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2013. december

Ára:
200 Ft

Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzata annak egészségügyi, szociális és sportbizottsága
tisztelettel meghívja Simontornya lakosságát

2013. december 20-án, pénteken15.00 órakor a

„mindenki karácsonya”
rendezvényre, a Fried Mûvelõdési Házba.
10.00Óvodások karácsonya az óvodában
11.00Alsó és felsõ tagozatos iskolások karácsonyi elõadása
15.00Mindenki karácsonya ünnepi mûsor
* Ünnepi köszöntõt mond Csõszné Kacz Edit polgármester * Adventi gyertyagyújtás *
* Alsó tagozatos iskolások ünnepi mûsora * Lelkes-cserfes gitárcsoport ünnepi mûsora *
* A Musette Harmonika Együttes ünnepi mûsora * Fodor Ottília ünnepi mûsora *

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt kíván
Simontornya város képviselõ-testülete nevében:
Csõszné Kacz Edit polgármester, Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke

Boros János Tamás: Ma szeretet lett a törvény
A kis Jézus megszületett,

Aki békés, megtalálja,

Most hát szépen eléjárjunk

Örvendjünk hát néki,

Nem kell sokat járjon,

Csillagfényes úton,

Gyújtsunk nagy örömtüzeket,

Ahol zizeg jászolkája,

Õ legyen szent talizmánunk,

Ha szíveink még üresek,

Fölötte csillaga lángja

Színesedjék ki virágunk,

A Jézus kibérli.

Szépen levilágol.

A tövis lehulljon.

Földre hullanak szuronyok,

Szép életet, jó életet

Ma szeretet lett a törvény,

Békesség a törvény,

Szeretnénk magunknak,

Így marad majd, meglásd,

Riadót verõ vad dobok

De lelkünk virága beteg,

Kik örvendnek Jézus jöttén,

Zajára nem puska ropog

Kifakult rózsaligetek

Szívükben békés öröm kél

Csataterek földjén.

Tövisekbe fúlnak.

És nem bántják egymást.

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a szerkesztõ!
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A testületi ülésrõl jelentjük
A havi soros ülésen 8 fõ és 7 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester tájékoztatója az elõzõ ülés
óta tett fontosabb intézkedéseirõl.
1. Aláírtam a szerzõdést a Presidente
OKISZ Kft.-vel (1142 Budapest, Rákospatak u. 55.) a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértõ növények, fák kivágására, gallyazására. A szerzõdést a „szerzõdések” napirendi pontban bõvebben ismertetem.
2. A terveknek megfelelõen aláírtam a
szerzõdést a szennyvízprojekt nyertes konzorcium képviselõivel. Ezzel a szerzõdéssel is bõvebben foglalkozom a „szerzõdések” napirendi pontban.
3. Levelet írtam a MOL-telep kármentesítés felszámolójának a faültetés idõpontja
után érdeklõdve. Választ még nem kaptam.
4. A Helytörténet Házánál a villanyáram
kapacitását megemeltettem.
5. 2013. november 15-én garanciális bejárást tartottunk a városközpont rehabilitációja projekt tekintetében.
6. Üzemeltetési szerzõdést kötöttem a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel
a városközpont rehabilitációja projekt keretében megvalósult csapadékvíz-elvezetõ
rendszer üzemeltetésére. A szerzõdést a
„szerzõdések” napirendi pontban bõvebben ismertetem.
7. Két év után bejegyezték a Simontornya,
Petõfi u. 8. sz. alatti ingatlan társasházi alapító okiratát. Ezt követõen lehet megkötni
az adásvételi szerzõdést, amely folyamatban van.
8. A jogszabály szerint víziközmûvet 2013.
december 1-jétõl csak akkreditációval rendelkezõ gazdasági társaság végezhet. A Sió
Víz Kft. még nem kapott – ez irányú kérelmére – választ a beadott kérelmére. Van
olyan gazdasági társaság, amelynek a beadott kérelmének hiánypótlási határideje
a fenti idõpont utánra datálódik, és a jogszabályi elõírásoknak nem felel meg. Ez
azt bizonyítja, hogy egyes gazdasági társaságok ideiglenes akkreditációt kaphatnak.
A hírek szerint ez a végsõ határidõ 2014.
május 31.
9. A közmû üzemeltetõknek 2013. november 15-ig regisztráltatniuk kellett. 2014
márciusát követõen 2017. december 31-ig
több lépcsõben kell a közmûveket az adatbázisba elektronikus úton feltölteni. A regisztrációnak az önkormányzati tulajdonú
közmûvek kezelõi határidõre eleget tettek.
10. Megrendeltem az urnafalhoz az alap
készítését.
11. A városközpont rehabilitációjához a
használatbavételi engedélyt 2015. augusztus 15-én kértem meg az engedélyt kiadó
Tamási város jegyzõjétõl. Az eljáró hatóság kizárási okot jelentett be, így a kérelem
2013. október 31-ével átkerült a Dombóvári Járási Hivatalhoz.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
2013. október 30-án tárgyaltam Ferencz
Kornél úrral, a VERTIKÁL ZRT. vezérigazgatójával a Siópart utca útjának kijavításáról, melynek során ígéretet kaptam az
út rendbetételére.
2013. október 31-én aláírtam az önkormányzat történelmében legnagyobb beruházás – a szennyvízberuházás – szerzõdését.
2013. november 4-én Zsolnai István képviselõ közbiztonsági fórumon vett részt, melyen képviselte az önkormányzatot.
2013. november 5-én Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral, valamint Szabó Attila
és Csõsz László képviselõ úrral együtt
Mohácson voltam, ahol megnéztük az urnafal kínálatot. Az urnafalat megrendeltem, hamarosan felállításra kerül a temetõben.
2013. november 6-án aláírtam Szekszárdon az OEP Tolna Megyei Igazgatóságánál az egészségügyi szerzõdéseket.
2013. november 7-én Kaveczky úrral tárgyaltam az ivóvízminõség-javító programmal kapcsolatos feladatokról.
Ugyanezen a napon a DÁM Önkormányzati Társulás rendkívüli ülésén vett részt
Zsolnai István képviselõ úr.
November 10-én részt vettem a katolikus
templomban tartott szentmisén, melyen
Kalános Lajostól búcsúztunk, aki a város
kitüntetettje volt.
2013. november 13-án került sor a szennyvízberuházás nyitórendezvényének megtartására a városháza nagytermében, melyen, sajnálatos módon, csak két képviselõtársam vett részt.
2013. november 16-án a 18. alkalommal
megrendezett „Apák napja” rendezvényen vettem részt.
Ugyanezen a napon jelen voltam a vármúzeumban megtartott „Márton-napi” rendezvényen.
Csõszné Kacz Edit polgármester

A helyi adórendeletet felülvizsgálták, tájékoztató hangzott el a 2013. évi adóbevételekrõl. Stabilizálódott az önkormányzat
pénzügyi helyzete, javult az adóbefizetési
morál. Jelenleg 50 millió forint a hiány,
melybõl 20 milliót valószínû nem lehet be-

hajtani. A helyi adók 2014-ben nem emelkednek, csupán az idegenforgalmi adó
ellenõrzését kívánják erõsíteni.
Tárgyalták a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást. (Ez az új elnevezése az eddig szippantott szennyvízként
ismert fogalomnak). A lakossági díj 2014ben 1223 Ft+áfa lesz, ez 3,4 %-os emelést
jelent, mely a várható inflációval megemelt összeg.
A 2014. évi belsõ ellenõrzési tervet, az önkormányzati társulásokról és az óvodai
társulásról szóló elõterjesztést elfogadták.
Ugyancsak elfogadták a többcélú kistérségi tanácsban végzett tevékenységrõl és a
lakóhely környezeti állapotáról elõterjesztett beszámolókat.
Tájékoztató hangzott el a két kiemelt beruházás helyzetérõl. Rövidesen megindul
a több mint 1,6 milliárd forint értékû
szennyvízberuházás. Csõszné Kacz Edit
polgármester a lakosság türelmét, megértését kérte, és elsõsorban a megoldást keressék a város jövõjét hosszútávra meghatározó építkezések során.
Tárgyaltak a mûvelõdési ház felújítása utáni állapotokról. Döntöttek, hogy a garanciális javításokat mindenképpen el kell végeztetni az építõvel, ha kell akár bírósági
úton.
A várkörnyék-rehabilitáció elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadták.
A városi piac üzemeltetésére pályázatot írnak ki. Többcélú piacként kívánják mûködtetni.
A közvilágítás korszerûsítésére tett ajánlatot megtárgyalták, nem döntöttek a megvalósításról. Több ajánlatot várnak, ez egy
hosszú folyamat nem szabad elsietni a
döntést.
A felhatalmazással aláírt szerzõdéseket
utólag elfogadták.
A képviselõ-testület a központi orvosi
ügyelet mûködéséhez szükséges finanszírozási szerzõdés megkötését elfogadta.
Döntöttek az élelmezésvezetõi pályázatról. Két pályázó közül Biborné Bodorkós
Klára minden feltételnek megfelelt, határozatlan idõre kinevezték.
Va Lá
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Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 7 esetben történt bejelentés.
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
felesége fia ellen, akik 2013. november
8-án, 16.00 és 17.00 óra között közös házukban tettleg bántalmazták, neki 8 napon
belüli sérülést okozva, lefogták és elvették
1.015 Ft készpénzét és Nokia típusú mobiltelefonját. Az ügyben elõállításra és a
gyanúsítottak kihallgatására került sor.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. november 15-én 00.30 óra körül kerítésátmászással bement simontornyai házának udvarára, felment annak záratlan padlására, de
nem tulajdonított el semmit.
3. Egy simontornya, Szilfa utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. november 4-én 20.00 és 2013. november 5-én 6.00 óra közötti idõben házának bekerített udvaráról eltulajdonította a
lezáratlan 26-os nõi, piros színû kerékpárját. Lopással okozott kár: 5.000 Ft.
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Az évtized, de lehet,
hogy az évszázad legnagyobb
beruházása kezdõdik
Simontornya Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energetikai
Operatív Program keretében megjelenõ
szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós
konstrukciójára. Elmondhatjuk tehát,
hogy negyedszerre sikerült.
A város életében példaértékû a beruházás,
mert nemcsak a környezet állapota, hanem több ezer család életminõsége javul
majd a fejlesztés következtében. A projekt
és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések egyszeri, soha vissza nem térõ alkalmat biztosítanak a programban érintett
városrészek korábbi években nem tapasztalt, jelentõs mértékû fejlõdéséhez.
A megvalósítási munkák elszámolható
nettó összköltsége 1 603 317 847 Ft, támogatás összege 1 249 324 779 Ft, támogatás
intenzitása 77, 92 %.

4. Hivatalból büntetõeljárás indult egy
simontornyai lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. október 31-ét megelõzõen kábítószert fogyasztott, mivel 2013. október 31-én 22.05
órakor a simontornyai rendõrõrsön vele
szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt THC vonatkozásában, ami pozitív
értéket mutatott.
5. Simontornya, Sió utcai lakos feljelentést
tett az édesanyja nevében ismeretlen tettes ellen, aki 2013. november 4-én, 6.45 és
15.00 óra közötti idõben megjelent a háznál, majd édesanyja idõs korát, beteg állapotát kihasználva a konyhaszekrénybõl
12.000 Ft készpénzt tulajdonított el.
6. Egy simontornyai, Bercsényi utcai lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. november 18-án, 9.00 és 12.30 óra
közötti idõben ajtóbefeszítés módszerével
behatolt a házába, és a szobában, egy szekrényben tárolt alumínium dobozban elhelyezett 2,3 millió Ft készpénzét eltulajdonította.
7. Egy mezõszilasi lakos feljelentést tett
dégi lakos osztálytársa ellen, aki 2013. november 19-én 8.30 órakor a simontornyai
Beszédes utcában lévõ Pillich Ferenc
Szakmunkásképzõ Iskola területén, annak
kertészetében megpofozta, fojtogatta és
egy alkalommal, térdével gyomron rúgta.
A bántalmazás során 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.
Ritter Rudolf r. alezredes õrs pk. h.

Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.
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Jelenleg a városnak egyötöd része rendelkezik szennyvízelvezetõ csatornával, mely
a régi bõrgyár mûködése kapcsán épült
szennyvíztisztító-telepre vezeti a kommunális szennyvizet. Erre a telepre szállítják
be a csatornázatlan területekrõl a települési folyékony hulladékok egy részét, más
részük elszivárog, terhelve ezzel a környezetet. A „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” projekt

keretében Simontornya város teljes – a vízvezetékkel ellátott utcák – csatornahálózatának kiépítésére, új tisztítótelep építésére, a meglévõ szennyvízelvezetõ hálózat
egy részének rekonstrukciójára kerül sor.
A projektnyitó rendezvényén bemutatkoztak a tervezõk, kivitelezõk, röviden elmondták a megvalósítandó feladatokat.
Csõszné Kacz Edit polgármester kiemelte
a beruházás fontosságát, a fejlõdés újabb
lehetõségét. Tudja, hogy az építés során
többször kellemetlenség fordulhat elõ,
kérte, hogy ne hibákat keressük, hanem a
közös megoldást, a lakosság türelmét szeretné, úgymint a város rehabilitáció során.
A munkák rövidesen elkezdõdnek, a tervek szerint 1287 bekötést végeznek. Projektirodát nyitnak, ahol az érdeklõdõk
megkapják a válaszokat a felmerülõ kérdésekre. 2014. januárban lakossági fórumot tartanak ebben a témában. A kivitelezõ felhívta a lakosság figyelmét, hogy ne
tárgyaljanak idegen vállalkozókkal, akik
várhatóan megjelennek. Minden szennyvízbekötést egyeztetnek az érintettel,
melynek során egy helyi ismert szakember
segíti a munkát.
Va Lá

Simontornyai Települési Értéktár
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megválasztotta a települési értéktár bizottságot, amely 2013. október
1-jén megkezdte munkáját. Tagjai: Máté Imréné, Tóthné Unghy Ilona, Vácziné Horváth
Anikó.
A Simontornyai Települési Értéktár a város területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyûjtemény, adatbázis lesz. Egyelõre még hiányos, ezért felkérjük a tisztelt
Lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
A települési értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a megyei értéktárba, onnan a magyar értéktárba, következõ lépcsõfokként a Hungaricumok Gyûjteményébe.
A Simontornya közigazgatási területén fellelhetõ nemzeti érték felvételét bárki írásban
kezdeményezheti. A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus vagy postai úton benyújtani a polgármesteri hivatalba, a Simontornyai Városi
Könyvtárba vagy a simontornyai várba. A javaslattétel ingyenes.
E-mail: simontornya@dielnet.hu, stornya@t-online.hu, simontornyai.var@gmail.com
Bõvebb információ telefonon: 06 (74) 486 354.
A bizottság minden javaslattevõt értesíteni fog a döntésérõl.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetõségével!
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90 évesek köszöntése

Szabó László

Jobbágy János

Gerebics Lászlóné

Csõszné Kacz Edit polgármester otthonában köszöntötte a város 90 éveseit.

Õszbúcsúztató családi nap a várban
2013. november 16-án Õszbúcsúztató címmel került megrendezésre a TÁMOP-3.2.8-12/1-2012-0006. számú pályázatban vállalt
utolsó családi nap. Kora délután a várudvarban a hagyományõrzõ
csapat tagjai várták az érdeklõdõket, akik megtekinthették, kézbe
vehették, ki is próbálhatták a középkori fegyvereket, melynek egy
részét a pályázatból szerezték be.

A kiállítóteremben óvó nénik fogadták a gyerekeket, ahol megismerkedhettek Szent Márton történetével, kis leporellót színezhettek az életérõl. Ügyes kezek készítették az õsztündéreket, különféle lámpásokat, díszítették az ékszeres dobozkákat. A libasültet liba formájú kis sütemények helyettesítették, újbor helyett üdítõitalokat kínáltak a vendégeknek. Közben a gyerekek a Szent
Mártonról szóló éneket tanulhattak, majd az elkészült lámpásokkal levonultak a várudvarra, illetve körbejárták sötétben a várat a
tanult dalocska ismételgetésével. Az udvarra visszatérve még néhány libás játékot játszhattak a tovább maradó gyerekek. Az elõadásra érkezõ felnõtteket forró teával, zsíros kenyérrel fogadták.
18 órakor kezdõdött a simontornyai vár történetét bemutató 3D-s
kisfilm vetítése, illetve a film készítésérõl szóló elõadás. A pályázatból elkészült film országosan is nagy érdeklõdésre talált. A több
mint 100 fõbõl álló helyi közönség is lebilincselve hallgatta Balogh
András érdekes elõadását. Kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhetett a teaházban, ahol a forró tea mellé zsíros kenyeret és bort
kínáltak. Az éjszakába nyúló rendezvény zárásaként, Fodor Ottília népszerû dalokkal szórakoztatta a kitartó közönséget.
Máté Imréné

183 ember életét mentették meg…
…azok a véradók, akik az idei utolsó simontornyai véradáson megjelentek. 65 jelentkezõ közül az alapos orvosi vizsgálat egészségügyi indok miatt 4 fõt szûrt ki.
Két érdekesség: egy fiatal azért nem adhatott vért, mert nem telt le a 6 hónap a
piercing beültetése óta, a másik esetnél megkérdõjelezték az új véradó Tóth Zsófia 50 kg-os testsúlyát. Õt cipõ nélkül lemérték, és meghaladta a minimális súlyt,
adhatott vért.

A 61 véradó összesen 27,45 liter vért adott. Szálkáné Márti jó szervezõ munkájának köszönhetõen 11 fõ új donorral bõvült a véradók népes tábora. A modern
technika jóvoltából Kelemen Kata véradófelelõs a facebookon már aznap délután
az alábbiakat tette közzé: „Köszönjük szépen minden véradónak a mai véradást
(65-en voltak), és külön nagy-nagy köszi és minden elismerésünk annak a 11 (TIZENEGY) bátor fiatalnak, aki legyõzve minden vélt és valós félelmét, ma elõször nyújtotta
karját azért, hogy megmentsen három életet!” Azt hiszem, mindehhez nem kell kommentár.
Va Lá

Kezdetét vette az önkéntes
munka…

A Hankook Tire Magyarország Kft. által lehetõvé
tett „önkéntes munka-projekt” keretein belül részleges felújítás vette kezdetét a Petõfi úti általános iskolában. Megújul a tornaterem melletti mosdó–wc, valamint sor kerül az emeleti folyosó lambériázására. A
pályázat feltétele az volt, hogy a munkálatokat a vállalkozó szellemû Hankook-dolgozók szabadidejükben végezzék el, az anyagi fedezetet a Hankook gumigyár biztosítja. A pályázatot Kossa Péter készítette, vele együtt dolgozott a munka elsõ fázisában Kondor Lóránd, Kömüves János és Szajkó Sándor.
Köszönjük önzetlen segítségüket!
Kossa Istvánné szervezésben nyújtott segítségét külön köszönjük.
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Kettõs ünnep az idõsek világnapján
Több mint 160-an vettek részt a mûvelõdési házban megrendezett nyugdíjas-találkozón. A paksi és a dunaszentgyörgyi nyugdíjasklub küldöttsége mellett a BSZV, az
ÁFÉSZ, a Bõrgyári Nyugdíjasklub, az egy
éve alakult zömében nyugdíjasokat tömörítõ Fény-Erõ Egyesület képviselõi, valamint jelenleg még egyik klubhoz sem tartozó szépkorú foglalt helyet a megterített
asztaloknál. Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester köszöntötte a résztvevõket, majd
Csõszné Kacz Edit polgármester mondott
üdvözlõ szavakat, kiemelte, a város
mennyire fontosnak tekinti az idõsekrõl
való gondoskodást.
„Ne utáld a fiatalságot, mert elment, és ne
gyûlöld az öregséget, mert eljött. Öleljük
hát az öregséget szívünkre és szeressük,
mert tele van gyönyörûséggel, ha élni tudunk vele.” – ezzel az idézettel kezdte beszédét Koczkás Lajosné Marika, a BSZV
Nyugdíjasklub elnöke. Majd így folytatta:
Ma nemcsak az idõsek világnapját ünnepeljük, születésnaposok is vannak közöttünk.
Szívbõl köszöntöm a 20 éves BSZV Nyugdíjasklubot. 20 év nagy idõ, amibe minden
belefért, sok öröm, élmény és tragédiák, de
együtt éltük meg és éljük ma is. Nem szeretném a klub életét és munkáját hosszan
elsorolni, mert errõl már akár könyvet is lehetne írni. Néhány dolgot azonban el kell
mondanom. Egyet biztosan állíthatok, ez
egy szuper csapat, ezt mondom én. Minden
kilométerkõnél ott vannak, mondaná Imre
bácsi. 20 évvel ezelõtt a klubot Ficzuráné
Borika néni és Némethné Margitka alapították. Köszönjük nekik. A két vezetõ lelkiismeretes munkája éveken át megadta az
alapot a klub jó mûködéséhez. Boriska néni lemondása után Margitka néni és én vettem át az irányítást. Jó volt együtt dolgozni.
Margitka betegsége után nem tudott tovább dolgozni velünk. 2006-ban Perger Imre bácsival irányítottuk tovább a klubot.
Sajnos, már õ sem irányítja tovább. A klub
minden városi rendezvényen részt vesz.
Jó a kapcsolat a város vezetõivel. Az idõsek
otthonával a kezdetek óta mindent együtt
ünnepelünk és ajándékozzuk õket. Az óvodát szûkös anyagi lehetõségeink mellett támogatjuk, kedveskedünk nekik. Ahol tudunk, adunk, segítünk. Sütünk, fõzünk.
Hosszú évek óta testvérklubokkal –
ÁFÉSZ – rengeteget utazunk, számtalan
közös rendezvényünk volt, régebben Takács Mária néni vezetési ideje alatt. Itt szeretném õt köszönteni, nemrég volt 80 éves.
Isten éltesse erõben, egészségben! De hát
ekkor még fiatalabbak voltunk. Most
Szabóné Jolikával folytatjuk a két klub barátságát és munkáját. Megtettük az elsõ lépéseket a Fény-Erõ Egyesület felé. A nyár
folyamán részt vettek a fõzõversenyünkön
és mi is ott voltunk a rendezvényükön.
Évente a klubon belül minden hónapban
köszöntünk, hogy nagyobb rendezvényt
készítünk elõ. Az „Életet az Éveknek” me-

Négy évvel ezelõtt született egy terv – tudtuk meg a BSZV klub elnökétõl –, amit
Perger Imre, Hegyi Ferencné Ica és jómagam szeretett volna megvalósítani ezen az
évfordulón. A terv egyik fele sajnos nem
jött össze, ami az volt, hogy Imre bácsi és
Szántó Gyuri bácsi zenélésükkel visszaidézik a Bõrös és Szõrmés bálok hangulatát. A
terv második fele viszont igen, Hegyiné Ica
és Vighné Erzsike egykori szõrmés dolgozók szervezésében és lebonyolításában két
csinos modell segítségével (Adrián Zsuzsanna és Máté Anna) bemutatták a szõrmében készült termékeket. A bemutatott
24 bunda látványa nosztalgiázásra késztette a közönséget.

gyei szervezetnek vagyunk tagja, ahol engem a vezetõségbe is beválasztottak. Jó
eredményeket érünk el a megyei rendezvényeken. Sport, dalos, kulturális, szellemi
vetélkedõkön 32 db oklevelet szereztünk.
Elsõ, második, harmadik helyezettek is
voltunk. A közeljövõben Víghné Erzsike
Budapestre megy szavalóversenyre. Nagyon szép emlékünk, hogy Farkasné Margit nénivel háromnapos versmondó versenyen voltunk Szolnokon, ahol 57 fõ vett
részt. A Dunántúlról csak Margit néni volt
egyedül.
Az évek alatt sok jó barátra tettünk szert,
akik itt is vannak. Dunaszentgyörgyön október 12-én voltunk a csodálatosan sikerült
állakodalmukban. Szeptemberben Pakson
voltunk dalos találkozón, gratulálunk mind
a két rendezvényhez. Amire én még nagyon büszke vagyok: a klub 2010-ben megkapta az Év Mecénása címet a város vezetõitõl.
Kedves klubtagok, befejezésül csak annyit
szeretnék, hogy továbbra is szeressük, tiszteljük egymást, adjunk, ahova kell, segítsünk, dolgozzunk mindenütt, ahol szükség
lesz ránk. Köszönöm, hogy együtt vagyunk.
Minden tagunknak nagyon jó egészséget és
boldogságot kívánok a családja körében.
Nagyon nehéz, de nagyon jó ezt a klubot
vezetni, szeretlek benneteket, joggal vagyok büszke rátok. Minden szép emléket
raktározzatok el a szívetekben. – fejezte be
megemlékezõ beszédét a klub elnöke.
Boldog születésnapot kívánva, közösen
meggyújtották a húsz szál gyertyát, és virágcsokorral köszöntötték a klubot 15 éve
irányító Koczkásné Marikát.
A meglepetés vendég ezúttal Kaczor Feri
volt, aki több mint egyórás, csodálatos mûsorával gyakran ragadtatta tapsra az ünneplõket.
A közösen elfogyasztott vacsora után további gazdag kulturális mûsor várta az ünneplõket, felléptek a Kovács testvérek,
Dominik és Viktor, akik énekükkel hangolták fokozódó jókedvre az ünneplõ közönséget.

Humoros percek következtek, amikor a
BSZV SZÍVBÕL SZEXI CSAJOK tánc
bemutatóját csodálhatták a nézõk. Õk mindig elõrerukkolnak valami új, jó ötlettel,
érdekes koreográfiával, amit valóban szívbõl, jókedvvel adnak elõ. Nem véletlen a sikerük.
Pár percre ismét komolyabb lett a hangulat, amikor Farkas Ferencné Margit néni
egy igen aktuális, idõseknek szóló verset
szavalt el, utána viszont ismét fergeteges
órák következtek, Fischli László zenéjére
táncoltak, mulattak az idõsek, közben lebonyolították a tombola húzását is.
Közhely már, de ezúttal is igaz, a rendezvény nem jöhetett volna létre a szervezõk
(Haig Judit és Csóka Anita), valamint a támogatók nélkül. Õk a következõk: Csõszné
Kacz Edit polgármester, dr. Mihócs Zsolt
alpolgármester, Csõsz László, Szabó Attila, Zsolnai István képviselõk, Hegyi Ferencné és családja, Kiss Ferenc és családja,
Farkas Ferencné Margit néni, Schweigert
György, a Simontornyáról elszármazott
Paksi Sukkert János, Haigné Marika,
Herczeg Lajos, ifj. Koczkás Lajos, a napközi otthon, a Simontornyáért Közhasznú
Közalapítvány, a mûvelõdési ház, a BSZV
Nyugdíjasklub asszonytagjai, Fischli László zenész. A rendezõk, szervezõk mindenkinek köszönik a segítséget, s elnézést kérnek, ha valaki kimaradt a felsorolásból, abban bíznak, hogy a nemes ügyért tették,
nem azért, hogy nevük itt szerepeljen.
Va Lá
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Egy régi sportvezetõ másképp látja
A Simontornyai Hírek novemberi számában megjelent egy futball témát tartalmazó írás. Az említett cikket Boros János Tamás barátunk vetette papírra a jelenlegi
magyar labdarúgásról. Természetesen a
mostanában annyira divatos stílusban, és
ami rosszat csak lehetett, felsorolt a magyar fociról. Az a cikkbõl is kivehetõ, hogy
nagyon valószínû, hogy Boros barátunknak fogalma sincs magáról a futballról,
csak a mostanában divatos szövegeket idézi. Többek között – szerinte ma nincs Magyarországon élvonalbeli labdarúgás.
Rögtön idézi is, hogy volt, és felhozza példának az 50-es évek aranycsapatát. Azokat, akiket koránál fogva soha nem is látott, csak hallott róluk. Itt felsorolja az
utóbbi idõkben elszenvedett vereségeket
és itt semlegesként bele is keveri a miniszterelnökünket, mondván, ha már hídverõ
nem lehet, stadionépítõ lesz. Továbbá azt
sem hagyja ki, hogy Puskásék nem futballakadémián tanulták a focit és még is jók
voltak. Ezek után azért Boros barátunk-

nak annyira ismerni kellene a foci világát,
hogy tájékozott legyen az 50-es évek focijáról és a mairól. Ugyanis abban az idõben az
akkori gyerekek iskola után nem a tévé és a
számítógép elõtt töltötték az idejüket, hanem a grundon fociztak sötétedésig. Ez így
volt városon és falun egyaránt. Ha Boros
barátunk vette volna a fáradságot, és esetleg megérdeklõdte volna, hogy Simontornyán a mi idõnkben miért volt jobb a foci,
mint ma, akkor szívesen elbeszélgettünk
volna a régi és a mai idõk focijáról. Sajnos
az, az érzésem, hogy barátunk sem gyermekkorában, sem felnõttként nem szerette, illetve nem szereti a focit. Azért gondolom, mert még soha nem láttam a focimeccsen és talán a pályán sem volt még soha. Õt nem érdekelte és most sem érdekli a
foci, nem szereti és nem ért hozzá – részérõl ilyen cikket nem kellett volna megírni.
Nagyon sok focirajongó van még most is,
olyanok, akik nem szeretik, és nem is értenek a komoly zenéhez, laikusként soha
nem írnának ilyen cikkeket. Egyébként jó

Szálkáim

VAK BOTTYÁN NAP

Az olvasó lakosok mindig adnak témát.
Decemberi számunkban nem terveztem e
rovatba semmit írni. Az élet azonban keresztülhúzta számításaimat. Két fotó is ide

„Híres generális az öreg Vak Bottyán, Vagyon
véle mostan sok derék kapitány, Vitéz Bezerédi, jó Ebeczki Istvány, Kisfaludi László,
seriny Balog Ádány. Õ azért ezekkel nagy sok
harcot nyere, Nimetség mindenütt futásnak
erede, Avagy mind halmokban rakattaték teste, Kiket lecsapdosott kurucok fegyvere.”

volna, ha Boros barátunk egyszer-egyszer
kimenne a focipályára – edzésre, mérkõzésre –, hogy megnézze, még az ilyen színes mezekbe öltözött ifik és felnõtt játékosokat is megnézik, ha nem is olyan jól
játszanak, mint a régiek. Javaslom Boros
barátunknak, hogy a jövõben inkább maradjon az irodalomnál, mert ahhoz jobban
ért, mint a focihoz.
Cseh László (Cseszkó),
egykori SBTC játékos, sportvezetõ

A szerkesztõ megjegyzése: Boros János Tamás és Cseh László írásában nem mindenben értek egyet, a szabad véleménynyilvánítás szellemében azonban közöltük. A jövõben azonban bármilyen, akár a politikai
véleménynyilvánítás határát is súroló, valamint személyes ellentéteket tükrözõ írásokat,
cikkeket nem jelentetünk meg megõrizve a
Simontornya Hírek kialakult jellegét, mely
elsõsorban a helyi események bemutatására
szolgál.
Varga László szerkesztõ

(Vak Bottyánról való ének – részlet)

kívánkozik, az egyiken egy balesetveszélyes járdaszakasz látható, a másik „csak”
bosszantja a környéken lakókat.

A Laposi téren fotóztam e nagy földkupacot, mely nemcsak csúnya látvány, hanem
akadályozza a közlekedést is. Bízom benne, hogy az illetékesek is olvassák a lapot, s
intézkednek.
Va Lá

Iskolánk névadójáról, Vak Bottyánról emlékeztünk meg – mint minden évben – november 11-én. A felsõ tagozatos és gimnáziumi tanulók a napot a 8. osztályosok emlékmûsorának megtekintésével kezdték. A
szereplõk felidézték a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, Vak Bottyán hõstetteit, a
simontornyai vár bevételét. A tanulókat
Szabó Eszter és Szabadi István készítette
fel. Az iskola tanulói 9 órától osztályonként mérték össze erejüket ügyességi és elméleti feladatokban. Az ügyességi versenyszámok a sportcsarnokban Enesei József irányításával zajlottak, a feladatok
közt szerepelt például mocsárjárás, kötélhúzás. A feladatok segítségével megpróbáltuk felidézni a simontornyai vár bevételét. Az elméleti feladatok megoldása is
éppen annyi ügyességet követelt és nem
kevés fejtörést okozott a versenyzõknek. A
feladat Vak Bottyán életérõl, a Rákócziszabadságharcról és a simontornyai vár
történetérõl szólt. A felsõsök kicsit egyszerûbb, a gimnazisták valamivel nehezebb
feladatokat kaptak.
Az osztályok saját termeikben osztályfõnökeik irányításával dolgoztak, és használhatták az internetet is segítségül. A felsõ
tagozatosok versenyét nagy fölénnyel
nyerte a 6.b osztály. A második helyért

nagy csata zajlott, de végül a 7. osztály szerezte azt meg az 5.a osztály elõtt.
A gimnáziumi osztályok között nagy csata
zajlott az elsõ helyért, melyet a mindkét
helyszínen kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtó 9.g osztály nyert meg. Második helyen a 11.g, harmadikon a 12.g osztályok
végeztek. A gyõztes osztályok jutalma
mindkét tagozaton 1 tanítási nap szabad
felhasználása, a 2. és 3. helyezett osztályokat édességgel jutalmaztuk.
A vetélkedõ után a tanulók a mûvelõdési
házban a színjátszósok Vak Bottyánról
szóló elõadását nézték meg, a színdarabot
Németh Gábor és Kossa Gábor 13. g osztályos tanulók írták, a darabot betanította
Patakyné Hegyi Erzsébet. A napot a Vak
Bottyán-napi szavalóverseny és népdaléneklési verseny koronázta meg, melyen
tagintézményeinkbõl is indultak versenyzõk. Korcsoportonként értékelt a zsûri, az
énekversenyen arany minõsítést kapott
Bencze Hanna, Horváth Gyula, Katona
Éva Kinga, Priskó Andrea, Kovács Petra,
Tóth Martina, Doffkay Borbála és Szabó
Róbert tanulók.
A szavalók közül Kockás Kira I., Sersli
Hajnalka II., Fintor László III., Siklósi Dominika I. és Söllei Dóra I. helyezést ért el.
Menyhártné Szûcs Ildikó
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Volt egyszer egy bõrgyár… 29.
Lassan végére érünk a régi képek közzétételének, de van itt még
egypár fotó, amelyik nem kerül be a bõrgyári könyvbe. Majdnem
mindegyik vagy fél évszázaddal ezelõtti – biztos lesznek a hajdani
gyerekek közül, akik megörülnek nekik.
1.

akik szemlélik: Benkõ Gábor, Feleki Gyuri és Abszolon Gábor,
Vali unokaöccse.
Harmadik kép. Bakony, Gézaháza, 1965. Álló sor balról: Horváth
Lajosné, László Jánosné, Dudás Istvánné, Szabó Sándorné.
Hátul: Prónai Zsuzsi, Kovács Jánosné, Prónai Gyuláné. Elõtte:
Varga Aranka, Szabó Klári, Szabó Marika, mögöttük Mikulás
Józsefné, Kovács Katika, Dworzsák Rózsa, ifj. Csatári Dezsõ,
Baum Margitka, Baráth Sándorné, Benkõ Jancsi, Csatári Dezsõ,
Jánosi Zita. Elsõ sor: Princzes Attila, Ferenczi Jóska, mögötte
Ünnep Laci, Mikulás Katinka, Dudás Mária, elõttük Kondor
Bozsó, Baráth Sanyika, mögötte László János, Pataki Laci,
Kleiber Gyurka, Sebestyén Jancsi, László Etelka, Herczegh Zsuzsi.
3.

Elsõ kép. Egy nagy itthoni gyermek-túra sok gyaloglással. Elöl:
Kovács Katika, Udvardi Erzsi, Iván János, Szabó Marika, Császár
Ibi, Bakos Gyöngyi, Szabó Klári, Molnár Jóska, mögötte Kõmûves Irén, Bakonyi Marika, Tóth Irma?, Mészáros Csöpi, fent
Szántó Öcsi, Kõmûves Erzsi, Császár Marika, Viczkó Gizi, Bakos
Gyuszi?, Jónás Timi, Szálka Marika, Udvardi Marika, Gallai Ibi,
Szentgyörgyi Éva, Molnárné Sipos Ilonka, Bíróné Klein Ibi. Kiss
Margit felvétele 1960 körül.
2.

Második kép. A képen homokvárat építenek a „Piris villa” gyerekei. Akik dolgoznak: Szép Gábor és Benkõ Jancsi (jobb szélen),

Negyedik képpel szeretnék emlékezni a két szélsõ fiatalemberre,
Csabai Péterre és Somogyi Jánosra és
4.
egy meghitt SOS karácsonyra.
Ezzel a pár szál gyertyás fotóval kívánnék mindenkinek boldog karácsonyt és jó egészséget az újévben is.
A nálam lévõ képeket a könyv megjelenése után összeválogatom és visszajuttatom majd a tulajdonosaiknak.
Köszönöm a sok segítséget segítõtársaim nevében is.
Kiss Margit

VAK BOTTYÁN NAP AZ ALSÓ TAGOZATON
Ebben az évben is november 11-én emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Botytyán János generálisról.
A tagintézményeket is meghívtuk egy-egy
csapattal az e napi rendezvényünkre, ami
nagyon tartalmas és színes volt.
A gimnazistáink elõadtak egy darabot, ami
Vak Bottyánról és Rákóczi fejedelemrõl
szólt.
Érdekes és látványos volt. Ezt közösen
néztük meg.

Ezután az osztályok visszajöttek az iskolába, ahol az osztályfõnökök vezetésével érdekes programokon vettek részt.
A vendégekkel átmentünk a Helytörténet
Házába, ahol a finom tízórai elfogyasztása
után megkezdõdött a vetélkedõ. Volt várépítés, rejtvények fejtése, zenehallgatás,
harci eszközök felismerése, versmondás,
íjászkodás stb.

Turós Milán,
Antalovics Noel Zsolt,
Berki Levente László,
Pfeifer Ketrin Diána

Minden állomáson kaptak a csapatok egyegy képdarabot, amelybõl végül a simontornyai várat lehetett kirakni.
Végezetül a várunk alagsorában „kutakodtunk”. Elemlámpával világítva kellett
a záró feladatokat megoldani. A gyerekek
szerint is nagyon izgalmas volt ez a játék.
Minden iskola egy ajándékcsomaggal
(Könyvek, tollak, noteszek, édesség stb.),
valamint egy szép nap emlékével gazdagodott.
Rózsáné Kovács Anna

Kenyér Bernadett–Pluhár Attila,
Bali Katalin–Szemes Imre,
Kalányos Gina–Kanalas Dávid
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Meghalt
Fried Mariann
Fried György, a Simontornyai Bõrgyár
egyik utolsó tulajdonosának leánya
„Kanada fõvárosának, Ottavának egyik külvárosában írom ezeket a sorokat, nézem az órát, és látom, hogy Magyarországra már
elérkezett július 14-e. Pár óra múlva megszólal a simontornyai
templom harangja, odahívja a gyászolókat Vili bácsink búcsúztatójára, és így Pali bácsi legfiatalabb gyermeke temetésével a Fried
család történetének egy fejezete lezáródik. De én inkább úgy szeretném látni a dolgot, hogy bár egy fejezet lezárult, egy ág letörött,
a gyökér, amit a Fried család több mint 200 éve a termékeny simontornyai talajba eresztett, él, virágzik, és gyümölcsöt hoz, ha
más néven és más országban is.
Kanadába érkezésünk 50. évfordulóját május elején ünnepeltük.
Összesen 28-an jöttünk össze húgoméknál Kanada más városaiból, Amerikából, Mexikóból. Majdnem még ugyanannyian különbözõ okokból nem tudtak ott lenni. Beházasodott férj, feleség,
örökbe fogadott gyereket beszámítva egy tucat nemzetiség csatlakozott családunkhoz, és köztük minden egyes személy büszke lehet annak a tudatában, hogy egy tisztességes hagyománynak az
örökösei vagy részesei. Egy olyan hagyománynak, ami a kedves
simontornyai tájnak a terméke, amit a régi hagyományos érvek
tápláltak, a kitartás a kibírhatatlan szomorúságokkal szemben, a
jókedv, a jószívûség, az Istenhit.
A Fried család és neve több mint 200 éve fûzõdött Simontornyához. A lánc azóta hosszúra nõtt a viszályok és évek folytán, de el
nem szakadt. Többen az itten születettek között is már odalátogattak, mások pedig készülõdnek, mert mind hallották, és szívükhöz vették Édesapánk gyakori mondását, hogy „Simontornya a világ fõvárosa” – írta Fried Mariann 1999. július 13-án a Fried
könyv elõszavában.
Sajnos, az új fejezet egy olyan családtag halálával kezdõdik, aki
nagyon ragaszkodott simontornyai gyökereihez és a magyar
nyelvhez, akivel 15 éven át leveleztem, s aki értesülve rákos betegségérõl, utolsó levelét azzal zárta: „Gondolom, majd imádkozol
értem. Köszönöm! Szeretettel, Bábi.”

5.

Fried Mariann 1940. augusztus 11-én
2.
Budapesten született Fried György elsõ gyermekeként. 1949 elején a bõrgyár
államosítása után hagyták el az országot, május 6-án értek partot Kanadában, de mindig figyelemmel kísérték a
magyarországi eseményeket. „Soha se
felejtem el, ahogy 1956. november elsõ
napjaiban Apuka térdelt a nagy rádió
elõtt, hogy jobban hallja a recsegõ adást,
amikor a magyarok segítségért könyörögtek a Nyugattól és csöpögtek a könynyei…” – írta Mariann egyik levelében.
1. kép: Id. Fried György és felesége, Kõnig Stefánia 1990. október 7-én,
52 éves házassági évfordulójukon
A szülei nagyon ápolták magyarságukat, nem véletlen, hogy Mariann tökéletesen beszélt és írt magyarul. Montreálban végzett
egyetemet, nyelvészetet tanult. Egy ideig angolt tanított az egyetemen, majd családanyaként fordítói munkát vállalt magyar-angol-spanyol nyelven.
2. kép: Koreai származású férje Kim Chung-Wha (angol nevén John
Kim) 1990-ben hunyt el.
3. kép: Gyermekeik: Chistopher Tai-Shik Kim 1969-ben, Catherine
Yu-Hee Kim 1972-ben, Julianna Yung-Hee Kim 1974-ben született.
Mariann valóban szívéhez vette édesapja „Simontornya a világ
fõvárosa” mondását, és többször hazalátogatott (hol egyedül, hol
valamelyik testvérével). Ilyenkor mindig Farkas Ferencné Küzdy
Margit néni látta vendégül, én pedig a simontornyai „kalauzálást”
vállaltam fel. Látta a Fried család emlékkiállítását is, melyhez õ
igen sok segítséget adott.
7.
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Szeretlek,
Apa!

3.

6.

Személyében egy nagyszerû embert ismertem meg, aki tele volt kedvességgel, jóindulattal és szeretettel. Egyik testvére,
Hedwig értesített arról, hogy 2013. november 8-án szeretett családjától körülvéve,
mindenkitõl elbúcsúzva, békésen hunyta
le örökre szemeit. Isten vele!
Tóthné Unghy Ilona,
a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

4. kép: Farkas Ferencné Küzdy Margit és Fried Mariann (Mary-Ann Kim) Simontornyán
1997. május 7-én.
5. kép: 1999. május 8-án, kanadai partraszállásuk 50. évfordulóján a családi ünnepen.
A lépcsõ alsó fokán Fried Mariann, fölötte fehér pulóverben nagynénje, dr. Paul Andorné
Fried Mária (Mici néni). „A május 8-i ünnepséghez tartozott Fried György és felesége
végleges nyugvóhelyére – közös – elhelyezése
simontornyai földdel megszórva, Sió vízzel
meghintve.”
6. kép: A nagyapja, Fried Pál és annak testvére, Fried Imre a Simontornya Múltjáért Alapítvány pályázata alapján elnyerte a „Magyar
Kultúra 4. Lovagja” címet. Az ünnepélyen
2000. december 2-án Simontornyán Fried
Mariann vette át a kitüntetõ címet, és jelképesen õt ütötték lovaggá.
7. Fried Mariann gyermekeivel és unokáival
az ezredforduló tájékán.

A 18. alkalommal rendezett apák napján a
fõ mondanivalót a sorverseny egyik feladata során tudhattuk meg. Minden gyerek
gyorsan és ügyesen kirakta ezt a szép üzenetet tartalmazó puzzle képet. Ezúttal is
nagyon sokan jöttek el, hogy a sportcsarnokban csemetéjükkel töltsenek el egy
kellemes délelõttöt. Csõszné Kacz Edit
polgármester és az ötletgazda Schweigert
Györgyné köszöntõje után, megjutalmazták a születésnaposokat.
Elsõnek az óvodások léptek parkettre,
akik jókedvûen, lámpaláz nélkül adták elõ
kedves kis mûsorukat. A kötélugrók, közel
hatvanan, a szomszéd Tolnanémedirõl és
Pincehelyrõl érkeztek, de köztük fellépett
néhány simontornyai is. Gölöncsér
Lászlóné vezetésével immár évek óta egyre több gyerek sajátítja el a látványos,
ügyességet, ritmusérzéket, kitartást fejlesztõ sportot. Különbözõ nehézségi fokú
gyakorlatokat láthattunk, felléptek a kezdõk és a már-már profi szintû kötélugrók.
Jól használták ki a sportcsarnok tágas
küzdõterét, a közönség többször vastapssal köszönte meg a bemutatót.
A közönség és a versenyzõk is nagyon várták a sorversenyt, melynek során négy, 10
gyerekbõl és 10 apából álló csapat ügyességi, tréfás játékokból álló feladatokat oldott
meg. A feladatokat Kossa Istvánné Márti
állította össze, míg a lebonyolításban Rózsáné Kovács Anna, Gyurkóné Tóth Irén,
Varga Szilvia és Weiszné Nemesi Magdolna segített. Nagy volt az izgalom, egészséges versenyhangulat uralkodott, mindenki
gyõzni akart és gyõzött is. A rendezõk minden csapatnak egy zsák ajándékot adtak,
melyben zömében plüss állatok voltak, azt
látni lehetett milyen örömmel, lelkesedéssel válogattak a gyerekek. A kiöntött sza-

loncukrot és a nyalókát is szorgalmasan
szedegették.
A történeti hûség kedvéért közöljük a sorverseny a végeredményét: elsõ lett a SÜNIK csapata, második a KAKASOK, harmadika MACIK gárdája, míg a képzeletbeli dobogóról alig maradtak le a CSIGÁK.
Az APÁK NAPJA fénypontja ezúttal is a
SPORTCSARNOK légterében kifeszített
hálóból aláhulló 1000 léggömb gyûjtése,
taposása volt. Sokan vittek emlékül haza
léggömböt, de többen a kipukkasztás mellett döntöttek, volt is puskaropogásszerû
zaj, mely emelte a hangulatot. A jól sikerült nap végén a támogatók jóvoltából
megvendégelték a résztvevõket.
Támogatók: Csõszné Kacz Edit, dr. Mihócs
Zsolt, Haig Judit, Körtés István, Torma Judit, Körtés Gábor, Varga István, Pék Ferenc,
Néth Anikó, Szabó Attila, Szabóné Ica, Kiss
Ferenc, Mayer Gyula, Õszikék Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, Kovács László,
Varga Aranka, Kovács József (Kotyó), Korall üzlet, Torma József, Balogh Beáta, Zsolnai István, Csendes József és Marika, Bence
János, Nyirati József és Mónika, Pápai Lajos
és Panni, Enesei József, Kurekné Márti, Némethné Ilonka, Schweigert György, tanítónénik, óvó nénik, dajkák, takarítók: Marika
1, Marika 2, Edit, Erzsi, anyukák és gyermekeik, akik a játékokat adták, hogy a játékokban résztvevõ gyõztesek örüljenek, Kelemen
Kata, Pajor Csilla védõnõk.
Va Lá
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„BARÁTUNK AZ ERDÕ”

A Vass Lajos Népzenei Versenyen Kovács Dominik és Kovács Viktor arany minõsítést értek el.
Gratulálunk!

Örömmel adhatunk számot arról, hogy a
Nemzeti Tehetség Program keretében benyújtott pályázatunk 700 000 Ft támogatást nyert.
Ennek köszönhetõen 2013. október 14-18.
között „Barátunk az erdõ” címmel egyhetes programsorozat zajlott a Vak Bottyán
Óvoda minden intézményében.
A program elsõ lépéseként rajzpályázatot
hirdettünk az óvodás gyerekek körében. A
beérkezett alkotásokból az értékelés után
vándorkiállítást szerveztünk. A kiállításnak nagy sikere volt a tagintézményekben.

természetben nyitott szemmel és füllel, a
szépségre fogékony szívvel járjunk. A játék
során a gyermekek maguk élték át, hogy
milyen becsukott szemmel, hangok alapján felfedezni az itt élõ madarak jelenlétét,
mennyi kincset rejt az erdõ.
A kiránduláson résztvevõ gyermekek ismeretekkel, élményekkel gazdagodva, fáradtan tértek haza.
Majd Sárszentlõrincen került sor a játékos
vetélkedõre, ami a megszerzett ismeretek
feltérképezését szolgálta, visszajelzést
kaptunk a gyermekek tudásáról. Az érde-

Mûvészetkedvelõknek –
röviden

Kultúra, szubkultúra,
ellenkultúra
III. rész
Az elõzõ részben nagyjából vázoltam az ifjúsági
szubkultúrák elõzményeit. De mit is jelent a
szubkultúra kifejezés. A figyelmes olvasó rögtön
jelezhet: ezt a szót eddig még nem használtam.
Nos, lássuk, mit is értek alatta.
A II. világháborúból az Egyesült Államok gyõztesként került ki. Ma már tudjuk, a XX. század
második felében Amerika egyértelmûen világhatalom volt. Azért használok múlt idõt, mert ma
már Kína is jelentõs tényezõ, és ez a tendencia
csak folytatódni fog. A mi szempontunkból a lényeg az, hogy a globalizálódó világ bölcsõje
Amerika volt.
Amerika, mindenhová, ahová hatását kiterjesztette, egyúttal kultúráját is „exportálta”: a Coca
Colát, a hamburgert, és az „amerikai álmot”. Ez
utóbbi alatt azt a mentalitást értem, hogy az
egyén tûzön-vízen keresztül harcolva, megvalósíthatja álmait, megvalósíthatja önmagát. Eközben a hagyományos értékrendek széthullottak, a
fogyasztás lépett az eddigi értékek helyébe. A
Max Weber által emlegetett protestáns etika
már a múlté. A fogyasztásban megcsömörlött ifjúság pedig sok esetben az önpusztításhoz, a kábítószerhez fordult.
Mindezen kulturális változások közben a társadalom szerkezete is megváltozott. Miután nincs
egységes értékrend, nincs egységes társadalom, csak egymással ütközõ szubkultúrák
(alkultúrák) vannak. Az ifjúsági lázadás XX. századi sajátossága, hogy az ifjúságot szubkultúrává emelte. Ez megmutatkozott az öltözködésben, a hajviseletben, a szülõk elveinek kritikájában, a hagyományos életpálya elutasításában.
Ez az irány az egész nyugati világra kiterjedt (és
tegyük hozzá, ez érvényes Magyarországra is).
Ugyanakkor már az 1950-es évektõl érvényesülõ jelenség, hogy a mûvészet centruma is Európából Amerikába tevõdött át. A kortárs mûvészet létrejöttében nagy szerepet játszottak az ifjúsági szubkultúrák. Részben e kettõ egymásra
hatásából jött létre az ellenkultúra. De errõl már a
következõ részben lesz szó.
Könyvajánlónk pedig: Sebõk János: Magyarock 1-2.
Gyurkó Gábor

Az óvodásokon kívül a szülõk és az iskolások is gyönyörködhettek a szebbnél szebb
gyermekmunkában.
Az erdõbarát szemlélet kialakulásához
nélkülözhetetlen az erdõben való túrázás.
Az erdõnek, ennek a rendkívül összetett és
izgalmas rendszernek a megismertetése,
megszerettetése csupán csoportszobai
foglalkozások, könyvek, internet segítségével elképzelhetetlen.
A pályázatnak köszönhetõen az óvodáink
nagycsoportosai Kisszékelyben, gyönyörû
napsütésben túrázhattak a „Négyszögletû
kerekerdõ” tanösvényen. Horváthné Apró
Etelka és Horváth András kiváló szakvezetésének köszönhetõen a gyerekek sok-sok
ismeretet szerezhettek az erdõ állat- és növényvilágáról, megismerték a turista útvonal jelzéseit, tájékozódtak a jelzések alapján. Az õ lelkesedésük, tapasztalatuk, felkészültségük követendõ példa lehet minden pedagógus számára. Személyiségükkel is motiválták a csapatot, a gyermekek
érdeklõdését fokozták, ébren tartották.
Felhívták a csoport figyelmét arra, hogy az
erdõ számos növény és állat élõhelye. Viselkedjenek benne vendéghez illõ, kellõ
tisztelettel, fegyelmezetten!
A túra során alkalmazott játékos módszerek megtanítottak bennünket arra, hogy a

kes, gondolkodtató feladatok, a sok játék,
az éneklések jó hangulatot teremtettek a
délutáni kézmûves foglalkozáshoz.
Valamennyi óvodában megszervezésre
került az „Erdei szemetelés felszámolása”
és az „Ültess egy fát” akció. A pályázatnak
köszönhetõen korai juharfákat és smaragdtujákat ültettek a gyerekek az óvoda
udvarára a szülõk és az óvoda dolgozói
segítségével.
Meggyõzõdésünk, hogy a projekt során tanult ismereteiket a gyerekek késõbbi életük során is fel tudják használni (iskolában, családi sétákon), de talán a legfontosabb, hogy az itt szerzett ismeretek és élmények elõsegítik, hogy a gyerekek az
erdõk igazi barátaivá váljanak.
Szûcs Jánosné tagintézmény vezetõ, projektkészítõ, Csóka Anita intézményvezetõ
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Az egyesületi vezetõk
tovább képezték magukat
A Simontornya Kézilabdaklub két vezetõje, Széplaki Zoltán társadalmi és Lampert Csaba ügyvezetõ elnök egynapos képzésen vett részt a Budapesti Testnevelési Egyetemen.
A Konferencia az utánpótlásról címet viselõ rendezvény fõvédnöke Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt.
Olyan érdekes témák hangzottak el, hogy összehangolható-e az iskolai sport a klubokban folyó munkával? Az elõadó Róth Kálmán testnevelõ tanár, kézilabda mesteredzõ
bemutatta a sikeres gyõri kézilabda modellt. Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség fõtitkára az állami források hatékony felhasználásának lehetõségeirõl értekezett. A
sportegyesületek számára kiírt TAO-pályázatról, a tapasztalatokról a fehérvári hokiutánpótlás-nevelés sikertörténetérõl Ocskay Gábor szakosztály igazgató és Fekti István,
a jégkorong akadémia igazgatója osztotta meg véleményét.
Dr. Petrekanits Máté, a TF terhelés-élettani laboratóriumának vezetõje: milyen fiziológia, élettani tényezõk befolyásolják a sportágválasztást, a felkészülést, a versenyeztetést?
Hogyan minimalizáljuk a sérülésveszélyt, hibák és bûnök a fiatal sportolók felkészítésében – errõl Szalai László, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzõközpontjának igazgatója
tartott elõadást. Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: melyek az utánpótlás
neveléssel kapcsolatos fõ célok? Miként hangolható össze a régi programokkal az újonnan érkezett állami források? Mire számíthatnak a fiatalokkal foglalkozó szakemberek?
A MOB utánpótlást érintõ irányelvei.

A kézilabdától a
maratoni futásig
Dr. Kapinya Diána vallomása

Ismét sportõrület Simontornyán

Igazából Anyukám miatt kezdtem el futni... Õ pár évvel ezelõtt gondolt egyet és elkezdett kijárni a pályára, elõször 200 m
után kifulladva, de nem feladva, a kitartása
gyõzött! Egyre több és több kört legyûrve,
heteken, hónapokon, éveken keresztül,
ma már heti 2-szer, 3-szor 10-12 km-eket
kocog. Nekem is hiányzott a mozgás, mikor abbahagytam a kézilabdát, s mivel
Anya hívogató szavára nehéz nemet mondani, én is mentem vele néha, így nekem is
szokásommá vált.
Majd álmodott egy még nagyobbat... Pedzegette nekem, hogy szeretne elindulni
amatõr futóversenyeken... Én elõször nem
lelkesedtem annyira az ötletért, de aztán
jött idén szeptember 14-én a paksi 7 km-es
(1/6 maraton) táv lefutása, ahol én, személy szerint 2. lettem nõi kategóriában,
Anya pedig a 10. Kezdésnek nem is rossz! –
gondoltuk. Azóta részt vettünk októberben Budapesten a SPAR maratonon, 4-es
váltóban próbálkoztunk, két kedves ismerõsünkkel együtt. A kicsit több mint 42
km-t 4 órán belül sikerült teljesítenünk, ezt
tûztük ki célként is! Továbbá lefutottuk
novemberben Siófokon a Balaton Maraton félmaraton váltót, ahol 21,5 km-en osztoztunk meg ketten, a kitûzött 2 órán bõven belül voltunk.
Ezek a rendezvények egytõl egyig felejthetetlen élményt nyújtottak, és tervezzük további versenyeken való részvételünket is.
December 8-án megyünk Pécsre egy jótékonysági Mikulásfutásra. Ez a sporton túl
elsõsorban a jótékonykodásról szól, melylyel a daganatos kisgyerekek és hozzátartozóik körülményein segíthetünk. A tény
szomorú, de a cél nemes, és vidámkodni
megyünk Simontornyáról egy 16 fõs kis
csapattal. Itt is szeretnénk megköszönni
Nekik, hogy az elsõ hívó szavunkra azonnal igent mondtak! Kis téli pihenõ után felkészülünk a 2014-es versenyekre. Számunkra nincs megállás! …mert: „A maratonon nem harcolnak nemek, vallások és bõrszínek, nem versengenek nemzetek. Nincs
utálat és gyûlölet, elõre senki sem ítél, mind
egyenlõ, aki csak indul s mind gyõztes, aki
célba ér.”

2013. december 13-14-én a sportcsarnokban!

Akva-Plast megyei férfi felnõtt
kézilabda-bajnokság

Va Lá

Igen tisztelt simontornyai Sportszeretõk!
A labdarúgócsapatunk õszi szereplését szeretném értékelni és ismertetni Önökkel.
Kezdjük a legfiatalabbakkal. A Bozsik-program teszi lehetõvé az utánpótlás 7–9–11-es
korosztály versenyeztetését, ami azt jelenti, hogy a rendszeres heti 2-3 edzés mellett az
õsz folyamán háromszor Dunaföldváron mérkõzhettek meg a mi fiaink Bölcse,
Madocsa, Dunaföldvár legjobbjaival. Változó sikerrel vettük az akadályokat, de tehetségnevelés céljából nagyon remek ez a rendszer. Máté Imre tanár úr vezetésével készül
ez a korosztály, ugyanúgy, mint az U14-esek, akik közvetlen utánpótlást jelentenek az
U21-es ifjúsági csapatunkhoz. Ezen korosztályokban kb. 40 játékost szerepeltetünk.
Beszéljünk az U21-es csapat szereplésérõl. Õk egy nagyon erõs 94–95-ös korosztályt
képviselnek, az eredményeik õket igazolják: 8 gyõzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a mérlegük. A bajnokság kimenetele már õsszel letisztázódott: vagy a Nagymányok vagy az én
fiaim nyerik a bajnokságot nagy valószínûséggel. Kiemelném azt, hogy pár játékos már
nagyon sokszor segít a felnõtt csapatnál is, élükön Szabó Viktorral, aki többet játszik a
felnõttben, mint a saját korosztályában, hozzá teszem: remekül.
A felnõtt csapat teljesítménye közepesre sikeredett. Ebben nagyon nagy szerepet játszott meghatározó játékosaim eltiltása, sérülése és munkahelyi elfoglaltsága is. Nem szeretnék és nem is fogok magyarázkodni, de tudom, hogy ez a csapat tavaszra egészen más
arcát mutatja majd meg. Egy jó téli felkészüléssel, és sokkal nagyobb alázattal ismét a felsõházban fogunk végezni. Folyamatosan folyik a csapatépítés, ami a játékosállomány
cserélõdése miatt szükséges. A téli „alapozást” január 15-én kezdjük és kb. 2 hónapos
lesz. Ez alatt 20 edzés és 8-10 edzõmeccs fog lezajlani.
Ezúton szeretném megköszönni az értünk tevõ sportbarátainknak a segítségüket,
mellyel életben tudjuk tartani ezt a 92 éves szakosztályt.
Tóth Attila

Csak a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, valamint a tagintézmények tanulóinak, tanárainak.
Nevezési díj: 600 Ft, amiért feliratozott pólót kapsz és hozzájárulsz a büféhez.
Programok:

2013. december 13., péntek:
Délelõtt: alsó tagozat; délután 13.30 órától pólók kiosztása folyamatosan; 14–18 óráig általános iskolások versenye (kézilabda, kosárlabda és labdarúgás); 18–22 óráig a gimnázium tanulóinak mérkõzései.

2013. december 14., szombat:
8–12 óráig tagiskolák kupamérkõzései; eredményhirdetés.
Nevezni lehet: Balassa Zoltán 06 (20) 3510 480 és Szabadi István 06 (30) 3653 669 testnevelõknél.

I. forduló: Simontornya, december 22.,
vasárnap
Részletes program:
9.00 Simontornya I.–Simontornya II.
9.55 Hõgyész–Paks
10.50 Madocsa–Simontornya I.
11.45 Simontornya II.–Paks
12.40 Madocsa–Hõgyész
13.35 Paks–Simontornya I.
14.30 Simontornya II.–Madocsa
15.25 Hõgyész–Simontornya I.
16.20 Paks–Madocsa
17.15 Simontornya II.–Hõgyész
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Remek kézilabdás nap volt
November 27-én délelõtt diákolimpiát nyert a Simontornya fiúcsapat a VI. korcsoportban, ezzel megvédte bajnoki címét. Kora
este pedig barátságos mérkõzésen lépett pályára az NB I-es Tatabánya. A megyei diákolimpia döntõjén a Simontornyai KK NB
II-es juniorbajnokságban edzõdött csapata mindkét ellenfelét
fölényes magabiztossággal gyõzte le.

Simontornya–Dunaföldvár 38-12(17-8)
Simontornya: Molnár Balázs – Szabó Bence 11, Csendes Flórián
8, Kiss György 4, Kecskés Péter 2, Nagy Tamás 4, Molnár Bence 5.
Csere: Gombkötõ Roland, Sülyi István (kapusok) Farkas Roland
3, Váczi Ádám 1.
Edzõk: Széplaki Zoltán, Balassa Zoltán.

Simontornya–Gyönk 30-22 (15-10)
Góllövõk: Szabó Bence 12, Csendes Flórián 9, Nagy Tamás 4,
Kecskés Péter 2, Farkas Roland, Kiss György, Molnár Bence 1-1.
A mérkõzés jól szolgálta a kézilabda népszerûsítését.
Illusztris vendéget fogadott a Simontornya KK újonc NB II-es
csapata, az NB I. negyedik helyén álló Grundfos Tatabánya mérkõzött a hazai alakulattal. Az EHF kupában induló Tatabánya bemutatta a sportág szépségét, s mint a facebookon még aznap este
írták, nagyon jól érezték magukat. A zömében simontornyai közönség mellett a mérkõzést megtekintette a VAX KE sárbogárdi
kézilabdacsapat több játékosa is. Közülük nyerte a 7 méteres dobóversenyt Rehák Tamás – a szlovák válogatott kapusa, Paul Teodor sem tudta hárítani büntetõit. A vendégcsapatban 3 ország válogatott kézilabdásai szerepeltek, a már említett Paul Teodor
mellett honfitársa, Mazák Martin, az osztrák válogatott Damir
Djukic, Nenadic Mislav és a magyar válogatott csapatkapitánya,
Harsányi Gergely, Szente Gábor, Törõ Szabolcs és Katzirz Dávid
lépett pályára.
Az eredmény nem volt fontos, de a történeti hûség kedvéért a Tatabánya 51 gólt lõtt. A vendéglátók 12-szer mattolták a válogatott
kapusokat (Pásztor Krisztián 3, Lampert Csaba, Vonya Kornél,
Szabó Bence 2-2, míg Zsámboki Zoltán, Kapoli Imre és Csendes
Flórián 1-1 gólt lõtt). A szép számmal kilátogató nézõk olyan korábbi világválogatott játékosoktól, mint Marosi László, Kontra
Zsolt és a sérülés miatt, a nézõtéren helyet foglaló Ivó Diaz-tól
kérhettek autogramot.
Szép este volt, egy-egy látványos akció után többször kitört a tapsvihar. Ezúton is köszönet a Tatabánya vezetõinek, játékosainak
és mindenkinek, aki segített a mérkõzés és az utána következõ közös vacsora létrejöttében, kiemelten a sárbogárdi Szakács és a
simontornyai Csendes és Schweigert családnak.
Lapzártakor érkezett a hír, a Tatabánya meghívta a SIKK csapatát a Szeged elleni bajnoki mérkõzés megtekintésére.
Va Lá

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

