban.
A képviselõ-testület a szeptemberi ülésén
döntött egy új, önként vállalt feladat ellátásáról: termelõi piacot mûködtet 2013. október 1-jétõl. Döntött arról is, hogy a saját tulajdonú városüzemeltetési kft. látja el a piac
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A
piac területét 2013. december 31-ig térítésmentesen biztosítja a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. számára, ezért a kft. sem
kérhet december 31-ig bérleti díjat a piac
használatáért az õstermelõktõl.
(2014. január 1-jétõl a piac funkcióit bõvíteni szeretnénk!) A termelõi piac ugyanis azt
jelenti, hogy a termelõk 40 kilométeres körzeten belül eljuttathatják áruikat a piacon
keresztül közvetlenül a fogyasztókhoz, kiiktatva ezzel egy közbensõ áremelés lehetõségét.
A tervek szerint minden pénteken (és talán
szombaton is) gazdák, õstermelõk kínálják
terményeiket az egészséges élelmiszer iránt
érdeklõdõknek. Az elsõ alkalom 2013. október 4-én lesz. A piacon csak gazdaságból
származó mezõgazdasági illetve élelmiszeripari terméket lehet egyelõre értékesíteni.
Gyûjtött, szedett gomba és élõ állat nem
hozható forgalomba.
Az önkormányzat bízik abban, hogy Simontornya központjában ez az értékesítési hely
meghatározott értékesítési formát is jelent
majd. Nemcsak a piacon kínált portékák lényegesek, hanem az is, hogy találkozási
pontként is funkcionál majd. A termelõ saját arcát adva adja el a portékáját, közben
kapcsolatot létesít, beszélget a potenciális
vevõvel. Szlogen lehet az is, hogy ne csak
gyorsan végigrohanjanak az emberek, hanem próbálják meg élvezni a piacolást, nézelõdést. (Ehhez persze idõvel pecsenyesütõre, „Kandi” kolbászra, helyi termelõi borkimérésre is szükség lesz.)
A piacon értékesíteni kívánó emberek pedig ne csak a gyors értékesítésre, a gyors eladásra helyezzék a hangsúlyt, hanem a közösségi élményekre, a minõségi termékekre, illetve az egészséges, jó minõségû élelmiszerek vásárlókhoz való juttatására.
Bízunk abban, hogy a helyiek újra benépesítik a piacteret, szívesebben, több idõt ráfordítva válogatnak majd a felkínált cikkekbõl. Bízunk abban is, hogy itt nemcsak a
helybeliek (õstermelõk, a Pillich Akadémia) árulnak, hanem jönnek Cecérõl, Igarról, Mezõszilasról, Sáregresrõl, Tolnanémedirõl, Kisszékelybõl, Ozoráról is õstermelõk.
A simontornyai termelõi piac várja mindazokat, akik szeretnének a hazai gazdálkodásból származó, egészséges termékeket
közvetlenül a termelõtõl vásárolni!
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

2013. október

Egy sikeres pályázat eredményei
Augusztus 20-án – a város ünnepi programjában – bemutatkoztak az „Építõ közösségek” mûhelyei a nagyközönség elõtt
is. A kiállítás a Helytörténet Háza emeleti
foglalkoztató termében kapott helyet, a kiállítást rendezte és a tárlatvezetési teendõket ellátta Tóthné Unghy Ilona, a pályázat
egyik készítõje, nyugalmazott igazgató.

A bõrmûves mûhely egyik produktuma
a tarsoly, melyet a képen látható
Kovács Péter (12.g) készített
A kiállítást megnyitotta
Tóthné Unghy Ilona ny. igazgató

A tablók képei mûhelyenként mutatták be
az egész éves tevékenység legfontosabb állomásait, de természetesen a tárgyi produktumok is kiállításra kerültek. A délutáni programokon az érdeklõdõk láthatták a
hagyományõrzõ mûhely lakodalmasát,
megkóstolhatták a történelmi drámamûhely honfoglalás kori ételét, s egész idõ
alatt nézhették a filmmûhelyek és a filmri-

Bográcsban fõ a honfoglalás kori étel

porter mûhelyek által készített mûsorokat.
A rendezõk örültek, hogy több százan
részt vettek a programokon, és megcsodálták, mire képesek a gyermekek a jó irányítás mellett.
A filmmûhely mûsorát nézik a látogatók

Va Lá

Szálkáim
Az egyik Szálkáimból gyorsan kihúzták a
tüskét, s ennek nagyon örülök. Jókor jött,
mert az NB II-be felkerült férfi kézilabdázókhoz több városból érkeznek csapatok,
így nem viszik a város rossz hírét. A szebb
napokat megért szabadtéri kézilabdapályán készítettem ezt a fotót, melyen jól látszik, hogy a természet kissé átvonalazta a
pályát, magyarul gazos lett. Nem tudom minek, vagy kinek köszönhetõen, a fotó készítése utáni napon eltûnt a gaz, úgy látszik,
valaki észrevette, hogy ott fényképeztem.
Jó lenne, ha a többi észrevételemre is ilyen
gyorsan reagálnának, mert ez a célom. A
másik fotó, amely a Sióban talált lõszerek
fényképezése napján készült, még mindig
aktuális, nem tudni, hogyan került egy szalmabála a folyóba, de, hogy már régebben,
az biztos, ugyanis már kizöldellt a kalászos
növény.
Va Lá

2013. október
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A bõrgyári nyugdíjasklub tagjának sikere
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége Budapesten kiírt egy vers- és
prózamondó pályázatot még márciusban. A kiírás lényege az volt,
hogy olyan verssel vagy prózával lehetett szerepelni, amit magyar
írók, költõk írtak európai tájakról, városokról, illetve európai
írók, költõk magyar tájakról. (Útlevél nélkül Európába volt a kiírás címe.) Ezen a versenyen volt Böröczki Istvánné – mint a
Simontornyai Bõrgyári Nyugdíjas Klub tagja – 2013. április 10-én
Szekszárdon, ami regionális verseny volt, ahol második helyezett
lett. Ugyanennek a kiírásnak az országos döntõje zajlott szeptember 13-án Szolnokon a Verseghy Ferenc könyvtár Verseghy termében, ahová az ország minden részébõl érkeztek szavalók, õk
szintén megyei vagy regionális 1-3. helyezettek voltak.
Összesen 28 szépkorú hölgy, illetve férfi jött el Miskolcról, Gyõrbõl, Budapestrõl, Szegedrõl, Hajdúnánásról, Békéscsabáról és
még ki tudja honnan nem. Egyébként minden szereplõ kapott egy
emléklapot és egy „Európa ízei” címû receptkönyvet, miután elszavalta a versét. A zsûri háromtagú volt, két hölgy, és a zsûri elnöke pedig a Szolnokon mûködõ, csak fiatalokból álló színház
igazgatója. Tehát nem a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója,
mert õ jelenleg Balázs Péter. Az értékeléskor a zsûri elnöke elmondta, hogy három kategóriában jutalmazzák meg a versmondókat: Elsõben a fõdíjasok, másodikban a díjazottak és harmadik-

ban a különdíjasok kapnak elismerést. Mindhárom kategóriában
3-4 versmondót jutalmaztak. A különdíjasok nevének elhangzása
után gondoltam, hogy a következõ kategóriában már nem valószínû, hogy benne leszek, de szerencsére és nagy örömömre nem így
történt. Az oklevélen ez szerepel: Böröczki Istvánné részére, aki
a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által szervezett Szépkorúak
Költészeti Szemléjén AZ ÉV VERSMONDÓJA címet nyerte el.
Szolnok, 2013. szeptember 13. A NYOSZ és a ZSÜRI elnöke. Az
oklevél mellé kaptam két nagyon szép és jó könyvet: Lucy
Hughes-Hallet: Kleopátra, Egyiptom királynõje a történelem, az
álmok és a tévhitek hálójában, a másik pedig egy Angliában élõ
kínai írónõ elsõ regénye „A mennyek küszöbéig” történet szeretetrõl, árulásról, szenvedésrõl és a bátorság erejérõl.
Ennyi a történet. Mindenesetre most megint van valami, ami inspirál arra, hogy újabb verset tanuljak, annál is inkább, mert már
most megemlítették, hogy a jövõ évi kiírás témája a család, tehát a
költõk, írók családról, családtagjaikról szóló verseivel, írásaival
lehet majd jelentkezni – mondta a kitûnõ versmondó.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Nosztalgiázzunk!
Töltsünk egy kellemes délutánt együtt!
Az idõsek világnapja alkalmából
2013. október 27-én vasárnap 15 órától
a Temi Fried Mûvelõdési Házban
rendezzük Simontornya nyugdíjasainak szokásos találkozóját.
A rendezvényen a szervezõk kulturális mûsorral és vacsorával
kedveskednek a szépkorúaknak. Az idén is meglepetésvendég
szórakoztatja a közönséget.
Minden simontornyai nyugdíjast szeretettel várnak!
Szervezõk

Tausz Kinga Luca
Soós Vincent István
Klár Norbert

Soós László–Botos Livia
Veres Gyõzõ–Rajna Katalin
Zsámboki Zoltán–Kolozsi Anna
Miszlai Balázs–Kaszanov Mónika
A simontornyai Sió-híd közelében dolgoztak a búvárok, akik 3 darab tanklövedéket, géppisztolyt találtak, melyet a tûzszerészek kiemeltek a vízbõl és elszállítottak.

Kultúra, szubkultúra,
ellenkultúra
I. rész
Jelen sorozatban megpróbálom a kultúra általános vázát leírni, ahogy a biológus felépíti az emberi csontvázat – természetesen boncolás után –, hogy
azután rápakolhassa az izmokat, a különbözõ szerveket, végül a hámszöveteket, így kapva a teljes emberi testet.
Sokszor feltettem a kérdést magamnak: mi rejlik a kultúra mögött, mi adja
végsõ magyarázatát? Lehet arról vitatkozni, hogy honnan származik az ember: Isten teremtménye, esetleg az anyagnak nevezett „valami” különleges
megnyilvánulása, avagy földönkívüli lények a Földön hagyott magvaiból
szökkent szárba az élet (mert ilyen nézet is van). Egy biztos: a kultúra az a
többlet, ami az embert emberré teszi, ami lényegét adja tudatának. Gondoljuk csak el: a kultúra rendkívül tág fogalom. Hogy milyen ruhát hordunk,
hogy hogyan közlekedünk autónkkal, hogy hogyan vásárolunk az üzletben,
hogy hogyan kommunikálunk barátainkkal és ellenlábasainkkal, hogy hiszünk-e Istenben, avagy azt képzeljük, hogy mindent meg tudunk oldani saját erõnkbõl, hogy mit várunk magunktól és másoktól, és még lehetne sorolni…
Egyes nézetek szerint az ember génállománya az emberszabású majmokétól mindössze max. 3,6 %-ban tér el. Az egyetlen különbségnek a kutatók
szerint azt tekinthetjük, hogy az embert jobban foglalkoztatja a múlt és a jövõ. Elméleti síkon tekintve, a kultúra nem más, mint egy szimbólum-rendszer. E rendszerben jelenik meg az ember, mint cselekvõ, aki vagy elutasít
valamit, vagy elfogad. (A kultúra kialakulásával most nem foglalkozunk.)
Látszólag nem tûnik nagy dolognak, pedig ebben rejlik minden rejtély kulcsa. Ha megfigyeljük, a kultúra nem más, mint elfogadások és elutasítások
bonyolult rendszere. Miközben pedig szimbólumok segítségével felépített
világunkban egymásra találunk (értsd: elfogadjuk egymást), mindezt szimbólumok (értsd: jelek) segítségével tesszük. Tetézi a dolgokat, hogy döntéseinket nem racionális elvek alapján (értsd: észérvek) hozzuk meg, hanem
többnyire érzelmeinkre alapozzuk. Ezért elõfordulhat, hogy értékrendünk
(kultúránk) ellentmondásokat rejt. A kultúra legvégsõ üzenete, hogy megerõsítést hordoz. A mûvészet is végsõ soron megerõsítést hordoz: ha tetszik
nekünk egy festmény, ha tetszik egy könyv, ha tetszik egy zenei elõadás, ha
tetszik egy színdarab, tudjuk, nem vagyunk egyedül: tartozunk valahová.
E gondolatokhoz pedig könyvajánlóként az egész simontornyai könyvtárat
ajánlom, ahol találhatunk (számunkra) remek és kevésbé remek könyveket.
Egy biztos: ha könyvet veszünk a kezünkbe, az élmény nem marad el.
Akik pedig a részletekbe akarnak bepillantani, azoknak ajánlom Wessely
(szerk.): A kultúra szociológiája c. mûvét.
Gyurkó Gábor
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SIMONTORNYA OPEN 2013
Férfi páros tenisztorna – Gálaker Kft.
A vénasszonyok nyara beköszöntével indult útjára a labda 2013.
augusztus 31-én, szombaton a Gálaker Panzió salakos pályáján,
hogy ugyanott egy nap elmúltával, megpihenve várja az újabb
mérkõzéseket. De mi is történt ez alatt a két nap alatt? A tavalyi
tenisztorna alapjául szolgált az ideinek, de az idén már több csapattal felálló mezõny (helyi és vidéki versenyzõk – köztük az elszármazott Márton Jánossal /Pécs/ és a korábbi DVSC, Videoton,
Vasas labdarúgóval Vancsa Miklóssal) sejtetni engedte, hogy
egyre magasabb színvonalú összecsapásoknak lehetünk szemtanúi. Mivel az idõjárás kegyeibe fogadta a játékosokat, szikrázó
összecsapásoknak lehettek tanúi a kilátogató szurkolók. Az elsõ
napon a benevezett 12 csapatból a vasárnapi helyosztókra már
csak 8 csapatnak adatott meg a lehetõség a késõbbi bizonyításra.
De hogy mindenki jó szájízzel emlékezzen a csoportküzdelmekre,
arról a szervezõk egy „összetartó” vacsorával gondoskodtak minden játékosnak és hozzátartozójának a Tavirózsa Fogadóban. A
vasárnapi egyenes kieséses szakasz folyamán a legjobb négy csapat döntötte el a bajnoki címet:

2013. október

EGY TISZTES VERESÉG ÉS
EGY FÖLÉNYES GYÕZELEM
Így rajtoltak a fiú kézilabdások az NB II-ben
Megkezdõdött az õszi nagy menetelés, december 8-ig minden
hétvégén pályára lépnek a SIKK csapatai. Az elsõ mérkõzésen a
juniorok 49-8-ra (28-3) gyõztek a Szigetvári KSE csapata ellen. A
két együttes között óriási volt a játéktudásbeli különbség.
SIKK: Molnár Balázs (kapus) – SZABÓ BENCE 6, CSENDES
FLÓRIÁN 16, Molnár Dávid 1, Tanki Krisztofer 2, Nagy Tamás
4, MOLNÁR BENCE 5.
Cserék: Sülyi István (kapus), VONYA KORNÉL 5, Farkas Roland 3
Kapoli Imre 2, Zsiga József 2, Váczi Ádám 2, Torma Máté 1, Kecskés
Péter góljaival gyûjtötték be a két bajnoki pontot.
Nagy érdeklõdés elõzte meg a felnõtt csapatok találkozóját, melyen az újonc Simontornyai KK csapata sokáig remekül helytállt
az évek óta az élmezõnyhöz tartozó Szigetvár ellen. Végül a nagyobb rutin gyõzött, a kevés felnõtt korú játékossal felálló hazaiak
a végére kissé elfáradtak. A fiatalokat a nagy fizikai különbség, s
az ebbõl adódó sérülésveszély miatt nem merte szerepeltetni
Széplaki Zoltán edzõ.
Simontornyai KK–Szigetvár 17-22 (9-9)
Simontornya 150 nézõ.
SIKK: DEMETER (kapus) – CSENDES 4, Orosz 2, ZSÁMBOKI 4, Pásztor, Nacsa 1, LAMPERT 6.
Cserék: Molnár (kapus), Vonya, Nagy T., Széplaki, Simon.
Dicséretet érdemel a lelkes közönség, akik mindvégig buzdították
a csapatot.
Va Lá

Elõdöntõk eredményei: Rózsa Gábor -:Molnár Péter – Rózsa Zoltán -:- Körtés
István 6-1; Kapinya Ferenc -:- Vancsa
Miklós – Kovács László -:- Kovács Szabolcs 6-2.
III. helyért: Rózsa Zoltán -:- Körtés István - Kovács László -:- Kovács Szabolcs
6:4.
Döntõ: Rózsa Gábor -:- Molnár Péter –
Kapinya Ferenc -:- Vancsa Miklós 7:5.
Gratulálunk a bajnokoknak, akik a
bajnoki trófeák és oklevelek mellé egy
vándorkupát is nyertek, melyet 1 évig
még biztosan õrizhetnek!
Különdíjat kapott a Rózsa Zoltán -:Körtés István páros, mivel több fiatalt
is „több mint 120-al” (mindketten 63
évesek) elõztek meg a csatározások
során!
Köszönettel tartozunk a Gálaker Panziót képviselõ Varga Arankának és Kovács Lászlónak, akik a hétvége során mindenben segítették a torna zökkenõmentes lebonyolítását.
Nekik köszönhetõ, hogy minden résztvevõ egy üveg habzó borral
is „gazdagodott”.
Köszönjük Kapinya Ferencnek, hogy a teljes mezõnyt vendégül
látta, Mayer Józsefnek és a Kerekestársak Kft.-nek a támogatását, Macher Tibornak a fantasztikus pörköltet, és a szurkolók, lányok-asszonyok, hozzátartozók segítségét.
Jövõre találkozunk!
Jóbarátok Teniszklub Simontornya
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MENNYIBE KERÜL EGY NB II-ES
KÉZILABDA-MÉRKÕZÉS?
Talán sokan nem is gondolják, mekkora összeget kell kifizetni a
mérkõzések játékvezetõinek és a versenybizottság elnökének. A
legilletékesebbet, Lampert Csabát, a Simontornyai KK ügyvezetõ
elnökét kérdeztük.
A legelsõ NB II-es mérkõzésünk – a Szigetvár elleni – több mint
60 ezer forintba került. A juniormérkõzések játékvezetõi díja
6.300 Ft, a felnõtteké15.000 Ft, természetesen egy bíróé, de minden mérkõzést két játékvezetõ vezet, így összesen 42.600 Ft. Ehhez jön még az útiköltség, mely attól függ, milyen távolságról érkeznek, erre a mérkõzésre közelrõl, Székesfehérvárról jöttek, így
olcsón megúsztuk. A versenybizottság elnökének közremûködõi
díja 7.500 Ft (csak a felnõtt mérkõzéseken kötelezõ), õk Tolna
megyébõl, Szekszárdról, Tolnáról, Zombáról érkeznek, tehát 5-6
ezer forint az útiköltségük. Természetesen a költségekhez még
hozzá kell számítani a sportcsarnok bérleti díját, mely szintén közel 10 ezer forint fordulónként.
Va Lá

A Simontornyai Kézilabda Klub mérkõzéseire a belépõk a 2013/
2014-es szezonban egységesen 250 Ft-ba kerülnek.
A bérlet, amellyel minden kézilabda-mérkõzés látogatható: 5000
Ft. Megrendelhetõ és átvehetõ 2013. szeptember 9-tõl Lampert
Csabánál.
Mérkõzések: NB II felnõtt: 11 hazai mérkõzés, NB II junior: 11
hazai mérkõzés.
OSB: 9 hazai mérkõzés + rájátszás.
Simontornyán családi ház áron alul eladó.
06 (70) 9464 792

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