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Sok szeretettel várjuk városunk lakóit

2013. március 15-én, pénteken
a Simontornyai Várban tartandó

1848-49-es forradalom és szabadságharc

ünnepi megemlékezésére.
Programok: 16 órakor a Simontornyai Várban

Ünnepi mûsor:

a VBÁMK tanulói közremûködésével.
Rendezte és betanította: Lóczy István tanár úr.

Ünnepi beszédet mond:

Csõszné Kacz Edit polgármester asszony

A szokásos fáklyás felvonulás és koszorúzás
a tér átépítése miatt elmarad!!!

Boros János Tamás:

Azt mondjátok…
(egy mai Pilvax törzsvendégeinek lejegy-
zetelt gondolatai)
Azt mondjátok, hogy jobb idõk jönnek,
Megbukik e kor, mint a rossz színész,
Azt mondjátok, vége a közönynek,
Helyére kerül a szív és az ész.

Azt mondjátok, nem húznak majd posz-
tót,
Ott, ahol ruhánk már csak falevél,
Nem küldenek nyakunkra poroszlót,
Azt mondjátok, hogy több lesz majd a
bér.

Megadóztatják ma már lépteink,
Azt mondjátok: ez így nem mehet!
Nem lehetnek oly nagyok vétkeink,
Hogy lelkünkre is láncot verjenek.

Azt mondjátok, egyformán rabolnak
Útonállók és úri hitszegõk,
Amit ma kapsz, már elveszik holnap,
Holnapután meg lenyúzzák a bõrt.

Azt mondjátok, hajóhidat ácsol
Magának sok mai Lamberg utód,
Harácsolásuk fegyvert kovácsol,
Felfegyverzi a sok földönfutót.

Azt mondjátok, a múltban van példa,
Mert a jelen szégyen, arculcsapás,
Azt mondjátok, míg a nép a préda,
Petõfi újból írhatná dalát.

Talpra állíthatná még a magyart,
Feltámaszthatná a nép tengerét,
És csak akkor pihenve meg, ha majd
Megéreznénk a jog szabad szelét.

Azt mondjátok, hogy jobb idõk jönnek,
Letöröljük a mának könnyeit,
Mert egy kastély sem épült öröknek,
Melynek már a kapuit döngetik.

Simontornya, 2013 Zichy Mihály mûve
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A testületi ülésrõl jelentjük
Rekordot döntött a testület a februári ülé-
sen, mindössze 4 órán keresztül üléseztek,
pedig az egy nagyon fontos témát is meg-
tárgyaltak: a város 2013. évi költségvetés-
ét. Mindez az alapos elõkészítõ munkának
a képviselõk felelõsségteljes, rutinos hoz-
záállásának köszönhetõ. Egy szomorú er-
kölcsi kötelezettséggel kezdõdött az ülés,
egy perces néma felállással emlékeztek
meg a közelmúltban elhunyt Reisz Ta-
másra, a város festõmûvészére, a Simon-
tornyáért díj kitüntetettjére.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl, valamint

a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései

Módosítottam a szerzõdést a Simontor-
nyai Városüzemeltetési Kft.-vel a folyé-
kony kommunális hulladék elszállítására
2013. december 31-ei lejárattal.
Felmondtam a szerzõdést az energetikai
pályázat ügyében az MT és a pályázat ké-
szítésére. Egyben kiírtam a pályázatot a
4-es tengely szerinti projektre.
Megkeresett a Mezõföldvíz Kft. a köz-
mû–üzemeltetõi csatlakozás érdekében.
Az anyagot a következõ testületi ülésre
fogom behozni.
Megkezdtük az egyeztetést a temetõ üze-
meltetõjével a sírhelyek parcellázása te-
kintetében.
Kiértesítettem a bõrgyár területén lévõ
vállalkozásokat a szennyvízelvezetés lehe-
tõségei tekintetében.
A Lavinamix Kft. segítségével rendbe te-
tettem a bérbe vett temetõ területét, vala-
mint a Beszédes utcai telep útját.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

Január 30-án a Tamási–Simontornya
Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vet-
tem részt.
Január 31-re összehívtam az óvodai társu-
lás ülését, a június 30-ai átalakulás feltét-
eleinek egyeztetése céljából.

Szintén január 31-én tárgyaltam Porga Fe-
renccel, a járási hivatal vezetõjével.
Február 2-án megnyitottam az öregfiúk
futball rendezvényét, illetve átadtam a ku-
pákat.
Február 4-én a három bizottság közös
ülést tartott. A költségvetés 1. fordulóban
történõ megtárgyalása érdekében.
Február 11-én a közmunka program 2013.
évi tájékoztatóján vettem részt Tamási-
ban.
Szintén február 11-én a képviselõ-testületi
ülést tartott a költségvetés 1. fordulós
megbeszélése tárgyában.
Február 15-én a szakmunkásképzõ iskola
szalagtûzõ bálján vettem részt.
Február 22-25-e között négytagú küldött-
séggel képviseltem Simontornyát Nyárád-
szeredán a Bocskai napokon.
A Városok Bora versenyén a simontor-
nyaiak szép eredményt értek el: aranyér-
met nyert Perus van Dijk, míg Bajcsi Géza
ezüstérmet.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Rendeletet alkottak Simontornya 2013.
évi költségvetésérõl. Részletei külön cikk-
ben olvashatók. Ugyancsak külön olvas-
ható a témához kapcsolódó Országos Ön-
kormányzatok Szövetségének levele. Jog-
szabályi kötelezettség miatt önkormány-
zati rendeletet alkottak a kiadások kész-
pénzben történõ teljesítésének eseteirõl.

A szilárd hulladékkal kapcsolatos téma
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel ké-
szült interjúból ismerhetõ meg.
Megállapították az önkormányzat tulaj-
donában lévõ, bérelhetõ földterületek ha-
szonbérének mértékét.
Elfogadták a három kiemelt beruházás
helyzetérõl szóló tájékoztatót.
A Vak Bottyán Óvoda igazgatói beosztá-
sának ellátására pályázatot írnak ki.
A Simontornyai Vár muzeális intézmény
intézményvezetõi beosztásának betöltésé-
re ugyancsak pályázatot írnak ki. A képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy átveszi a
Vár korábbi TÁMOP-pályázatát, mellyel
jelentõs pénzhez juthat. A pályázat 100
%-os támogatottságú, így önerõ nem
szükséges.
Kisszékely Község Önkormányzata meg-
állapodási javaslatát a fennálló tartozásá-
val kapcsolatban, nem fogadták el. Lénye-
gesen kevesebb pénzt ajánlanak a kiszámí-
tott, bizonylatoltan kimutatott összegnél.
Fizetési meghagyásról döntöttek, ennek
eredménytelensége esetén a bírósághoz
fordulnak.
Meghatározták az óvodai beiratkozás idõ-
pontjait, mely április 8-tól április 12-ig
tart.
Simontornya Város Szennyvízelvetése és
Szennyvíztisztítása projekt állami hatás-
körbe történõ megvalósításáról szóló tájé-
koztatót elfogadták.

Va Lá

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Tel.: 74/570-800, e-mail: titkarsagtamasi@jaras.tolnamegye.hu
Járási hivatalvezetõ: Porga Ferenc ügyfélfogadása: hétfõ 13-16.
Járási hivatalvezetõ helyettes, hatósági osztályvezetõ: dr. Fábián László.
Ügyfélfogadás rendje: hétfõ–csütörtök: 8-16, péntek 8-12.

7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
Elérhetõségek: személyi igazolvány, vezetõi engedély, útlevél, parkolási iga-
zolvány ügyek, lakóhely, tartózkodási hely bejelentés, megszüntetés ügyek,
NEK (diákigazolvány) ügyek: 74/586-931
Gépjármû ügyek, vállalkozói ügyek: tel./fax: 74/586-932.
Az okmányirodai osztály ügyfélfogadási rendje mindkét településen: hétfõ:
8–17.30, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, péntek: 8–12. A díjak és illetékek
megfizetése a helyszínen bankkártyával is lehetséges.
TAMÁSI JÁRÁSI GYÁMHIVATAL. A gyámhivatal simontornyai kirendeltsé-
gének elérhetõsége: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. Tel.:
74/586-933

Ügyfélfogadás rendje: hétfõ–csütörtök: 8-16, péntek 8-12.
TAMÁSI JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG 7090 Tamási, Szabadság
u. 15. Tel.: 74/570-280. Ügyfélfogadás rendje: hétfõ–csütörtök: 8-16, péntek
8-12.
TAMÁSI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL 7090 Tamási, Szabadság u. 54. Tel.:
74/571-500. Ügyfélfogadás rendje: hétfõ–csütörtök: 8-16, péntek 8-12.
TAMÁSI JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENÕRZÕ
HIVATAL 7090 Tamási, Szabadság u. 54. Tel.: 74/570-264. A Falugazdász
Iroda elérhetõsége: 74/570-029.
Ügyfélfogadás rendje: hétfõ–csütörtök: 8-16, péntek 8-12.
A települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje a Simontornya
önkormányzati hivatalában: Simontornyai kirendeltség: hétfõ 8-11, kedd:
8-16, csütörtök: 8-16, péntek: 8-12.
Az ügysegédek a következõ ügyekben állnak rendelkezésre:
közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj megállapítása, idõskorúak
járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, lakcím bejelen-
tés, szabálysértési ügyek.
A járási hivatal szabálysértési ügyintézõjének elérhetõsége: Tamási, Sza-
badság u. 54. Tel.: 74/571-515.
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Tisztelt
Polgármestertársam!

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége saj-
nálattal állapította meg, hogy sem a február
13-ai konferencián, sem az azt követõ idõ-
szakban nem kaptak egyértelmû iránymuta-
tást mindazon önkormányzatok vezetõi,
amelyek esetében a kötelezõ feladatok ellátá-
sához szükséges forrás nem biztosítható. A
MÖSZ a költségvetés elfogadásával kapcso-
latban beérkezett észrevételekbõl összegzett
véleményt eljuttatta a Belügyminisztériumba
annak érdekében, hogy a döntéshozók mie-
lõbb érdemi segítséget tudjanak nyújtani az
érintett településeknek.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ér-
tetlenül áll Tállai András önkormányzati ál-
lamtitkár február 18-án, a Magyar Televízió
Ma Reggel címû mûsorban tett nyilatkozatá-
val kapcsolatosan („Amennyiben egy önkor-
mányzatnak hiánya lesz, megszegi az önkor-
mányzati törvény 111-es paragrafusát, a kor-
mányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást
kezdeményez, és felszólítja az önkormányza-
tot a költségvetés rendezésére – magyarázta
az államtitkár, majd hozzátette: semmilyen
jogi, anyagi szankcióra nem kell számítani.”

/Forrás: hirado.hu/)
1. Ugyanis a 2013. évi költségvetésüket csak
mûködési hiánnyal tervezni tudó önkor-
mányzatokat érintõen az államtitkár a törvé-
nyességi felügyeletet ellátó kormányhivatal-
ok hatáskörébe tartozó kérdésben foglalt ál-
lást ahelyett, hogy a településeket sújtó elég-
telen finanszírozás okozta súlyos problémák
megoldása érdekében tervezett intézkedé-
sekrõl adott volna tájékoztatást.
Tállai András államtitkár a hivatkozott mû-
sorban elmondta azt is, hogy „a probléma ki-
terjedtsége akkor lesz látható, amikor megér-
kezik mind a 3177 költségvetés, az önkor-
mányzatok többségénél ugyanis nincsenek
ilyen problémák”. A szövetségünkhöz eljut-
tatott vélemények arról tanúskodnak, hogy a
jogszabályok maradéktalan betartása érde-
kében az önkormányzatok számos esetben
olyan virtuális bevételek feltüntetésével
kénytelenek „kozmetikázni” költségvetésü-
ket, amelyek valós beszedésére nincs reális le-
hetõség, elrejtve ezzel a mûködési hiányt.
Amennyiben a képviselõ-testületek rendele-
tüket ily módon fogadják el, az összességében
azt a hamis látszatot keltheti, hogy a rendel-
kezésre álló források elegendõk a kötelezõ
feladatok ellátására. Ezzel szemben a papí-
ron feltüntetett bevételek nem realizálódnak,
s a feladatellátás ellehetetlenül.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége arra
kéri az érintett települési önkormányzatokat,
hogy fenti kérdésben mind a törvényességi
felügyeletet ellátó kormányhivataltól, mind
Tállai András önkormányzati államtitkár úr-
tól írásos állásfoglalást kérjenek abból a cél-
ból, hogy költségvetésüket a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelõen tudják elkészíteni.
Gödöllõ, 2013. február 22.
Tisztelettel:

Dr. Gémesi György,
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük Önöknek a 2011. évi önzetlen segítsé-
güket, melyet a 2010. évi adójuk 1 %-ából ajánlot-
tak fel. Ezt a pénzt az intézményünkben mûködõ
csoportok munkájának színvonalasabbá tételére
fordítottuk.

Kérjük, továbbra is segítse adója
1 %-ával a csoportjainak munkáját!

Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka,
amikor rendelkezhet SZJA 1%-áról valamilyen
közhasznú alapítvány javára. A TEMI Fried Mûve-
lõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya
köszönettel fogad minden támogatást, így adója
1 %-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1 %-val, hogy az in-
tézményben mûködõ csoportok a jövõben is
megfelelõ színvonalon folytathassák munkáju-
kat.

Mit kell tennie?
A rendelkezés adója 1%-ról nem kerül Önnek pén-
zébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adó-
bevallás elkészítésekor. Mindössze annyit kell
tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a beval-
lás részét képezõ „EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe

beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú
Alapítvány adószámát: 18863558-1-17

Amennyiben személyi jövedelemadó bevallását
munkáltatója készíti el, a rendelkezõ nyilatkozatot
lezárt borítékban adja át munkáltatójának. A borí-
tékra írja rá az Ön nevét, címét, adóazonosító jelét
és a lezárt borítékot írja alá a leragasztáson átnyú-
lóan.

Miért fontos, hogy
Ön is rendelkezzen?

Évrõl évre intézményünk támogatottsága csök-
ken, ami befolyással van az egész mûködésünk-
re, csoportjaink mindennapjaira. Így még na-
gyobb szükségünk van támogatásokra: az egy
százalék felajánlására!

Adó 1 százalékával pénz kiadása nélkül támogat-
hatja alapítványunkat. Tegye meg mielõbb, és
kérjük, hívja fel környezete figyelmét is a szemé-
lyi jövedelemadó egy százalék felajánlásának
fontosságára!

Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!

A Képviselõ testület elfogadta a város
idei költségvetését, mely nullaszaldós. A
bevételek és a kiadások tervezett összege
egyaránt 1 milliárd 307millió 611 ezer Ft.

– Intézményi mûködési bevételek össze-
sen: 56.970 e Ft.
Ebbõl: önkormányzat bevétele: 22.600 e
Ft. Polgármesteri hivatal: 2.000 e Ft.
Óvoda: 1.500 e Ft. ÖNO: 27.770 e Ft.
Könyvtár: 100 e Ft. Vár: 3.000 e Ft.
Az önkormányzat sajátos mûködési be-
vételei: Helyi adók: 65.000 e Ft, átenge-
dett központi adók: 8.100 e Ft, bírságok,
pótlékok és egyéb sajátos bevételek:
3.000 e Ft.
Az önkormányzat sajátos mûködési be-
vételei összesen: 76.100 e Ft.
Az önkormányzat mûködési bevételei
összesen: 98.700 e Ft.
Az önkormányzat mûködési bevételei az
intézményi bevételekkel együtt összesen:
133.070 e Ft.
Az önkormányzat költségvetési támoga-
tása normatív hozzájárulások címén:
317.368 e Ft.
Központosított elõirányzatok: 1.645 e Ft.
Normatív kötött felhasználású támoga-
tás: 60.845 e Ft.
Az önkormányzat költségvetési támoga-
tása összesen: 379.858 e Ft.
Felhalmozású, tõke jellegû bevételek,
tárgyi eszközök, immateriális javak érté-
kesítése: 33.452 e Ft.
A tervezett eladások: strand: 18.000 e Ft,
gyermekorvosi lakás: 9.000 e Ft, lakótele-
pi lakás: 5.000 e Ft, bérleti díjak: 1.452 e
Ft.
A támogatás értékû bevétel összesen:
623.625 e Ft, melybõl a polgármesteri hi-
vatal támogatása: 3.000 e Ft, a vár támo-
gatása: 9.800 e Ft.

Támogatási kölcsönök visszatérülése
összesen: 3.160 e Ft.
A költségvetési bevételek összesen:
1.173.165 e Ft.
Az elõzõ évi tervezett pénzmaradvány:
134.446 e Ft.
Tervezett bevételek összesen: 1.307.611 e
Ft.

Kiadások

Önkormányzat mûködési kiadása:
232.153 e Ft.
Polgármesteri Hivatal mûködési kiadása
összesen: 167.719 e Ft. Óvoda: 139.678 e
Ft. ÖNO: 86.806 e Ft. Könyvtár: 9.612 e
Ft. Vár: 19.115 e Ft.
Mûködési kiadások mindösszesen:
655.083 e Ft.
Intézményi beruházási kiadások: 649.187
e Ft.
Általános tartalék: 3.341 e Ft.
Költségvetési kiadások összesen:
1.307.611 e Ft.
Simontornya Önkormányzata 2013. évre
tervezetett végleges pénzeszközátadásai,
támogatás értékû kiadásai és egyéb tá-
mogatásai:
Simontornyai KK Kézilabda Szakosz-
tály: 500 e Ft. Mûvelõdési ház: 6.000 e Ft.
Tûzoltóság: 500 e Ft. Polgárõrség: 500 e
Ft. STC 22 Sportegyesület: 1.000 e Ft.
Mindösszesen: 8.500 e Ft.
Beruházási kiadások 2013 évi elõirányza-
tai: 340.890 e Ft.
Városközpont rehabilitáció: 281.366 e
Ft. Útjavítás: 1.000 e Ft. Energiaraciona-
lizálás: 19.095 e Ft. Vízvédelmi rendsze-
rek fejlesztése: 4.454 e Ft. Urnafal építé-
se: 1.500 e Ft. Várberuházás: 963 e Ft.
Mindösszesen: 649.187 e Ft.
Az összeállítást Császár Csilla pénzügyi
osztályvezetõ anyagából összeállította:

Va Lá
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Dr. Mihócs Zsolt

Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Szeretettel köszöntöm az újság Olvasóit!

Örömmel teszek eleget a felkérésnek és
szeretném megosztani önökkel a jelenlegi
képviselõi ciklusban eltöltött két év ta-
pasztalatait. A város életét, illetve a képvi-
selõ-testület munkáját lényegesen befo-
lyásolja az aktuális kormány önkormány-
zati politikája, ezért röviden errõl ejtenék
pár szót. A jelenlegi kormányzati törvény-
alkotásában, illetve költségvetésében foly-
tatódott az évek óta meg lévõ önkormány-
zati bevételek csökkentése. Az idei évben
az önkormányzati költségvetés az államtól
különbözõ kötelezõ feladatok ellátásra ka-
pott összege közelítõleg 200 millió forint-
tal csökken (személyi jövedelemadó, gép-
jármûadó helyben maradó részének csök-
kenése stb.). A kormányzat által megjelölt
helyben megoldandó kötelezõ önkor-
mányzati feladatok ellátásra kapott összeg
nem fedezi az ezen feladatok ellátásra for-
dítandó összeget. Ennek kigazdálkodását
a kormány a helyi képviselõ-testületre bíz-
ta. A parlament törvényi rendelkezései
egyértelmûen azt az utat mutatják, hogy a
bevétele növelését helyi szinten oldjuk
meg különbözõ adók kivetése révén (épít-
ményadó, ingatlanadó, ebadó stb.). Sajnos
ezen elképzelés a távolból nagyon egysze-
rû, de a helyben való kivitelezése komoly
problémákat vet fel. A bevétel-kiadás ol-
dalának egyensúlyba hozása komoly helyi
egyéni illetve, közösségi érdekeket sérthet.
Gondoljanak bele, hogy egy az önkor-
mányzat által mûködtetett intézményben

munkahely megszüntetése mögött, én,
mint képviselõ látom „Juliska nénit”, de a
felsõbb szintû törvényhozásban õ csak egy
álláshely megszûnése miatti megtakarítás-
ként szerepel. A bevételi oldalon látom –
mint ezt a korábbi lapszámban képviselõ-
társam is említette –, hogy például az épít-
ményadó emelése pár helyi vállalkozásnak
– akik helyi lakosokat foglalkoztatnak – ki-
adás növekedésével jár. Ugyanakkor azt is
figyelembe kell venni, hogy a helyi gyere-
kek étkeztetését ellátó konyha, vagy az
idõsek ellátását biztosító gondozási köz-
pont, illetve például a könyvtár mûködte-
tését sem fedezi az állami normatíva. Min-
denki döntse el maga, hogy mi a fontosabb.
A helyi intézmények mûködtetésének biz-
tosítása – nagyobb közösségi érdek, vagy
helyi – kisebb érdeket képviselõ csoportok
kiadásának csökkentése. Aki követi a kép-
viselõ-testületi üléseket a helyi televízió-
ban vagy a helyi újságban, talán érezheti,
hogy a képviselõ-testület tagjai próbálják
biztosítani a helyben, az önkormányzattól
elvárt kötelezõ, illetve önként vállalt fel-
adatok biztosítására létrehozott intézmé-
nyek mûködését. Véleményem szerint,
amely a fentebb leírt központi elvonások
alapján alakult ki, elérkeztünk arra a pont-
ra, hogy a helyi intézmények rendszerét ér-
demben át kell alakítani, mert különben a
2013. év utolsó harmadában az önkor-
mányzat komoly pénzügyi nehézségekkel
fog szembesülni, amit ismételten csak hitel
felvételével leszünk képesek áthidalni, de
az a hitel csak kormányzati engedéllyel le-
hetséges. Mindenkitõl elnézést kérek,
hogy a fentebb leírtakban, fõleg a pénzügyi
problémák vázolását tartottam szükséges-
nek. Sokan kérdezik tõlem, hogy az önkor-
mányzat miért nem csinálja meg ezt az ut-
cát, járdát stb. A válasz a fent leírtakban
rejlik. Én, amikor a képviselõi eskümet le-
tettem, megfogadtam, hogy Simontornya
és az itt élõ emberek érdekeit fogom képvi-
selni. Továbbra is ez az elv vezet. Sajnos, a
kormányzati elképzelések a megnyugtató
önkormányzati pénzügyi hátteret tovább-
ra sem biztosítják. A helyben élõ lakosok

életkörülményeinek érdemleges javítása
csak a helyi költségvetés kiegyenlítésével
változtatható éremben. Ezen cikk megírá-
sának napján kerül sor a helyi 2013. évi
költségvetés elfogadására. Az ebben fog-
lalt összegek fogják megmutatni a város jö-
võbeni fejlõdésének lehetõségeit. A képvi-
selõ-testület jelenlegi ciklusának hátralé-
võ idejében a legfontosabb célomnak tar-
tom a helyben történõ szakorvosi rende-
lésnek megvalósítását, de csak ha ezen el-
látási forma anyagi fedezetét teljes egészé-
ben a mûködésbõl való állami bevételek
fedezik. Ezen elképzelésem szerencsésen
egybeesik a kormányzat által elhatározott
szakorvosi rendelõintézetek állami mû-
ködtetésébe történõ átvételérõl. Így jó esé-
lyünk van arra, hogy a tamási szakorvosi
rendelõintézetbõl részlegesen áthelyezett
ellátások helyben valósuljanak meg. Ez je-
lentõsen megkönnyíteni a helyben, illetve
a mikro térségen belül lakók szakorvosi el-
látottságához való jutását, illetve helyi
szakképzett munkavállalóknak biztosít
megélhetést. Remélem, a leírtakkal bete-
kintést tudtam nyújtani a képviselõ munka
nehézségeibe, amely fõleg a pénztelenség-
bõl fakad. A helybéli civil szervezõdések
(polgárõrség, alapítványok stb.) támogatá-
sára eddigiekben is és továbbra is, lehetõ-
ségeimhez mérten nagy figyelmet fordí-
tok. Jó egészséget, sok erõt és boldog csa-
ládi életet kívánok minden simontornyai
lakosnak!

Dr. Mihócs Zsolt

FÉLIDÕBEN
Az önkormányzati ciklus felénél meg-
kérdeztük a képviselõket, hogyan érté-
kelik az eltelt idõszakot. Mit sikerült
megvalósítani az elképzeléseikbõl és
mit nem? Hogyan látják a város fejlõdé-
sét? Munkáról, családról és mindenna-
pokról is szó esik.

Áprilisi számunkban Csõszné Kacz Edit
polgármester értékelése következik.

Va Lá

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány nevében szeret-
nék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2011. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és ez-
zel Simontornya városát támogatták. Az SZJA 1 %-ából kapott
támogatások összege 2012-ben 231189 Ft volt. A befolyt összeg-
bõl a kuratórium határozata alapján a következõ célokat,
szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ
2. A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ
3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat
4. Civil szervezetek és magánszemélyek kérelmei
Kérjük adójuk 1 %-ával 2013-ban is támogassák alapítványun-
kat!

Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány

Adószám: 18858406-2-17

(Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött lapokat igény
szerint biztosítunk.)

Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen
konkrét célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik
alapítványunkon keresztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel
és átutalással is a konkrét cél megjelölése mellett.

Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053

Ismét megköszönve bizalmukat!

Tisztelettel:
Máté Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Szabó Attila

Tisztelettel köszöntöm a Simontornyai Hí-
rek valamennyi olvasóját. Képviselõként a
második ciklus feléhez érkezve, szeretném
megosztani a hatévnyi képviselõség tapasz-
talatait önökkel. Megtisztelõ, de nagy fele-
lõsséggel járó dolog a képviselõség, fõleg a
mai nehéz gazdasági helyzetben, amikor az
állam az önkormányzatokra is további ter-
heket, feladatokat ruház át, anyagi forrás
nélkül. Nehéz idõszak van mögöttünk, de a
sok éves munkánk gyümölcsei beérni látsza-
nak. Elkészül a városközpont rehabilitáció,
megújul a mûvelõdési ház, a helytörténeti
ház, és egy élhetõbb, szebb városközpontot
kapunk hamarosan. Annak ellenére, hogy az
állam a finanszírozással beszûkítette a moz-
gásterünket, jelentõs segítséget is adott az-
zal, hogy átvállalta az önkormányzat adós-
ságterheit, és magához vonta a szennyvízbe-
ruházás bizonyos részeit, így is csökkentve
annak az esélyét, hogy az önkormányzatok a
nagyobb, szükséges beruházások végrehaj-
tása alatt többlet kiadásokkal terhelõdjenek.
Amiben viszont továbbra sem sikerült
elõbbre jutni, az a munkahelyteremtés kér-
dése. A mai gazdasági helyzetben nagyon
nehéz munkahelyeket teremteni. A köz-
munka program nem tud minden dolgozni
akaró embert foglalkoztatni, de remélem,
hogy az elkészült beruházásaink a bõrgyár
kármentesítése vonzóvá teszi kis városun-
kat, és újabb cégek települnek Simontornyá-
ra.
A városnak össze kell fogni, ha változást sze-
retnénk. Összefogni a mindig segítõkész
nyugdíjasklubbal, a városban tenni akaró fi-
atalokkal, az intézményvezetõkkel és min-
den segítõvel, aki valamilyen formában a vá-
ros elõrehaladásáért, a jó hírnév megõrzésé-
ért, a város javára dolgozik. Magam is tagja
vagyok a polgárõrségnek és az önkéntes tûz-
oltó egyesületnek. Munkám során fontos-
nak tartottam és tartom a civil szervezetek-
kel való együttmûködést és ezen segítõ szer-
vezetek anyagi támogatását is.
Az elmúlt idõszakban sok nehézséggel kel-
lett megküzdenünk és nem lesz ezután sem
kevesebb dolgunk, de továbbra is hiszem,
hogy együttes erõvel, összefogással elõbbre
vihetjük a várost. Búcsúzóul minden simon-
tornyai polgárnak kívánok egészséget, kitar-
tást és erõvel teli mindennapokat! Köszö-
nöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.

Tisztelettel: Szabó Attila

Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 20 esetben ke-
rült sor nyomozás elrendelésére Simon-
tornya város területén elkövetett bûncse-
lekmények miatt.
1. Szabálysértési értékre elkövetett lopás
miatt egy Sió jobb part alatti lakos, felje-
lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. január 22. és 2013. január 26. 9.00
óra közötti idõben, a lakóháza bekerített
udvarán lévõ fatárolóból eltulajdonított 3
q akác aprított tûzifát kb. 6.000 Ft érték-
ben.
2. 15 ügyben rendeltünk el nyomozást a
simontornyai szõlõhegyen lévõ présháza
tulajdonosainak sérelmére elkövetett be-
töréses lopások, illetve lopás kísérletek
miatt ismeretlen tettes ellen. Az elkövetõ
a nyílászárók (ajtók, ablakok) kifeszítésé-
vel behatolt a présházakba, azokban ku-
tatást végzett, de a legtöbb helyrõl nem
tulajdonított el semmit, de a rongálással
így is nagy károkat okozott a tulajdono-
soknak.
A helyszíni szemléket követõen a beszer-
zett adatok alapján a bûncselekmények
elkövetõjét sikerült beazonosítanunk,
majd gyanúsítottként kihallgatására is sor
került.
3. Állatkínzás vétségének megalapozott
gyanúja miatt egy simontornyai lakos fel-
jelentést tett a szomszédja ellen, aki 2013.
február 11-én 21.00 óra körüli idõben a
feljelentõ kutyáját olyan módon bántal-

mazta, hogy a kutya bal szeme teljes mér-
tékben roncsolódott.
A gyanúsított kihallgatására sor került, az
ügyet gyorsított eljárásban bíróság elé ál-
lítási javaslattal megküldtük az ügyész-
ségnek.
4. Kisebb értékre elkövetett lopás miatt
egy simontornyai lakos feljelentést tett is-
meretlen tettesek ellen, akik 2013. febru-
ár 7. és 2013. február 9. között Simontor-
nya, Szilfa utca egyik házának udvarán lé-
võ kb. 30 db akácfát kivágták, a telken lé-
võ kerítés oszlopait kiszedték. A lopással
okozott kár kb. 60.000 Ft.
5. Jogtalan behatolással szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétségének maga-
lapozott gyanúja miatt Simontornya,
Pásztor utcai lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki a Simontornyai
Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezõ,
azonban az õ használatában lévõ férfi ke-
rékpárt a lakóháza udvaráról 2013. febru-
ár 16. 20.00 és 2013. február 17. 7.00 óra
közötti idõben eltulajdonította. A lopás-
sal okozott kár kb. 31.200 Ft, mely a ke-
rékpár megtalálásával megtérült.
6. Nagyobb értékre elkövetett betöréses
lopás bûntett elkövetése miatt nyomozást
rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki
2013. február 18-án 22.42 és 23.35 óra kö-
zötti idõben a simontornyai Malom Mar-
ketbe ajtóbefeszítés módszerével beha-
tolt, és onnan dohányárut tulajdonított el
összesen kb. 953.615 Ft értékben.

Mikoly Tibor r. százados õrsparancsnok

Újabb trükkök, átverési kísérletek
Németh Jánostól kaptam az alábbi, igen
tanulságos történetet. „Vasárnap otthon
voltunk Simontornyán, és becsengetett
hozzánk két fiatalember a következõ szö-
veggel: új ablakok beépítésére tesznek ja-
vaslatot, mert csak így lehet energetikai
tanúsítványt kapni a lakásra! Mármint,
ha kicserélteted a régi ablakaidat korsze-
rû, energiatakarékos nyílászáróra!
Minthogy én vizsgázott energetikai audi-
tor vagyok (fejbõl felmondom a 176/2008-
as Korm. Rendeletet) belementem a „já-
tékba” és kikérdeztem õket, hogy hogy
megy ez? 35.000 Ft-ért csinálnak egy
auditot, de a „zöld kártyát” nem õk, ha-
nem az önkormányzat adja ki – mondták
nagy magabiztossággal. Ekkor kénytelen
voltam felfedni magamat és erélyesen rá-
juk pirítottam. Lévén a 35.000 Ft gyilkos
drága, itt Pesten 10-15.000 Ft egy lakás
auditja és nem az önkormányzat adja ki a

tanúsítványt, hanem a tanúsító, akinek
pecsétje, hatósági azonosító igazolványa,
tevékenység engedélye van! Ezek az ala-
kok ezzel a rossz dumával akarják befûzni
a témában járatlan lakókat. A Korm. ren-
delet kimondja, hogy a lakáscélú építmé-
nyeket értékesítéskor, de legkésõbb 2019-
ig kell tanúsíttatni, és a tanúsítvány kiadá-
sa nem függ a nyílászárók állapotától, leg-
feljebb az épület nem kap jó besorolást,
de nem teszi kötelezõvé a nyílászárók cse-
réjét!

Ezt javaslom, jelentesd meg a lapban,
mert ezek a szélhámosok becsapnának
egy csomó embert.”

Vigyázzunk az ilyen és ehhez, hasonló be-
csapási kísérletekre, ne dõljünk be, in-
kább forduljunk igazi szakemberekhez!

Va Lá

Szálkáim
Legutóbbi számunkban közzétettük egy
névsort az adósokról, mely több ember-
nek nem tetszett, pedig minden a törvényi
elõírásoknak megfelelõen történt – kö-
zölte Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
Semmilyen személyiségi jogot nem sér-
tett, több önkormányzat is élt ezzel a lehe-
tõséggel, azóta többen befizették az adó-
hátralékot. Az azonban bosszúságra ad
okot, hogy a polgármesteri hivatal hirde-

tõtáblájáról az elsõ oldalt háromszor is le-
tépték, valószínû, hogy olyanok, akiknek
neve ott van. Egy jobb módszert ajánla-
nék számukra, hogy lekerüljenek a listá-
ról, fizessék be a hátralékot, akkor majd
nem szerepelnek tovább a listán, az adó-
sok listáját gyakran frissítik. A jól fizetõ
állampolgárok méltán mérgesek a nem
fizetõkre, mert ez a több millió forintra
rúgó összeg hiányzik a város költségveté-
sébõl.

Va Lá
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Farsang az óvodától
az Õszikékig

Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan az óvoda aulájában farsan-
goltak az óvodások február 25-én délelõtt. A gyerekek nagy meg-
lepetésére, örömére zenés mûsorral a Holló együttes várta õket a
farsangi bálon, melynek a költségeit pályázati forrásból finanszí-
roztuk. Már elõzõ héten lázasan készülõdtünk a hétfõi bulira. Szí-
nes álarcokat készítettek a gyerekek, vidám bohócokat festettek,
karneváli díszeket lógattunk a csoportszobákba és az aulába. A lá-
zas készülõdés közben az óvó nénik vidám verseket, énekeket ta-
nítottak a gyerekeknek ezzel is elõkészítve a jó báli hangulatot.

A legnagyobb móka mégis csak hétfõn délelõtt várta a gyermeke-
ket: a JELMEZBÁL! Az ovis jelmezbálra minden alkalommal a
szülõk készítik nagy gondossággal gyermekeik jelmezeit. Az
anyukák az idén is, mint minden évben nagyon kreatívak voltak

szebbnél szebb jelmezeket varázsoltak gyermekeiknek. Köszön-
jük nekik a sok munkát. Õk azok, akik megteremtik gyermekeik
számára azt az illúziót, amit maga a jelmez felöltése jelent. Az idei
sláger jelmez a fiúk körében a pókember, a lányoknál természete-
sen a királylány és a hercegnõ jelmez volt. A mulatság az óvodá-
sok verses, dalos mûsorával kezdõdött tízórai elõtt. Felvonultak a
pókemberek és a hercegnõk mellett az egérkék, a cicák, bohócok,
és méhecskék, és természetesen a királylányok sem hiányozhat-
tak. Tízórai után a Holló együttes húzta a talpalávalót a gyerekek-
nek több mint egy órán keresztül. A színvonalas gyermekmûsor
alatt minden gyermek jól mulatott, igazi jó farsangi hangulat te-
remtõdött. A gyerekek a mûsor alatt végig táncoltak és énekeltek,
a mûsor után természetesen folytatódott tovább a mulatság, disz-
kó stílusban. És hogy a kedves szülõket se hagyjuk ki a gyermekeik
önfeledt bálozásából, az óvó nénik minden gyermekrõl fényképe-
ket és videó felvételt készítettek a délelõtti programról. A bulira a
süteményt és a rágcsálnivalót az óvodai szülõi munkaközösség vá-
sárolta meg a gyerekeknek. Köszönjük a sok finomságot és a se-
gítséget.

Csóka Anita vezetõ óvónõ.

Alsós farsang

Az idei farsangot az iskolánk tornatermében tartottuk a mûvelõ-
dési ház felújítása miatt. Az 1.-2. évfolyam február 8-án, a 3-4. pe-
dig 15-én mulatozott a késõ délutáni és a kora esti órákban. A két
mûsorvezetõ (Kossa Istvánné és Csapó Kamilla) gondoskodott a
rendezvény zökkenõmentességérõl. Mindig humorosan tájékoz-
tatták a résztvevõket az éppen aktuális feladatokról. Az osztályok
sorban felvonultak, bemutatták jelmezeiket. A szülõk ötletessége
most is ámulatba ejtett bennünket. Volt Süsü, ûrhajós, farsangi
fánk és még sok-sok figura. A jelmezbe öltözött gyerekek apró ju-
talmakat kaptak. A felvonulás után néhány osztály egy-egy táncos
produkcióval mulatatta a közönséget. Hatalmas taps volt a jutal-
muk. A büfében minden osztálynak külön asztala volt, melyet a
szülõk töltöttek fel sok-sok finomsággal, amit a gyerekek jóízûen
el is fogyasztottak. Közben a teremben folyt a közös játék és a
tánc. Sok tombolatárgyunk volt, amit a szülõ és a pedagógusok
ajánlottak fel, valamint vásároltunk is dolgokat. A fõdíjak a szü-

lõktõl kapott gyönyörû torták voltak. Azt hiszem, minden résztve-
võ nevében mondhatom, hogy a „télûzés” ebben az évben is jól
sikerült. Most már nincs más dolgunk, mint várni a természet
megújulását, a tavaszt.

Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Rövid hírek
Ismét sikeres volt

a véradás

Vámi Istvánnétól, a helyi
Vöröskereszt elnökétõl
megtudtuk, hogy a tavaszi el-
sõ véradáson 51 fõ jelent
meg, egészségügyi okok mi-
att ezúttal 6 jelentkezõ nem
adhatott vért. A 45 véradó
között négyen elõször nyúj-
tották karjukat embertársaik
megsegítésére, köszönetet
érdemel minden véradó.

Párosan szép az élet
Jól tudják ezt a madarak is. A képünkön látható, hogy ugyan
egymástól egy kissé távol, vannak a Vak Bottyán-lakótelep
egyik fenyõfáján letelepedõ baglyok, de ragaszkodnak egy-
máshoz. A másik képen egy
vadgalamb pár egymás
mellett békésen fogyasztja
a kismadaraknak kitett cse-
megét. A galambok nem
voltak tolakodók, mindig
megvárták, hogy befejez-
zék a madarak az étkezést.

Va Lá
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Farsangi bál a gimnáziumban
2013. február 8-án, pénteken este a sportcsarnokban tartottuk a
gimnáziumi tanulók, illetve az általános iskolai 7-8. osztályok far-
sangi bálját. A bált a Kiscsillag tánccsoport bemutatkozó fellépé-
se nyitotta. Ezt követte a gimnáziumi osztályok mûsora. A prog-
ramot Kollár Kinga 11. g osztályos tanuló konferálta fel.

A színvonalas produkciók között a 7. g osztályosok elõadásában a
Hófehérke és a hét törpe átdolgozott változatát láthattuk. A 9. g
osztály a Kox együttes fergeteges mûsorát mutatta be a tánckar-
ban osztályfõnökük Papp István Gergely illetve Lakk Norbert ta-
nár urak hathatós közremûködésével. A 10. g osztály felelevení-

tette az utóbbi évtizedek filmjeinek negatív hõseit a Gonoszok ta-
lálkozója címû mûsorában. A 12.g osztályos Hupikék törpikék
csapatát Törpapaként osztályfõnökük, Patakiné Hegyi Erzsébet
vezette.
A Tóthné Unghy Ilona igazgatónõ által vezetett hattagú zsûri leg-
jobbnak a 8. g osztály produkcióját találták. A minden zsûritag ál-
tal maximális pontszámmal értékelt jelenetben az osztály a
2030-as években megrendezésre kerülõ olimpia programjából
mutatott be részleteket osztályfõnökük, Pál Attila tanár úr aktív
közremûködésével. Az õ jutalmuk a torta mellett 1 iskolai tanítási
nap, melyet kirándulásra használhatnak. A gimnáziumi osztályok
fellépései között a 7-8. osztályos lányok tánca színesítette a
mûsort. A végén a Szálka Márti néni táncosai szórakoztatták a
jelenlévõket.
A folytatásban a zenéé és a táncé volt a fõszerep. A zenét Kiss
Zsolt, gimnáziumunk tavaly érettségizett tanulója szolgáltatta.
Közben a büfében szendvicset és üdítõt lehetett kapni, illetve sor
került tombolasorsolásra is.
Szeretnék köszönetet mondani a szülõi munkaközösség tagjainak
a beléptetésnél, a büfében illetve a tombolaárusításnál és sorso-
lásnál nyújtott segítségért, a felajánlott szép tortákért és tombola-
nyereményekért. Külön szeretném megköszönni Marekkel Sán-
dor 7. g osztályos tanuló szüleinek a tombola fõdíjaként kisorsolt
értékes ajándékcsomag elkészítését és felajánlását, Kiss Zsoltnak
a zeneszolgáltatást, megjelent kollégáimnak a közremûködést a
bál zavartalan lebonyolításában.

Máté Imre, a diáktanács tanárelnöke

Az 5-6. osztályosok farsangi bálja a kisiskola tornatermében
2013. február 22-én, pénteken rendeztük meg az 5. és 6. osztályo-
sok farsangi bálját a Petõfi úti iskola tornatermében. Már a kez-
dés elõtt több mint 1 órával nagy volt a nyüzsgés, izgalom. Az 5. b
osztályosok és a napközis csoportok a tornatermet díszítették, az
elõtérben a büfé asztalain szaporodtak a finomabbnál finomabb
sütemények és szendvicsek, és közben felszereltük a hangosítást
is.
Délután 4 órakor Gölöncsér Erzsi néni napközis csoportjának
Hófehérke és a hét törpe címû szórakoztató jelenetével indult a
bál. Õket Szálka Márti néni táncosai követték, akik a nap folya-
mán még egyszer felléptek. Az elsõ táncukat az egyéni jelmezesek
felvonulása követte. Sok ötletes jelmezt láthattunk, nem volt
könnyû a Kovácsné Lengyel Ilona igazgatóhelyettes vezette négy-
tagú zsûri dolga az értékelésnél. Az osztályok közül az 5. a és 5. b
osztályok készültek csoportos elõadással. Mindkét osztály táncos
produkciót mutatott be. Az 5.a osztály waka-waka táncát érdeke-
sebbé tette, hogy a lányok mellett két fiú is részt vett benne. Az 5.
b osztályosok nosztalgia mûsorral készültek, a Hungária együttes
koncertjeinek hangulatát idézték osztályfõnökük, Csehóné Kiss
Dalma tanárnõ részvételével. Az értékelést követõen mindegyik
csoport jó étvággyal fogyasztotta a finom tortákat.
Az est hátralévõ részében a gyerekek vidáman táncoltak az álta-
luk kedvelt zeneszámokra, amelyet a 6. osztályos fiúk (Györe
Fannival kiegészítve) szolgáltattak. A jó hangulatot csak a tombo-
lasorsolás szakította félbe, amelyen több kisebb nyeremény mel-

lett egy nagyon szép farsangi torta volt a fõdíj. Az est végére min-
denki jó hangulatban indulhatott haza, és örömmel nyugtáztuk,
hogy a büfébõl is elfogyott minden szendvics és sütemény.
Szeretnék köszönetet mondani Bencze Jánosnak és Kamillának,
amiért a technikai felszerelést kölcsön adták, azoknak a szülõk-
nek, nagyszülõknek, akik torták, sütemények és szendvicsek ké-
szítésével, a büfé mûködtetésével, és a tombolaárusítással hozzá-
járultak a rendezvényhez, illetve kollégáimnak a közremûködését
a lebonyolításban.

Máté Imre, a diáktanács tanárelnöke

Iskolai keretben elõször farsangoltak
Február 8-án, délután tartottuk iskolánkban az elsõ és második osztályosok farsangi
mulatságát. Az anyukák szendvicsekkel, sütikkel, tortákkal lepték meg a gyerekeket.
Sok szülõ segített a tornaterem dekorációjának elkészítésében, felrakásában, hogy a
szép külsõ is fokozza tanulóink jó hangulatát. Ez sikerült is! Diákjaink már napokkal
péntek elõtt izgalommal várták a „bulit”. Ötletes, szép, de vicces jelmezeket is látha-
tott a lelkes közönség, akik nagy tapssal jutalmazták a kissé izgatott felvonulókat.
Kossa Istvánné, Márti néni gondoskodott az izgalmas és mulatságos játékokról, nagyo-
kat nevettünk. A zenérõl Csapó Kamilla néni és családja gondoskodott. A bál végét
tombolasorsolás zárta: ki sírva, ki kacagva fogadta a kihúzott számokat. Köszönjük
minden szülõ, támogató és tanító néni segítségét!

Horváth Istvánné
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Húshagyó keddi farsangbúcsúztató
A TÁMOP-pályázat „Építõ közösségek” 3. üteme keretében a Simontornyai Hagyományápo-
lók és vendégeik közösen búcsúztatták a farsangot. Dolovainé Gyarmati Erzsébet, az est házi-
gazdája megnyitója után Víghné Erzsike egy tavaszköszöntõ verset szavalt el. Majd a
Krammer Ferenc kórus rigmusokat, énekeket adott elõ. Nagy sikert aratott az a paródia,
melyben a férfiak hiányát játszották el. Az óvodások a régi népi foglalkozásokat, kukoricafosz-
tást, morzsolást, kukoricacsutából piramisépítést és csuhébõl készült babákat mutattak be,
felelevenítették a régi idõket. A fiatal hagyományápolók a Kovács ikrek fõszereplésével az ifjú
citerások közremûködésével mulatságos jelenetet adtak elõ. A vendég kisszékelyi néptánccso-
port és az „arany minõsítésû”, zömében nyugdíjasok alkotta citerások színesítették még a
mûsort. Az est résztvevõit fánkkal és teával, az idõsebbeket forralt borral vendégelték meg.

Va Lá

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! –
avagy a szemétgyûjtés anomáliái

A legutóbbi testületi ülésen tárgyalták a szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és ár-
talmatlanítására kötött közszolgáltatási szerzõdés és szolgáltatási díj körül kialakult
anomáliákat, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítását. Így nagyon hivatalos és az egyszerû ember számá-
ra nehezen érthetõ a megfogalmazás, ezért segítséget kértem Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõtõl a fontos, minden embert érzékenyen érintõ szemétszállításról.

– Miért került a téma napirendre? Milyen
elõzmények voltak?
– A hulladékról szóló 2012. évi CXXXV.
törvény (a továbbiakban: Htv.) 2013. janu-
ár 1-jei hatálybalépésével hatályon kívül
helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvényt, melynek 23.§ f.
pontja adott felhatalmazást a települési
önkormányzat képviselõ-testülete részére
a hulladékszállítási díj mértékének megál-
lapítására. Ebbõl következõen 2013. janu-
ár 1. napjától a képviselõ-testületnek nincs
díjmegállapító jogköre, ezért hatályon kí-
vül kell helyezni a 7/2001. (IV. 30.) önkor-
mányzati rendelet díjmegállapításra vonat-
kozó rendelkezéseit.
2012 novemberében a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás döntése alapján a VERTIKÁL
Építõipari és Kommunális Szolgáltató Zrt.
javaslatot tett 2013. évi egységnyi díjtéte-
lek önkormányzati rendeletben történõ
megállapítására. A díj drasztikus emelést
javasolt városunk eddigi díjaihoz képest:
2012-ben a 110-120 literes edények éves
ürítési díja 52x257 Ft, azaz 13.364 Ft volt a
lakosság részére. A javasolt díj 29.172–
31.096 Ft lett volna.
Mire érdemben foglalkozhatott volna
mindezzel a képviselõ-testület, a javaslat-
tal szinte azonos idõben kihirdetésre ke-
rült a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény. E törvény január 1-jén
lépett hatályba, s megszüntette az önkor-
mányzatoknak a hulladékgazdálkodási díj
legmagasabb hatósági árának megállapí-
tására vonatkozó jogosultságát.
Simontornyán érvényes önkormányzati
rendelet – mely 2012. december 31-én ha-
tályban volt – állapította meg a díjat 2012.
teljes évre vonatkozóan.
2013. január 1-jétõl az új törvény értelmé-
ben (88. § (3) bek.) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjait, a díjalkalmazás fel-

tételeit, a díjfizetés rendjét, a közérdekbõl
szükséges közzététel módját miniszteri
rendelet állapítja meg.
Ezen rendelet megállapításáig (92. § (1)-
(2) bek.) a közszolgáltató a 2012. december
31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest leg-
feljebb 4,2 %-kal megemelt mértékû díjat
alkalmazhat.
A VERTIKÁL Zrt. nem vette figyelembe,
hogy az önkormányzat elutasította a 2013-
ra vonatkozó díjemelési javaslatát, olyan
szerzõdés-tervezetet küldött aláírásra,
mely a megemelt díjakat tartalmazza. Ezt
aláírás nélkül visszaküldtük, mire 2013. ja-
nuár 22-én küldött válaszlevelükben kö-
zölték: „2013. január 1-jétõl 2042. decem-
ber 31-ig a Konzorcium látja el a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási feladatokat
a regionális hulladékgazdálkodási rend-
szert alkotó települési önkormányzatok
közigazgatási területén. Ezen közszolgála-
ti szerzõdési, illetve annak mellékletét ké-
pezõ közbeszerzési ajánlat tartalmazza a
2011-2015 évekre vonatkozó egységnyi
szolgáltatási díjtételeket, mely a 2012. év-
ben 3,85 HUF/liter, a 2013. évben 4,06 HUF/
liter. A 2013. évre vonatkozó kalkuláció és
a társulással történt elõzetes konzultáció
eredményeként a közbeszerzési ajánlat-
ban a 2013. évre elfogadott, és a közszol-
gáltatási szerzõdésben rögzített 4,06 Ft/l
közszolgáltatási egységdíj helyett 4,01
Ft/l-ben javasoltunk megállapítani. A
Konzorcium fentiek szerinti elõterjeszté-
sét a társulás a 2012. 11. 28-án tartott ülé-
sén a 17/2012. (XI. 28.) számú határozatá-
val elfogadta.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Rendszer 2013. évi hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjának 2013. janu-
ár 1. napjától történõ alkalmazásáról a
Magyar Energia Hivatal részére 2012. év
decemberében jóváhagyási kérelem került
benyújtásra. A 2013. évre megállapított 4,01

Ft/l díj megfelel a hulladéktörvény átmeneti
rendelkezéseiben foglalt feltételeknek.”
– Elfogadták a válaszlevélben foglaltakat?
Úgy tudom több önkormányzat elfogadta.
– A válaszlevélben foglaltakat természete-
sen nem fogadtuk el, alaposan utána jár-
tam a témának, s biztos, hogy jól döntöt-
tünk. Írásban kértem a Vertikál Zrt.-tõl
következõkre a válaszát: „Mivel ezen dön-
tés szinte Simontornya valamennyi családját
érinti, tisztelettel kérjük:
1. Az Energia Hivatal határozatának meg-
küldését.
2. Mikor tárgyalta, vagy tárgyalta-e egyál-
talán ezen határozatban foglaltak elfoga-
dását a Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás?
3. Ha nem tárgyalta, hogyan, s mikor lett
jogerõs a Hivatal döntése?
4. Hogyan kívánják minderrõl tájékoztatni
az érintetteket, a miniszteri rendelet meg-
alkotásáig (közérdekbõl szükséges közzé-
tétel módja)?
Tisztelettel kérjük megnyugtató, s jogerõs
– illetékes és hatáskörrel rendelkezõ szerv
döntésekkel alátámasztott mielõbbi tárgy-
bani válaszukat, mivel a lakosság jelenleg
úgy van tájékoztatva a Kormány által, hogy
a szemétszállítási díj 2013-ban nem drasz-
tikusan nõ, hanem csökkenni fog! Ilyen
széles kört érintõ, ilyen súlyos döntés meg-
ismeréséhez a felsoroltakat csak okmá-
nyokkal alátámasztva tárgyalhatja ismét
Simontornya képviselõ-testülete, s csak
ekkor segíthet (városgyûlés szervezése,
honlap, helyi újság stb.) a szolgáltatónak a
2013. évi díj megismertetésében, elfogad-
tatásában.”
– Erre a levélre mit válaszoltak?
– Február 13-án érkezett válaszukból egy-
értelmûen azt állapítottam meg, hogy az
Energiai Hivatal még semmiféle áremelést
nem hagyott jóvá 2013-ra vonatkozóan, ed-
dig. Vagyis legfeljebb 4,2 %-kal emelhette vol-
na a díjat a szolgáltató a törvény erejénél fog-
va!
A történet jelenleg itt tart, bárminemû vál-
tozásról, ez ügyben folyamatosan tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.

Va Lá
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Nekrológ –
Reisz Tamás

emlékére
Mernye, 1950– Szekszárd 2013. február 19.

Simontornya 2013. március 2.

Gyors lefolyású betegségben elhunyt Reisz Tamás festõmûvész, a Magyar Képzõ
és Iparmûvészek Országos Szövetségének alapítótagja, valamint a TolnaArt mû-
vészeti csoport, a Szatmári Képzõmûvészek Egyesületének valamint a Magyar-
országi Vadászfestõk Társaságának tagja.

Hogy történhetett ilyen gyorsan? Küzdött a legyûrhetetlen kórral, de kevés
volt az ideje, hogy ezt az agresszív támadást visszaverje. Eltávozott közülünk
egy ember, egy humanista, egy mûvész. Hiánya azóta is tátongó ûr, be nem
tölthetõ, de valahogy meg sem kerülhetõ. Ha Rá gondolunk, befurakszik
emlékeink és gondolataink közé az a fájdalmas üresség a maga szorító érzé-
sével, feszítésével, az örökkévaló szomorúság melankóliájával.
Reisz Tamás szerette az életet és szeretett élni. Utálta a képmutató butasá-
got, a számítókat, és nem is rejtette véka alá velük szemben a véleményét.
Õszinte, sallangmentes ember volt. Hiányozni fog ez a lelki tisztaság, õszinte
hang, ami olyan kevés és gyenge napjainkban!
Elment a mûvész, a fények, az erdõk, a vadak, vizek, a gyönyörû évszakok fes-
tõje. Konok kitartással és szeretettel festette Simontornya régi házait, utcáit
az utókornak megörökítve azokat. Akárcsak az erdélyi öregházakat, kaszá-
lókat és fájdalmas életükben is vidám arcokat.
Elment a szeretõ, mindenkinek segítõ kolléga. Elment az apa, a nagyapa
most, a kérlelhetetlen és megváltoztathatatlan hosszú útra. Elment a jó ba-
rát, az az ember, akit Simontornyára költözésemkor elsõként megismerhet-
tem. Harmincöt éves barátságunk alatt sok közös kiállítás, munka, horgászat
és nagy beszélgetés fûzött össze bennünket.
De mi is maradt most nekünk? Ne mondjuk mégsem, hogy Nélküle semmink
sincsen, és magunkra hagyatva állunk itt. Megmarad óvó intése „Ne vedd a
szívedre!”, az „értõ hallgatása”, amellyel megtisztelte a hozzá fordulókat, és
figyelemmel volt irántuk. Õszinte tisztelete a természet iránt, mert annyi más
élõlény gazdagítja létünket, ha vigyázunk rájuk, és megtanulunk együtt élni
velük. Ezt mesélik festményei. Ezt a derût sugározzák pasztellképei és
metszetei.
Útravalónak, örökül, itt hagyta nekünk az Élet derûjét, és ez az, amivel legin-
kább emlékezhetünk Reisz Tamásra. A szeretettel, melyet Õ adott, kísérjük
el hosszú útján. A szeretet, ami nem enged felejteni. Isten Veled Tamás!
Reisz Tamás festõmûvész 1950-ben született Mernyén (Somogygeszti. Mûvészeti tanul-
mányait Budapesten végezte, ahol mûvésztanárai Benedek György Kossuth-díjas festõmû-
vész és Kirschmályer Károly szobrászmûvész voltak. Reisz Tamás technikájára jellemzõ a kí-
sérletezõ sokszínûség, a technikai sokféleség. Az utóbbi években pasztellképeivel, akvarell-
jeivel varázsolta el az érdeklõdõ közönséget, de az olajfestészethez sem maradt hûtlen. Ked-
venc témája a táj. Szívesen festi a vizek, vízpartok, mocsarak világát. Szereti a színek tükrö-
zõdését a víz felületén. A pillanatnyi hangulatok, benyomások, a fények következetes meg-
fogalmazása jellemzõ festményeire. Magyarázatra nem szoruló, önmagában is sokatmon-
dó, nyugalmat, harmóniát árasztó tájképeit nézve magunk is a természet részévé válhatunk.
Átérezhetjük az egyes évszakok hangulatát, csodálhatjuk a felhõk, az erdõk, a mezõk szép-
ségét. Bár csendéletet és portrét is találhatunk munkái között, igazából a tájképek alkotása
jellemzi piktúráját. A mûvészetet kedvelõ közönség az elmúlt 35 év alatt közel 100 kiállításon
ismerhette meg mûveit. Munkái messze eljutottak a világba, itthon megtalálhatók mûgyûj-
tõknél, közintézményekben, galériákban, falinaptárak, grafikák és könyvillusztrációk formá-
jában. Alapító tagja a Képzõ és Iparmûvészek Országos Szövetségének, a TOLNAART Mû-
vészeti Csoportnak, a Bárka Mûvészeti Szalonnak, valamint a Szatmári Képzõmûvészek
Egyesületének. (Románia)
Önálló kiállításai 1975-tõl Budapesten, Simontornyán, Kecskeméten, Martfûn, Bátaszéken,
Balatonföldváron, Ozorán, Pakson, Veszprémben, Hévizen, Tamásiban, Dunaföldváron, Tol-
nán, Pálfán, Szekszárdon, Bátaapátin, Kõröshegyen, Válon, Gyönkön, Dunaszekcsõn, Nagy-
dorogon, Siófokon, Martonvásáron, Zebegényen, Kibéden, Fonyódon, Egerben és Dort-
mundban voltak.
Alkotásai csoportos kiállítások keretében láthatóak voltak Magyarország számos települé-
sében, valamint Hadadon, Szatmárnémetiben, Tasnádon, Nagykárolyban és Erdõdön.
Kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû, megbecsülést kiváltó mûvészeti tevé-
kenységéért megkapta a Simontornyáért kitüntetést.
Reisz Tamás festõmûvész hamvasztás utáni búcsúztatására és temetésére 2013. március
2-án, szombaton került sor a simontornyai temetõben

Könyv István János

A Simontornyai Városi Könyvtár és a TEMI FRIED
Mûvelõdési Ház szervezésében kiállítást nyitottak.
„200 éve született Garay János, a reformkor ünnepelt
költõje” címû vándorkiállítást sokan megtekintették.
A megnyitón Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazga-
tó méltatta Garay János munkásságát. Az ünnepi mû-
sorban fellépett az iskola énekkara, valamint Meny-
hárt Ildikó gimnazista, aki egy Garay verset szavalt el.

Sikert hoztak
a dinoszauruszok

A Magyar Természettudományi Múzeum rajzpályáza-
tot írt ki Eltûnt világok – A dinoszauruszok kora Ma-
gyarországon kiállítása kapcsán az 5-12 éves gyerekek
számára 2012-ben. A zsûri munkájában a múzeum fõ-
igazgató-helyettese és paleontológus kollégái is részt
vettek. Nem volt könnyû dolguk, mert rengeteg pálya-
mûvet kaptak, több mint hatszázat! Az ünnepélyes
eredményhirdetésre a múzeum kiállítási épületében
került sor az év végén. A Jövõ múzeuma címmel Szép-
laki Zéta Zoltán (5 éves) három oldalas rajzpályázatá-
val nyerte el a múzeum különdíját! Nyereményei: egy
több millió éves kövület, a múzeum kiállításaira szóló
belépõkártya, értékes könyv, fajáték stb. emellett elké-
szítették Zéta számára a kiállításon látható egyik dino-
szaurusz fosszília másolatát. Természetesen minden-
nek nagyon örült, de a legemlékezetesebb meglepetés
számára az volt, hogy együtt tortázhatott és több mint
egy órán át beszélgethetett Makádi László paleontoló-
gussal az õt érdeklõ dinoszauruszokról és azok korá-
ról. A Magyar Természettudományi Múzeumba láto-
gatók egész évben megtekinthetik Zéta és a többi nyer-
tes gyerekek pályamûveit. További fotók a múzeum
honlapján.

Va Lá

Északi portya lóháton
Február 16-án immár második alkalommal hívták meg
a simontornyai hagyományõrzõk a Simontornyai Vár-
ba Csepin Pétert, aki Északi Portya címmel számolt be
a legutóbbi kalandos útjukról. Társával, Bakó Sándor-
ral és négy lóval 2012. áprilisában indultak el észak fe-
lé, hagyományos huszárviseletben, és mintegy 6600
km-t tettek meg valamivel több, mint fél év alatt Vár-
palotáról Svédország, Finnország, Észtország, Lettor-
szág, Litvánia, Lengyelország, Kelet-Szlovákia és Ke-
let-Magyarország érintésével. Az elõadásra nagy volt
az érdeklõdés, közel száz ember hallgatta a színes, él-
vezetes beszámolót. A szórakoztató stílus, a humorral
átszõtt történetek, a hihetetlen kalandok lebilincsel-
ték a hallgatóságot, mindez az út során készült fotók
kivetítésével vált még szemléletesebbé, hitelesebbé.
Az elröppenõ két óra után Csepin Péter és Bakó Sán-
dor válaszolt a közönség kérdéseire, majd baráti be-
szélgetésekkel zárult a találkozó. A korábban Ka-
zahsztánt, majd az északi országokat lóháton beutazó
huszárok rendkívüli teljesítményt hajtottak végre, és
már tervezik a következõ utazást, melynek Szíria lesz a
célja.

Adrián Zsuzsa
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Szalagot kaptak a végzõs szakiskolások
Az ízlésesen feldíszített sportcsarnokban tartották meg a Pillich
Ferenc Szakiskola végzõs tanulóinak szalagavató ünnepségét.
Ünnepi volt a hangulat nemcsak a külsõségekben, hanem a lel-
kekben is. A szalagtûzõ egy korszak lezárásának kezdetét jelenti,
lassan véget érnek a gondtalan diákévek, kezdõdik egy valami
más, mely sok szépséget, de néha nehézséget is tartogathat. Csõsz
Mónika, a Pillich Ferenc Szakiskola igazgatója ünnepi beszédjé-
ben magvas gondolatokat fogalmazott meg, melyet szó szerint
idézünk.
Kedves Diákok, Szülõk, Vendégeink és kedves Kollégáim!

Kedves Végzõsök!
Reményeim szerint a mai nap egy gyöngyszem lesz számotokra.
Többen közületek eddig csak a felkészülés nehézségeit élték át,
de a mai nap végére emlékezetes eseménnyé válik az este. A mai
napon ünneplünk. Feltûzzük melletekre az iskola szalagját. A
szalag az elmúlt évek lezárásának és egy új kezdetnek a szimbólu-

ma. A mai nap egy átalakulás kezdete. A szalag azt jelzi, hogy a ka-
maszkorból átléptetek a felnõttkorba. A szalag bizonyítja, hogy
szüleitek gondoskodásának és tanáraitok áldozatos munkájának
eredményeként az iskolavégzõs diákjaiból hamarosan kezdõ
munkavállalók, vagy más iskolák kezdõ tanulóivá váltok. A szalag
emléket állít azoknak a momentumoknak, amikor Ti is megtetté-
tek a magatokét ahhoz, hogy idáig eljussatok. A szalag az iskola-
társaitokkal, osztálytársaitokkal való összetartozás jelképe is. A
diákévek alatt annyit papoltunk, annyit magyaráztunk nektek,
hogy valószínûleg unjátok a sok szót, de az élet nem egyszerû,
nem lehet egyszerûen végigélni. A célunk az volt, hogy adjunk ke-
zetekbe megfelelõ muníciót. Köszönjétek meg szüleiteknek, ta-
náraitoknak és társaitoknak, hogy birtokába jutottatok a tovább-
képzés képességének. A szalag mutatja, hogy most fogtok
nekifutni az utolsó akadályoknak, és miután átugrottátok azokat,
nos újabb és újabb küzdelmeknek néztek elébe.
Kedves végzõs diákok! Milyen további útravalót adhatunk nek-
tek, amikor éppen kirepültök a fészekbõl? Mahatma Gandhi, a
20-dik század egy indiai bölcse mondta: „Élj minden napot úgy,
mintha az utolsó lenne, de tanulj úgy, mintha örökké élnél.” A ta-
nulás örök feladat. Ha ennek fontosságát megérzitek, akkor már
nem voltunk hiába, mert nem az a lényeges, hogy az ember most
mit tud, hanem az, hogy képes-e megtalálni az utat a jövõbe.
Köszönöm.”
Az ünnepi beszéd után az igazgató elõször az osztályfõnököknek
tûzte fel a szalagot, majd az osztályfõnökök a végzõs tanítványaik-
nak. Összesen 47 fõ viselheti ezután büszkén a jelképet, készülhet
a szakmunkásvizsgára, 13 lovász, 13 gépész, 8 kertész 7 nõi szabó,
6 férfiszabó.

Va Lá

Sakkverseny a Kanyar presszóban
A hagyományteremtés szándékával elõször rendeztek a Kanyar
presszóban meghívásos sakkversenyt. Simontornya legismertebb
sakkozói mellett táblához ült a tamási sakkszakosztályból érke-
zett három ifjú tehetség is, akik megszorongatták az idõsebb sak-
kozókat. A verseny fõbírája Lódi László sakkmester volt, aki
ügyelt a szabályos játékra, biztosította a sakk készleteket és az
órát. A svájci rendszerben lebonyolított verseny végeredménye:

1. Nagy Tibor, Simontornya: 5,5 pont, 2. Molnár Ferenc, Simon-
tornya: 5 pont, 3. Gasparics Viktor, Tamási Koppány SE: 4,5 pont,
4. Kállai Gábor, Simontornya: 3,5 pont, 5. Kovács Jenõ, Simon-
tornya: 3 pont, 6. Mayer Boglárka, Tamási Koppány SE: 3 pont, 7.
Varga Zoltán, Simontornya: 3 pont, 8. Csepregi György, Simon-
tornya: 3 pont, 9. Balázs József, Tamási Koppány SE: 2 pont, 10.
Cseh László, Simontornya: 2 pont, 11. Kapinya Sándor, Simon-
tornya: 1 pont.
A legfiatalabb versenyzõ, Mayer Boglárka 11 éves, míg a legidõ-
sebb Kállai Gábor 77 éves volt. A jó hangulatú versenyben a he-
lyezettek oklevelet és kupát kaptak. A verseny elérte célját: ápol-
ták a sakkbaráti kapcsolatokat és egy kellemes napot töltöttek
sakkozással.

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
A Selyemút: a titokzatos Kelet tanúja III. rész. Bukhara –

egy közbülsõ állomás

Bukhara ma Üzbegisztán egyik jelentõs nagyvárosa, lakossága kb.
100 000 fõ. A település õsidõk óta lakott terület. A Selyemút egyik
fontos állomása volt. Krisztus után 200 körül már virágzó kereske-
delmi központ. Az arabok a VIII. században, míg a mongolok a XI-
II. században hódították meg. Ez utóbbiak szinte teljesen elpusztí-
tották. A Selyemút ugyanis nem csak kereskedelmi, hanem hadi út-
vonal is volt. Höllmann (a téma szakértõje) szerint napjainkban
fegyver- és kábítószer-csempészet folyik a Selyemúton. Bukhara
oázisváros. Az 1917-es orosz forradalom elõtt még 20 oázis volt itt.
Mára ebbõl 3 maradt meg. Egy bukharai mondás szerint, ahol víz
van, ott élet van. A bukhara szó jelentése: kolostor. Számos, a vallási
élettel összefüggõ épület található a központban. A XX. században
a város centrumát a világörökség részévé nyilvánították. A Kaljan
minaret 46,5 méter magas. A televíziós tornyokat leszámítva Kö-
zép-Ázsia legmagasabb épülete. Sokáig világító-toronyként mûkö-
dött a Selyemút utazói számára. A halál tornyának is nevezték, mert
a XIX. század végéig zsákban megkötözött bûnözõket dobtak le in-
nen a mélybe. A minarethez tartozó Kaljan mecset 20 000 hívõ befo-
gadására alkalmas. A Kaljan mecset mellett található a Mir Ir Arab
medresze. (medresze: iszlámvallási iskola) Jelenleg 280 diák tanul
itt. Az itt látható központi tér a világ városépítészetének mintájául
szolgál még ma is. Krisztus elõtt a X. század elején épült Bukhara
egyik legrégebbi épülete az Iszmail Számáni Mauzóleum, Kö-
zép-Ázsia fontos emléke. A bukharaiak úgy tartották, a halottak
szellemei csak akkor válnak halhatatlanná, ha belépve e szent hely-
re, azt bármely égtáj felé szabadon elhagyják. Ezért mind a négy
irányba nyitott ez az emlékhely. A vastag falu Ark Erõdben lakott az
1917-es forradalomig Üzbegisztán utolsó emírje. A Csas Mahajub
templom a XII-XVI. században épült. A monda szerint itt Jób pró-
féta a földre sújtott botjával és ekkor víz tört föl a mélybõl. Ma is
megtalálható e forrás. Végül pedig a szokásos könyvajánló a
simontornyai könyvtárból: Az emberiség öröksége 5. Szovjetunió
Panoráma Könyvek.

Gyurkó Gábor
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Megyei lovas közgyûlés a Vár lovagtermében
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a
Tolna megyei lovasokat, lótartókat, lovas
barátokat és mindenkit, aki érdeklõdéssel
figyeli a lovas sportot. Engedjék meg, hogy
ismertessem a napirendi pontokat.

1. A megye lovas élete 2012-ben.
2. Erdei Magdolna pályaépítõi tapasztala-
táról a nemzetközi és hazai és nemzetközi
pályák közötti minõség különbségrõl ad
tájékoztatót.
3. Papp Mihály elnökségi tag beszél a téli
felkészülésrõl és alapozásról.
4. Megyei bajnokságban résztvevõk díjazá-
sa.
5. Hozzászólások, egyebek.
Az egy évvel ezelõtti beszámolóm a 2011.
évrõl elégedett és a sikerek tudatában a
2012-es évre bizakodó hangú elõrejelzést
próbáltam a résztvevõknek elõrevetíteni.
Azonban el kell fogadnunk tényként, hogy
a gazdasági helyzet kedvezõtlen alakulása
megyénket sem kerülte el és már az is ko-
moly sikernek könyvelhetõ el, ha az eddig
elért eredményeket tartani tudjuk. Azok a
célok, amiket az elnökség Hajdics Attila,
Papp Mihály és személyem megválasztása-
kor célul tûztünk ki, részben és váltakozó
sikerrel valósult meg.
Egy évvel ezelõtt azt mondtam, hogy a mé-
diában szerényen, visszafogottan, és szé-
gyenlõsen próbálunk szerepelni és a kívül-
állók figyelmét, érdeklõdését magunkra
irányítani. Most elmondhatom, hogy elõ-
relépés történt ebben. Igyekszünk minden
rendezvényünkrõl és eredményünkrõl tá-
jékoztatni a sajtót. Az elmúlt évben külön-
bözõ helyi újságokban hét alkalommal,
megyei újságokban öt alkalommal, míg or-
szágos szaklapban, a Pegazusban négy al-
kalommal sikerült megmutatni magunkat
és felkelteni a szakma és a laikus érdeklõ-
dõk figyelmét. Meggyõzõdésem, hogy to-
vább kell folytatni ezt a média irányában
tett kapcsolatépítésünket. A sajtó nyilvá-
nosságát kihasználva a lovas sportnak hét-
köznapi hõsöket és példaképeket kell al-
kotni, akiket a most kezdõ fiatok követhet-
nek. A sport népszerûsítése komoly fel-
adat, ami mellett a megyei vezetés elköte-
lezte magát, és ennek érdekében elismert
hazai edzõket hívott meg. Szeretném fel-
sorolni idõrendi sorrendben, hogy az el-
múlt évben kik voltak, akik a tudásukkal
hozzájárultak a megye lovasainak felké-
szüléséhez. 2010-ben Szotyori-Nagy Kris-
tóf és Hevesy Barnabás 2011-ben Sándor

Balázs és Kövy András 2012-ben Strobl
Dorottya és Bazsó Gergely. Ezekben az
egy napos színvonalas edzésekben megvan
az a lehetõség, hogy lovasaink találkozhat-
nak a hazai lovas élet kiemelkedõ képvise-
lõivel. Ebben az évben is szeretnénk to-
vább folytatni ezt az általunk kijelölt utat,
amire úgy gondolom, hogy igény van.
Az elmúlt évben úgy érzem, hogy díjugrató
sportunk nem tudta azokat az eredménye-
ket és fejlõdést felmutatni, amiket szeret-
tünk volna. Meggyõzõdésem, hogy a me-
gyei vezetés mindent megtett a lehetõsé-
geinek teljes kihasználásával, hogy a lovas
sportot ezen belül is a díjugratást maga-
sabb szintre emelje és megpróbálja felzár-
kóztatni azon megyék soraiban, akik meg-
határozói a hazai díjugratásnak. Két ki-
emelkedõ országos eredmény azért szüle-
tett. Hajdics Ágnes országos bajnokság
championátus negyedik helyezése és Papp
Péter országos bajnokság junior hatodik
helyezése. Már többször, több alkalommal
említettem, hogy tolna megye a hatva-
nas-hetvenes években a tenyésztésben és a
díjugratásban elõkelõ helyet foglalt el a
megyék képzeletbeli sorrendjében.
Úgy gondolom, hogy a régmúlt dicsõségén
elmerengni lehet, de nekünk a jelenben
kell élnünk és cselekednünk és az elõrelé-
pés lehetõségét kell keresnünk. A kibonta-
kozás egyik meghatározó alappillére a fia-
talok minél szélesebb csoportját korosz-
tálytól függetlenül bevonni a szabadidõs
lovaglásba. A „Kincsem Nemzeti Lovas
Program” ezt célozza meg, de az út egyelõ-
re nincs kikövezve. Az elmúlt évben, me-
gyénkben három díjugrató verseny került
lebonyolításra. Az egyik Tamásiban új ren-
dezõvel a régi helyszínen, de más felfogás-
ban, jobban alkalmazkodva a mai követel-
ményekhez. A második a simontornyai ló-
verseny 20 éve rendszeresen a helyi búcsú

napján megtartott idõpontban stabilnak és
remélhetõleg állandónak tûnik. Minden
elismerés megilleti a Nagy családot, akik
ilyen hosszú idõ óta önzetlenül a megye ér-
dekében megrendezik ezt a versenyt. A
harmadik tolna megyei helyszín Decs köz-
ség volt. Ez egy teljesen új terület, ami re-
mélhetõleg ebben a dél-tolnai térségben
kifejti azt a jótékony hatását, amit mindig
is szerettünk volna, hogy ezen a vidéken is
minél több követõje legyen a díjugratás-
nak. Ez a nagyszerû verseny Szarka Ferenc
érdeme, amit nagy tisztelettel megköszö-
nünk, és bízunk a folytatásban. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy megyénk lovas sportja
rendkívüli eseményektõl mentes. A verse-
nyeken a résztvevõk sportszerûen, és fe-
gyelmezetten szerepelnek. Botrányoktól
és minden allûrtõl mentes Tolna megye lo-
vas sportja.
Meg kell említeni azt a törekvést, ami már
évek óta kialakult. Több egyesület összefo-
gásával rendszeressé és bajnoksággá forrta
ki magát az Unikornis elnevezésû, gyere-
keknek kiírt verseny. Meggyõzõdésem,
hogy szükség van ezekre a megméretteté-
sekre a fiatalok testi és lelki fejlõdésének
érdekében. A távlovaglásról, mint lehetõ-
ségrõl szeretnék néhány gondolatban szól-
ni. Mindenkit arra bíztatok, hogy aki ott-
hon szabadidõs elfoglaltságra lovat tart,
hogy ezt a versenyzési lehetõséget próbálja
ki. Lóval terepen a természetben, de mégis
verseny körülmények között megméret-
tetni magunkat sport és szórakozás is egy-
ben. Az érdekeltekkel a 2013. évi távlovas
verseny egyik idõpontját már tudom is kö-
zölni, ami 2013. szeptember 7-én lesz
Cecén a Kabakán lovardában 20 km-es és
40 km-es távon. Részt vettem a szakág éves
országos közgyûlésén Domonyvölgyben,
ami egyben tisztújító közgyûlés is volt. A
szakág országos elnöke négy évre továbbra
is Szotyori-Nagy Kristóf maradt. Szebényi
Dániel, Bazsó Gergely, Juhász Tibor,
Schlezák Melinda, Zajzon András kerül-
tek a szakág elnökségébe. Ezen az orszá-
gos szakági közgyûlésen több felszólaló
szóvá tette a díjugratás túlzott fõváros köz-
pontiságát. Talán nem tûnik szerénytelen-
ségnek, hogy ezt már két éve leírtam „A
harc a végvárakért” figyelemkeltõ írásom-
ban, ami a Pegazus országos szaklapban je-
lent meg. Ez a cikk nem volt túlzó.
A statisztikai kimutatás alapján a díjugra-
tás és szabadidõs lovaglás tovább növek-
szik, de mindez a fõváros és vonzáskörze-
tében. A lovas élet vezetõ szereplõivel tör-
tént beszélgetéseimbõl egyértelmûen ki-
tûnt, hogy ez a helyezet a mai valóság, amit
megváltoztatni nehéz. A vidék leszakadá-
sa olyan gyors ütemû, aminek megállítása
sürgõs feladat. Végezetül minden verseny-
zõnek azt kívánom, amit minden évben,
hogy minden álmotok váljon valóra! – fe-
jezte be évértékelõ beszédét Kapoli István,
a Tolna Megyei Lovas Szövetség díjugrató
szakágának vezetõje.

A Tolna megyei futball-bajnokság
Simontornyai TC tavaszi mérkõzései

Március 23. szombat 15 óra STC–Döbrököz
Április 6. szombat 15 óra 30 perc STC–Kaposszekcsõ-Csikóstöttös

Az ifjúsági mérkõzések a felnõttek elõtt 2 órával kezdõdnek.
A rájátszás sorsolását áprilisi számunkban tudjuk közölni. Az STC biztosan az
ötcsapatos felsõházban szerepel, jelenleg a III. helyen áll.
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U13-as focistáink dobogón végeztek a Tamási Kupán
Meghívást kapott a 2013. február 2-án Tamásiban rendezett hat-
csapatos teremtornára az 1999-2001. között született gyerekek-
bõl álló labdarúgó csapatunk. Ez a korcsoport már az elõzõ évek-
ben is több tornán vett részt sikerrel, legtöbbször éremmel tért
haza ezekrõl. Kétszer sikerült megnyerni az aktuális korcsoport-
ban a diákolimpia városkörzeti döntõjét, és sikeresen helyt álltak
fiataljaink a megyei döntõkben is. A csapat ebben a bajnoki évben
benevezett a megyei U13-as bajnokságra is, ahol az õszi szezon-
ban 1 gyõzelem, 3 döntetlen és 3 vereség a mérlege.
A tamási tornán két csoportban kezdõdtek a küzdelmek. Csopor-
tunkban a házigazda Tamási, illetve Hõgyész csapatát is legyõzve
az 1. helyen végeztünk. Az elõdöntõben a torna gyõztesétõl,
Dombóvártól szenvedtünk egygólos vereséget. A bronzmérkõzé-
sen Gyönk ellen nyertünk nagy küzdelemben.
Az eredmények:
Csoportmérkõzések:
Simontornya–Tamási 2:0. Góllövõk: Máté Balázs, Marekkel
Sándor. Simontornya–Hõgyész 3:2. Góllövõk: Seres Dominik 3.
Elõdöntõk: Hõgyész–Gyönk 3:2. Dombóvár–Simontornya 2:1.
Góllövõ: Seres Dominik.
3. helyért: Simontornya–Gyönk 2:1. Góllövõk: Marekkel Sándor,
Glück Gergõ.

Döntõ: Dombóvár–Hõgyész 7:0.
A torna végeredménye: 1. Dombóvár, 2. Hõgyész, 3. Simontor-
nya, 4. Gyönk, 5. Tab, 6. Tamási
A bronzérmes csapat tagjai: Jancski Richárd, Máté Balázs, Ros-
tás Szilveszter, Marekkel Sándor, Patai Kristóf, Seres Dominik
(kezdõcsapat), Papp Péter, Glück Gergõ, Csabai Martin, Fung
Máté, Rostás Gábor.
A tornán összesen 11 meccsen 51 gól esett. Csapatunk mindössze
5 gólt kapott, köszönhetõen a jó védekezésnek, és a kiemelkedõ
kapusteljesítménynek. Ennek elismeréseként a torna legjobb ka-
pusa különdíjat kapusunk, Jancski Richárd nyerte el.
A csapat kerete a téli idõszakban bõvült. Visszaigazoltuk Paksról
Seres Dominikot, illetve leigazoltuk iskolánk új diákjai közül az
egyaránt ozorai Csabai Dávidot, Csabai Martint és Nagy Csabát.
Rövidesen kezdõdnek a megyei bajnoki mérkõzések, következik
a diákolimpia és szeretnénk még tornát szervezni és tornákon
részt venni ezzel a korcsoporttal, hogy minél több játéklehetõsé-
get kapjanak. Ehhez azonban támogatókra is szükség lenne, akik
segítenének az idegenbeli meccsekre az utazásban, illetve a hazai
torna szponzorálásában. Várjuk a segítõket!

Máté Imre, a csapat felkészítõje

Megyei diákolimpiai bajnokságot
nyertek az V. korcsoportos

fiú kézilabdázók
Szekszárdon rendezték a megyei döntõt, melyen szép simontor-
nyai siker született. A Simontornyai KK-ban nevelkedett játéko-
sok alkotta csapat – Széplaki Zoltán testnevelõ, edzõ tanítványai
– fölényes 33 gólos gyõzelmet arattak a Gyönk ellen. Csendes Fló-
rián, Szabó Bence és Kiss György vezérletével leiskolázták az el-
lenfelet.
Simontornya–Gyönk 55-22 (29-12)
Góllövõk: Csendes 19, Szabó 19, Kiss 10, Torma 3, Zsiga 2, Bogdán
1, Orsós 1.
A kapus Strumberger Márk kivételével minden mezõnyjátékos
gólt szerzett.

Va Lá

Diákolimpiai bajnokok lettek a IV. korcsoportban
A Simontornyán lebonyolított fiú kézilabda diákolimpia megyei
döntõjén Balassa Zoltán testnevelõ, edzõ csapata veretlenül vég-
zett az élen. A Simontornyai Kézilabda Klubban nevelkedett játé-

kosok alkotta iskolai csapat, mindhárom ellenfelét fölényesen,
magabiztosan fektette két vállra.
Eredmények:
Simontornya–Dunaföldvár 24-9 (7-2). Góllövõk: Árdelán 10, Tö-
rök 6, Torma 4, Zsiga 3, Seres 1.
Simontornya–Paks 20-12 (11-7). Góllövõk: Árdelán 6, Torma 4,
Török 3, Zsiga 3, Bogdán 1, Seres 1, Bácskai 1, Szemes 1.
Simontornya–Szekszárd 21-10 (11-5). Góllövõk: Árdelán 5, Zsiga
4, Torma 3, Szemes 2, Bácskai 2, Török 2, Seres 1, Nyirati 1, Kovács
1.
Paks–Szekszárd 10-7, Dunaföldvár–Szekszárd 16-9, Paks–Du-
naföldvár 10-14
Végeredmény: 1. Simontornya 6 pont 65-31, 2. Dunaföldvár 4
pont 39-43, 3. Paks 2 pont 32-41, 4. Szekszárd 0 pont 26-47.
A simontornyai csapat tagjai: Strumberger Márk, Árdelán Kris-
tóf, Aumann Mathias, Bácskai Kristóf, Kovács Sándor, Nyirati
Patrik, Pere Attila, Rohn Márk, Seres Dominik, Szemes Gergõ,
Torma Máté, Török László, Zsiga József, Bogdán László.
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