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Gazdag programokkal,
méltóságteljesen ünnepeltünk
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára az oktatási, kulturális és sportbizottság, a
Fried Mûvelõdési Ház és a Vármúzeum változatos programot szervezett.

László Dániel festõmûvész
kiállítása
A Vármúzeumban március 15-étõl június
22-éig láthatók a fiatal festõmûvész alkotásai, mely Családom tükörben címet
kapta. A mûvész színekben gazdag képei
szinte megszólítják a látogatókat, csodálatosak a kompozíciók és ragyogó a fényelosztás. Az ünnepélyes megnyitón
Endreffyné Takács Mária köszöntõ szavai és a gimnázium tanulóinak színvonalas mûsora után Balogh Gyula festõmûvész ajánlotta László Dániel képeit a
szépszámmal megjelent érdeklõdõk figyelmébe.

Ünnepi megemlékezés
a mûvelõdési házban
A 3/b osztályos tanulók mûsora igen látványos volt, jól idézték a kor hangulatát,
szellemét. Horváth Istvánné Klári igen jó
koreográfiát állított össze, melyben többször kidomborodott a piros-fehér-zöld

magyar trikolór színe. A mûsor elõkészítésében, a ruhák tervezésében és elkészítésében, valamint a technikai lebonyolításban Kántor Mónika, Várszegi Zoltán,
Varga Péter és Kovács József köszönetet
és dicséretet érdemel.

Fáklyás felvonulás
a Petõfi szoborhoz
Ezúttal sem maradt el a hagyományos
felvonulás. A 48-as szabadságharcos, forradalmár és költõ óriás Petõfi Sándor
szobrához több százan vonultak fel. A
szobornál Csõszné Kacz Edit polgármester méltatta nemzeti ünnepünk jelentõségét, emlékezett a nemzeti hõsökre. Beszédében kiemelte a nemzetnek nehezebb volt hosszú, hosszú évekig tûrni, elszenvedni az elnyomatást és nem behódolni a hatalomnak, mint fegyverrel harcolni az ügyért. Teleki és Deák Ferenc
azonban bírva a nemzet támogatását,
nem engedett, ahogy mondani szokás a
negyvennyolcból, nem engedett a megfogalmazott és a nép által elfogadott köveFolytatás az 5. oldalon®
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A testületi ülésrõl jelentjük
A rohanó élet nagy rendezõ, ez bebizonyosodott a legutolsó testületi ülésen is. Az eredeti
munka és üléstervben szereplõ témák közül
többet le kellett venni, ugyanakkor több új napirendet is tárgyaltak.
A szokásoknak megfelelõen az elõzõ ülés óta
hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl
tájékoztatta elõször a polgármester a képviselõket.
– A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltségének vezetõje,
dr. Ress Ferenc Simontornyán járt, és az önkormányzat és a hivatal közötti együttmûködésrõl tárgyaltak.
– A polgármester fogadta Tamási város rendõrkapitányát, dr. Bognár Szilvesztert és a volt
rendõrkapitányt, Rideg urat.
– Az ÁPV Rt. utódszervezete, valamint a környezetvédelmi hatóság munkatársai megtekintették a bõrgyár területén a környezeti károkat. Tárgyalások folytak az elkövetkezendõ
idõszak feladatairól.
– A polgármester Pécsett a strand felszámolóbiztosával tárgyalt.
– A város önkormányzatát megkereste a
Hungaro Berry Kft. A cég hûtõház létrehozását
tervezi. (Bõvebben külön cikkünkben.)
– Felelõtlen égetés következtében a bõrhulladék begyulladt. A TM Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a sárbogárdi tûzoltóságtól kaptunk segítséget.
– A Vártér 5. szám alatti épület Nappali Ellátó
Központtá való átalakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezõvel a
szerzõdést megkötötték.
– A halotthûtõ megérkezett, beszerelése megtörtént. Mindkét esetben targoncát kértünk a
munkálatokhoz, a polgármester köszönetét fejezte ki a segítségért.
– A polgármesterasszony a Tolna megyei bíróságon járt, ahol Cserháti Péter felperes, mint
magánszemélyt jelentette fel. Bejelentette a
képviselõ-testületnek, hogy már nem magánszemélyhez kapcsolódó, hanem mint a polgármesteri szolgálati viszonyhoz kapcsoló felelõs,
mint elsõ rendû alperes vesz részt az eljárásban. Másodlagos alperesként az önkormányzatot jelölte meg.
– Március 13-án a Tamási Munkaügyi Központtal együttmûködési megállapodást kötöttek a közhasznú illetve közcélú munka tárgyában.
– Március 19-én Csõsz László alpolgármesterrel közösen vett részt a polgármesterasszony
azon a találkozáson, melyen Lampert Mónika
szociális és munkaügyi miniszter és Veres János pénzügyminiszter a 2009. évi adóváltozásokról és a szociális törvény módosításáról
adott tájékoztatást.
– Nagyszékelyben a LEADER-programmal kapcsolatos tájékoztatón vett részt Tóthné Unghy
Ilona és Szabó Attila képviselõvel. A következõ
két hónapban sok feladatot kell megoldani, de
reméli, hogy a pályázat eredményes lesz.
– Március 27-én a polgármester a komáromi
bíróságon járt, ahol az Õszikék Szociális és
Szolgáltató Központ kivitelezõjének perét tár-

gyalták. A kivitelezõ nem okozott kárt a városnak.
– A CSASZI-Z Kft.-vel szerzõdés köttetett a közterületen lévõ egyes fák kivágására.
– A polgármesterasszony tárgyalt a környezetvédelmi hatósággal a kommunális hulladéklerakó rekultivációjára kiadott határozatban
megfogalmazott kötelezések ügyében. A konzorcium novemberben beadta rekultivációra is
a pályázatot, amelyrõl nyáron lesz információnk. Ennek függvényében térünk vissza a határozatban foglaltakra.
– A Nappali Ellátó Központ gázellátási- és tûzvédelmi, valamint a központi orvosi ügyelet
tûzvédelmi tervezésére a szerzõdést aláírta a
polgármester.
– A strand árverésének második fordulójára a
pályázatot az önkormányzat beadta.
– A polgármester ajánlatot kért a mûvelõdési
ház tervezésére, kultúrházi körárok és a Malom
utcai árkok felújításának tervezésére és az okmányirodai parkoló kivitelezésére .
– Befejezõdött a polgármesteri hivatal gazdálkodási irodáinak helyreállítása.
– Az önkormányzat nevére került a két – Malom utcai árkok vizét levezetõ (Gereny Attila
melletti, Kovács Jenõ melletti) – vízelvezetõ
árok.
– A polgármester támogatási nyilatkozatot
adott ki a 4 Tó Kft. részére, aki Kisszékely településen kilencszintes, hétemeletes, 135 fõre
tervezett apartmanos wellness szálloda építésére kíván pályázni.

Jelentõsebb események:
– Önkormányzati delegáció vett részt
Nyárádszeredán a Bocskai napokon, melynek
tagjai: Csõszné Kacz Edit, Könyv István János,
Schweigert Györgyné és Vámi László voltak.
– A polgármester február 28-án a Táltos Alapítvány képviselõit fogadta, ahol az iskolai szakképzésrõl tárgyaltak.
– Az STC ’22 sportolóit a polgármesterasszony
vendégül látta egy vacsorára, ahol eredményes tavaszi szezont kívánt.
– A Siómente Szövetség ülését Simontornyán
tartották.
– Március 17-én a polgármestert megkereste
a Kossuth Rádió Magyarné Csajági Márta
ügyében. Bejelentette a képviselõ-testületnek,
hogy május 8-án jótékonysági rendezvényt
szervez az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága, ahol fellép Csepregi Éva mûvésznõ, Nagy Bandó András humorista, a Vándorok tánckara, Decsi Kiss András gitármûvész. A rendezvényen a média is jelen lesz:
Kossuth Rádió, Fortuna Rádió, Tolnai Népújság.
– A város pénzügyi helyzetérõl ezentúl minden
ülésen beszámolnak. Az éves helyi adók 37
%-át, 29 millió forintot fizetett be a lakosság
március 15-ig. A kötvény elsõ félévi kamatbefizetése megtörtént. Folyószámlahitelt nem
használt fel az önkormányzat.
– Az önkormányzat 2007. évi költségvetési
rendeletének VI. számú módosítását a testület
elfogadta.

– Tárgyalták a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. könyvvizsgálattal történõ megbízását. A megbízás korábban kötelezõ volt, mert az önkormányzat hitelt vett fel, most vita alakult ki, egyes állásfoglalás szerint a kötvény nem hitel, míg másik vélemény szerint annak minõsül. A könyvvizsgáló éves díja 500 ezer forint. Hogy szükséges-e
alkalmazni vagy sem, állásfoglalást kérnek a
Közigazgatási Hivataltól, s annak ismeretében
újratárgyalják és döntenek.
– A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi
szabályairól szóló 4/2006. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták.
A szociális és egészségügyi bizottság szigorítást szeretne, hogy csak a ténylegesen rászorulók kapjanak támogatást. Anomália van az
országos és a helyi rendelet között. A szociális
bizottságnak csak végrehajtó szerepe van,
mert aki a szükséges iratokat beszerzi, annak
kötelezõ a támogatásnyújtás annak ellenére is,
hogy ismeri a kérelmezõ anyagi helyzetét. Maradt a régi rendelet, mert a szavazás során nem
alakult ki többség.
– Az önkormányzat Szervezési és Mûködési
Szabályzatát az Országos Közigazgatási Hivatal irányelveinek megfelelõen felülvizsgálták.
Több nyitott kérdés maradt még fenn, ezért a
döntést áprilisra halasztották.
– Elfogadták a 2008. évi közbeszerzési tervet.
– A közutak, járdák, vízelvezetõ árkok helyzetérõl készített jelentést elfogadták.
– Megbízási szerzõdés kötvény zártkörû forgalomba hozatalának szervezésére témáját a Közigazgatási Hivatal megvizsgálta, és elrendelte,
hogy pótlólag a testületi ülés elé kell terjeszteni.
– A városközpont rehabilitációs pályázat benyújtását tárgyalta a testület. A terveket lakossági fórumon és több más rendezvényen bemutatták, így sokan alkothattak vélemény a
pályázati tervekrõl, elképzelésekrõl A képviselõ-testület is több esetben tárgyalta, s végül
névszerinti szavazás döntött, melynek alapján
a képviselõk kétharmada támogatásával benyújtják a pályázatot. A nemmel szavazók sem
a rehabilitáció ellen voksoltak, hanem csupán
aggályukat fejezték ki, hogy vajon most ez tekinthetõ-e a legfontosabb feladatuk. A tervek
szerint 300 millió forintos fejlesztés valósulhat
meg, melyhez 60 millió forint önerõ szükséges.
– A Petõfi u. 8. szám alatti épület, melyben a 3.
számú háziorvosi rendelõ és az egészségház
mûködik, felújításra kerül. A munkálatokkal a
SIÓ-VÍZ Kft.-t bízták meg.
– A képviselõk döntöttek az okmányiroda melletti parkoló és a Fürdõ utcáig vezetõ 205 méFolytatás a következõ oldalon®
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teres út építésérõl. A murvás parkoló és az út
elkészítésére 800 ezer forintot szavazott meg a
testület, és egy helyi vállalkozó végzi a munkálatokat.
– Felmérték a közlekedési táblákat. Megállapították, hogy 33 db tábla hiányzik, 20 db pedig
kopott. A közlekedés biztonsága érdekében a
hiányzó táblákat a 2008. évi költségvetés terhére pótolják. Ennek költsége 600 ezer forint+áfa. A kopott táblák cseréjét a 2009. évre
halasztják. Tavaly akciósan kínálták a táblákat,
az idén is figyelni kell, és ha van lehetõség, ki
kell használni.
– A testület megszavazta a KIÚT Tolna Megyei
Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht. vasút
tisztasági programra benyújtandó pályázat önerejét. Nyertes pályázat esetén 10 ember hat
hónapi munkájára lesz lehetõség.
– Hátrányos helyzetû térségek kisvárosainak
fejlesztése pályázati dokumentációjának öszszeállítására a polgármester megkapta a megbízást.
– A Simotrade Kft. ingatlanvásárlását a kb. 300
méternyi árok eladását elfogadták. Ez nem zavarja a körárok-rendszert, mert annak nem
szerves része.
– Utasváró létesítése a Kossuth téren. Tenke
Lajos felajánlotta, hogy a Kossuth téren egy
impozáns, fából készült buszvárót létesít. A városban található buszvárók egységes képének
kialakítása céljából úgy döntöttek, hogy az
Igari és a Némedi úti buszváróhoz hasonlót kell
építeni, ezért Tenke Lajos ajánlatát köszönettel
vették és javasolták, hogy a buszváró helyett a
labdarúgó pálya cserepadját készítse el. Csõsz
László alpolgármester a korábban útépítésre
felajánlott tiszteletdíjának átcsoportosítását
kérte, s ebbõl az összegbõl készülhet a Kossuth
téri buszváró.
– Simontornya Mikro-térség Közoktatási
Esélyegyenlõségi Intézkedési tervét tárgyalták. Megállapították, hogy tartalmában jó, de
még folyamatosan sok javítást igényel és
szakmai tartalommal meg kell tölteni, ezért
nem fogadták el, és késõbb tárgyalják.
– A városi könyvtár könyvbõvítési pályázatát
elfogadták. Az önerõt a könyvtár saját költségvetésén belül biztosítja.
– A kultúrházi körárok tervezésére pályázatot
kell keresni. A határozati javaslatban az
TOPEKA Kft. ajánlatát fogadták el, mert az a
legolcsóbb.
Va-Lá

Születések március hónapban

Gyuricza Klaudia Izabella,
Asztalos Adrienn
Házasságkötés nem volt.
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Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés, 2008. február
11-e óta, Simontornya városból 20 bûnügyi feljelentés érkezett az õrsre, melybõl
6 lopás, 2-2 betöréses lopás bûntett, sikkasztás, garázdaság és tartás elmulasztás
vétség miatt, 1-1 zsarolás bûntett, bankkártyával visszaélés bûntett, közokirat
hamisítás bûntett, kábítószerrel visszaélés vétség, zaklatás vétség, csalás vétség
elkövetésének gyanúja miatt tettek.
A bûncselekményeket nem sorolom fel
részletesen, de jelzem, hogy több kisebb
értékû lopás (pl. baromfilopások), kisebb
kárértékû betörések mellett történt egy
jelentõs értékre elkövetett lopás: Igari
utcából 5 millió Ft értékû traktorlopás,
egy nagyobb értékre elkövetett betöréses
lopás: a Kanyar presszóból 232.000 Ft
pénzlopás), egy kábítószerrel visszaélés
vétség is.
A bûncselekmények közül többet forrónyomon felderítettünk, pl. baromfilopá-
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sokat, gázolajlopást, néhány ügyben az ismeretlen tettes kilétét még nem sikerült
megállapítani (pl. traktorlopás).
2008. február 11-e óta a rendõrõrs munkatársai az õrs egész illetékességi területén 19 szabálysértési feljelentést tettek,
ebbõl 2 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt, a többit közlekedési és egyéb
szabálysértés miatt (közöttük 1 volt
simontornyai lakos). Ittas vezetés bûncselekménye miatt 3 feljelentést tettek,
közte 1 simontornyai lakos ellen.
Helyszíni bírságot 100 esetben szabtak ki.
Az õrs létszámhelyzete: 6 kmb mellett
csak 4 járõr van, közülük 1 rövidesen távozik. Egy nyomozótiszt is elment, helyére külsõst próbálunk felvenni, de a felvétel több hónapig is elhúzódik.
Javaslatot tettem simontornya II. kmb
státusz létrehozására, amely beosztásba
talán más, környékbeli kapitányságról
tudnánk rendõrt hozni.
Dr. Pásztor Attila r. alezredes,
õrsparancsnok

Hûtõház
épül a város
határában
Munkahelyteremtõ beruházást kezdenek a 61-es számú fõút mellett, a volt bakterházzal szemben. Már most több m3
földet mozgattak meg, mely elõkészíti a
leendõ építkezés helyszínét. Az adott területen jelenleg régészeti feltárások folynak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Odor János Gábor simontornyai származású régészének vezetésével. Az építkezés helyszínén az eddigi ismeretek alapján, korábban középkorú faluhely volt.
Ezt az ásatások is igazolják. Elõkerült
már több gödörház, kemence és a korra

jellemzõ lelet. A feltárások befejezése
után a Hungaro-Berry osztrák cég közel
2000 m2-es hûtõ- és fagyasztóház építését
kezdi meg. A meggy, cseresznye, ribizli,
málna, szilva, barack, bodza és egyéb gyümölcsök hûtését végzõ cég egész évben
12-16 embernek ad munkát, szezonálisan
pedig 3-4 hónapig 50-60 embert foglalkoztat.
Va-Lá

Internet Fiesta 2008
A városi könyvtár is csatlakozott a Ne csak lógj a neten
címû Internet Fiestához, mely országszerte március 26-31.
között került megrendezésre.
Ebbõl az alkalomból Pál Attila tanár úr irányításával több
gimnáziumi osztály látogatott el a könyvtárba, hogy a napi
használatnál kicsit többet is megtudjanak az internet kínálta lehetõségekrõl. A tanár úr vezetésével hasznos tini oldalakkal ismerkedtek meg, valamint felhívtuk a figyelmet az
internetes adatszolgáltatás, ismerkedés veszélyeire is.
Míg a csoportok egyik fele a számítógép mellett ülve szívta magába a hasznos információkat, a csoport másik fele megismerkedett a könyvtár kínálta további lehetõségekkel, az elektronikus katalógusokkal és a digitális könyvtárakkal.
Reméljük sok új információhoz jutottak a fiatalok, és az internet mellett a könyvtár
egyéb szolgáltatásait is beépítik mindennapjaikba.
Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató
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Változások az építésügyi hatósági eljárásban
Már tendenciának számít, hogy az építésügyben a jogszabályokat 10 évente gyökeresen megváltoztatják. Legutóbb 1997ben volt „földrengésszerû” változás.
Mintegy 22 új jogszabály jelent meg, melyeket folyamatosan módosítottak. A legnagyobb módosítás a 2004. évi uniós tagság elõtt volt. 1997-ben kétféle eljáró hatóságot hoztak létre: a településit és a kiemeltet.
A települési jegyzõnek az alábbi jogköre
volt: telekalakítás, építési engedélyhez
nem kötött építési munkával járó rendeltetésmód változási engedély, a rendezési tervbõl eredõ kötelezések, mûszaki nyilvántartás.
2000-ben a telekalakítás is a kiemelt hatósághoz került át. A jogszabály kiadásakor 220 kiemelt hatóság volt, ez 2007-re
1200 lett.
Mintegy két évig húzódott az eljáró hatóságok ismételt kijelölése. Ez nagy vitát
váltott ki, hiszen olyan települések, mint
Érd (megyei jogú város), vagy Dunakeszi
(35 ezres város, évi 1000 feletti építési engedéllyel) nem kaptak volna építésügyi
hatósági jogkört. Végül az 1997-ben – a
jogszabályban felsorolt – települések
kapták meg véglegesen az építésügyi hatósági jogkört. Az eddig jogkörrel rendelkezõk közül egyetlen településtõl sem
vették el a jogkört, de amint a feltételeket
nem tudják biztosítani, akkor a kistérségi
központok kapják azt meg. Így maradt
meg Simontornyán – körzetével együtt –
az eljáró hatósági jogkör. A változás alapján megszûnt a települések jogköre, így
megszûnt a kiemelt hatósági jogkör is.
Ezen változás a simontornyai körzethez
tartozó lakókat nem érinti.
Érinti viszont a többi változás. Mik változtak meg? A felsorolás nem teljes, de
kitûnik belõle a változás mértéke: a kérelmek fajtája, a tervek mûszaki tartalma, a tervdokumentáció mellé csatolan-

dó okiratok, az engedélyhez kötött építési
tevékenységek.
Vegyük ezeket sorba:
1./ A kérelem fajtája: Ez nem csak azt jelenti, hogy megváltozott a kérelem formanyomtatványa. Eddig 1986-óta csak
kétféle építési tevékenység volt: építési
engedélyhez kötött és építési engedélyhez
nem kötött.
Most ismét van bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység, de ez nem
hasonlítható az 1986. elõttihez. Akkor az
építtetõ beadott egy maga által készített
alaprajzot a kérelemmel és illetékkel. Ezt
a hatóság – határozat nélkül jóváhagyta.
Most egy más jellegû formanyomtatványon kell beadni a kérelmet, meg kell terveztetni. A tervdokumentáció részben eltér (egyszerûsített) az engedélyhez kötött
kérelem mellé csatolandó tervdokumentációtól. Viszont a hatóságnak az eljárást
ugyanúgy kell lefolytatnia, mint az engedélyhez kötött építési engedély kérelmet:
az illeték megegyezik, az eljárási határidõ megegyezik, a szakhatóságok bevonása megegyezik.
Az egyetlen változás az, hogy a határozatban az eljáró hatóság a kérelmet nem engedélyezi, hanem jóváhagyja.
Másik fontos változás a kérelmeknél,
hogy eddig a telekalakításra másik jogszabály vonatkozott. Most az építési engedélyt és a telekalakítást egyazon jogszabály szabályozza.
2./ Mint az elõzõ pontban leírtam, a bejelentési kötelezettséghez kötött tervdokumentáció „könnyített” kivitelû. Az eltérések szakmai jellegûek, ezért annak felsorolásától eltekintek.
3./ Eddig a kérelemhez az alábbi okiratokat kellett különösen csatolni (a felsorolás itt sem teljes, mert kb. 32-féle van belõle): építési jogosultságot igazoló dokumentum, okirat; térképmásolat, tervezõi
nyilatkozat (minden tervezési fajtához),
felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat hasz-

FELHÍVÁS
2008. április 18-án I. KÖRZET (vasúton innen, központ)
2008. április 17-én II. KÖRZET (kertváros)

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a KÖZÉV Kft. közremûködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett
nem veszélyes
(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, textíliák, mûanyagok,
szórakoztató elektronikai berendezések, elektromos gépek stb.)
hulladékot a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig! A lomtalanítás keretében
veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes doboz, növényvédõ szer,
gyógyszer, olajos hulladék, fénycsõ, állati tetemek stb. …) nem szállítható el!
Polgármesteri hivatal, Simontornya

nálatbavételi engedélyhez, felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat vagy mûszaki
szakértõi nyilatkozat fennmaradási engedélyhez, statisztikai adatlap (1. számú
az építési engedélyhez, 2. számú a
használatbavételi engedélyhez formanyomtatványon), hulladék adatlap (különbözõ kérelmekhez különbözõ formanyomtatványok), statisztikai számítások, hõtechnikai számítás, közmûnyilatkozatok.
Ezek közül az alábbiakat a tervezõi nyilatkozat részévé tette a jogszabály: statisztikai számítások, hõtechnikai számítás, közmûnyilatkozatok.
A tervezõi nyilatkozat ezen túl is kibõvült. Ennek felsorolásától szintén eltekintek.
Megszigorították a kiviteli tervek készítésének kötelezettségét. Eddig csak értékhatárhoz kötötték, amely 30 mFt volt. Az
értékhatár ugyan megmaradt, de közhasznú (értsd: középület) épületek tekintetében, illetve közbeszerzéshez kötött
épületek építése esetén szintén kötelezõ
a kiviteli tervek megléte. A kivitelezés
megkezdését be kell jelenteni a regionális Közigazgatási Hivatalhoz is a kiviteli
tervek melléklésével. A közbeszerzési tv.
a 15 mFt feletti építkezések esetében teszi kötelezõvé az eljárás lefolytatását.
Közhasznú építmény esetében értékhatár nélkül kiviteli tervet kell készíteni. Ez
többnyire az önkormányzatokat sújtja,
hiszen egy kiviteli terv többszörösébe kerül az engedélyes terveknek.
4./ Az eddig felsorolt változások többnyire az eljáró hatóságot és a tervezõt érintették, az engedélyhez kötött munkák viszont már a lakosságot is. Felsorolom
azon fontosabb változásokat, melyek a
jogszabály tartalmaz. Engedélyhez – illetve bejelentéshez – nem kötött építési
tevékenységek (csak azokat sorolom fel,
amelyek 2007. december 31-éig engedélyhez kötött építési tevékenységek voltak): parapet konvektor szellõzõjének
kialakítása, bruttó 50 m2 alatti gazdasági
épület (a telken lévõ összes gazdasági
épület beleszámít az 50 m2-be) építése, 20
m3 alatti zárt szennyvíztároló, kerítés építése a telekhatáron (közterülettel határos is) és telekhatáron belül, nyílászáró
cseréje (osztástól függetlenül), ha a felette lévõ áthidalót, vagy gerendát nem kell
megváltoztatni.
A simontornyai települési gázvezeték hálózatra 1998. március 2-án adták ki használatbavételi engedélyt. A jogszabály
szerint a 10 év feletti gázhálózatok esetében a közmûfejlesztési hozzájárulás
(HFH) jelenleg 55 ezer Ft. A hivatalban
érezni a lakosság ez irányú aktivitását.
Ennek azért van jelentõsége, mert a fent
leírtak alapján a parapetes kivezetésekre
ezt követõen nem kell építési engedélyt
kérni.
NK
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Gazdag programokkal, méltóságteljesen ünnepeltünk
Folytatás az elsõ oldalról®

telésekbõl, a hatalom mégis csak kiegyezni kényszerült, így ha
mérhetetlen szenvedés és jelentõs áldozat árán is, de nem bukott el 1848. március 15-e szelleme. Az elõször a márciusi ifjak
és a forradalmárrá vált honpolgárok által viselt nemzeti színû
kokárda azóta hagyományosan a szabadság és a nemzeti együvé

tartozás kifejezõ jelképévé vált, így a kokárdát, mint jelképet is
e nevezetes napnak köszönhetjük. Az ünnepi beszéd után az in-

tézmények és szervezetek helyzeték el koszorúikat. A megemlékezést a plébánia gitárcsoportjának mûsora színesítette. Békességben, méltó módon együtt ünnepeltek a családok, az unokák, szülõk, nagyszülõk igazi politikamentes program volt.
Va-Lá

Egy kivágott fa helyett
két csemetét ültetnek
Húsz db közterületen álló fa kivágását kezdték meg a közelmúltban.
A fák kivágása sok emberben nemtetszést váltott ki. A kivágandó fákat erdész szakemberrel megerõsített bizottság jelölte ki. A fák zöme
elöregedett, korhadt, balesetveszélyes, ugyanakkor néhány allergiát
okozó fa is kivágásra kerül. Helyettük rövidesen megkezdik az új fák
ültetését. A városnak korábban egy-egy veszélyes fa kivágása 120150 ezer forintba került, most a vállalkozó a kivágott fa feléért
vállalta, a másik fele az önkormányzat tulajdona.
Va-Lá
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Régi nevek a Malom utcából
A Malom utcát egy kicsit mindig is a saját utcánknak tekintettük; Kiss nagyapáék laktak
itt, s szinte naponta jártunk ki
hozzájuk. A háború utáni
években a fele kertet mi munkáltuk, de akkor még hosszabbak voltak a kertek, és hangulatosabbak is a Sió szabályozása elõtt. Az utca lakói közül

nult be Gyula a háború alatt.
Idõs szüleit, feleségét Ilonkát
és 5 éves fiát, Bandit hagyta
itthon, aki testvérem gyerekkori barátja. S a sok amatõr
színjátszói, énekkari, és más
hasonlóan szép munkát, melyeknek a képek tanúsága szerint tevékeny részese volt.
Bandi ma Pesten él, egy lány-

Lukács Pali, Jolánka és Lajos
az 1930-as években

Jobbágy Gyula és felesége,
Balassi Ilonka 1935 körül

id. Márkus György és felesége, Baráth Mária,
s két fiúk, István és György az 1920-as évek végén

mindenkit ismertünk, és sok
rokon család is lakott itt (róluk az „Emlékezés-töredékek”-ben a Családunk fejezetnél írtam). Jó lenne folytatni
az utca valamennyi lakójával,
de közülük pár családról tudok csak írni — hisz oly hosszú
az utca…
Horváth Lászlóné Lukács Joliékkal kezdeném, az õ szüleikrõl szintén írtam már, s a
Kárpátok védelmében hõsi
halált halt Lajos fiúkról is.
Édesapja megtudta, hogy hol
temették el fiát — Vorontán
falu templomkertjében —, de
közben odaért a front, s késõbb már nem lehetett a sírját
megtalálni. Ma már sajnos Jolánka sincs közöttünk, de fiától, Zoltántól nagyon szép képeket kaptam. Közülük ezt a
fotót adom ide a három testvérrõl most, a múltból. S itt
mondom el, hogy a Malom
utca, de fõleg az utca eleje nagyon megszenvedte a frontot.
Sok ház leégett, és nagyon sok
volt a polgári áldozat, köztük
gyerekek is.
Az utca legelején Jobbágy
Andrásék
laktak,
Gyula
egyetlen fiúk volt. Házukat
Kossuth térinek is nevezhetnénk, ma már nem áll. Édesapjának kovácsmûhelye volt,
de gazdálkodtak is. Innen vo-

gyermekük van, Mónika. A
család sohasem tudta meg,
hogy Jobbágy Gyula hol van
eltemetve.
És írnom kell Szabó Pálról,
aki szintén Malom utcai fiatalember volt, Jobbágy Gyulával
jó barátok voltak. Õ is egyetlen fiú volt. A gimnázium elvégzése után édesapja szép
mesterségét tanulta ki, asztalos lett. Lénárt Erzsébetet vette feleségül, kisfiúk Pali 3 éves
volt, amikor édesapja elesett.
Nagyon fiatal arc néz ránk a
képekrõl — mára már dédunokái, a Bánki-testvérek
lesznek hasonló korúak. Fiát
és családját minden hõsi megemlékezésen ott láthatjuk, a
fényképeket tõlük kaptam.
Szabó Pált hazatért bajtársai
akkor látták utoljára, amikor
egy katonatársát segítette
1943 januárjában, a Donnál.
Megpróbálok visszatérni most
a békeidõkbe. A Malom utca
elején, a bal oldalon laktak
Márkus néniék, akit ahányszor láttam, mindig megcsodáltam szép tartásáért, fehér
hajkoszorújáért.
Id. Márkus György felesége
Baráth Mária nagyon szépasszony volt, a fénykép is tanúsítja. Két fia közül az idõsebb,
István maradt otthon családjával. Feleségét Tóth Irénkét

Szabó Pál az 1930-as évek végén
Bagoly György bevonulása elõtt

Pázmándról hozta. Két lányuk
közül Marikától, Szabó Lajosnétól több fényképet is kaptam évekkel ezelõtt — azóta
tartozom ezzel az írással. Férje hatgyermekes családban
nõtt fel, nagyapja volt Fodor
Imre községi bíró, aki hosszú
idõn át dolgozott a tisztségben
a 20. század elsõ felében.
A Malom utcai családi házban
ma Irénkéék laknak, férje
Ihász János Sáregresrõl jött
Simontornyára.
Meg kell említenem, hogy a
Márkus családot az 50-es évek
elején sok méltatlanság érte.
A fiatalabb testvér, ifj. Márkus György Tóth Hajnalkát
vette feleségül, aki a községházán dolgozott. Az õ szüleirõl a Töredékek Fõ utca jobb
oldalánál írtam. Két lányuk és
egy fiúk: Hajnalka (Csuti
Istvánné), György (felesége
Körmendi Gyöngyvér) és Klári (Hersics Józsefné) — mindhárman családos emberek.
Ha továbbmegyünk a Malom
utcán, a „Piros villán” túli sarkon egy hosszú ház állt. Egyik
felében Bábi néni lakott,
Csõsz Magdi Suplicz nagymamája, a másik felében Joó
néni, Kondor Katalin, család-

jával. Sajnos fényképem nincs
róla — magas asszony volt, határozott, katonás és nagyon
dolgos, nagyon szerettük õt.
Fiának, Ferencnek családja
ma is itt él Simontornyán.
A következõ házban Kasos
néniék laktak. Õrá csak homályosan emlékszem, házuk
sem áll már — hangulatos fákkal, bokrokkal övezett bejárata volt. Kuntlerné Termel
Irénkének nagynénje volt,
tõle kaptam fényképet róla.
Férje a vasútnál dolgozott.
Mellettük Botos Józsefné háza volt, õ a bõrgyárban dolgozott, édesanyja is ott élt velük.
Botos néni 3 gyermeke közül
Kató, a legkisebb, osztálytársam volt. Igarra ment férjhez.
Jóskát a front alatt halálos lövés érte, 15 éves lehetett. Erzsébet Riffer Károly felesége
volt.
Nagypapámék háza õvelük
szemben állt, s több tulajdonos után máig is megmaradt
még oszlopos tornáca. Szomszédjuk, Csõsz Sándor bácsiék
háza után Stollár Gyuláék kis
boltja következett: idõs, gyermektelen házaspár voltak.
Még feljebb Halász néniék, lányuk Szabó Istvánné családjával, kedves ismerõsök voltak
õk is. Fiai családjukkal ma is
itt élnek Simontornyán. Nagy-
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papáékon túl Szénásiék laktak, két lányuk volt, Teri és Ilonka, õ most is itt lakik. S mellettük volt Szabó néniék
kötélgyártó mûhelye.
Régi házunktól pontosan szemben rá lehetett látni a szõlõhegynek arra dombjára, amelyik — Ódor János régész szerint
— bronzkori földvár volt. Amikor gyerekként Szabó Mártiék szõlõjében jártunk, fölmentünk a tetõre is, s a hajdani
sánc peremén ülve lógattuk a lábunkat
sorban, gyönyörködve a Siópart, a Pósa-tó, a falu látványában.
Bagoly bácsiék családi háza elõtt a kertben még megvannak a szép hatalmas fák.
Öt gyermekük volt: Ferenc, György, István, Mária és Janka. Egyik fiúk, Bagoly
György nevét is ott láthatjuk a hõsi halott
katonák névsorában. Úgy emlékszem
mezõgazdász volt, szomszédja Jancsky
Árpád (Gyuszi), aki kollégám volt,
többször mesélt róluk.
A család ismert volt Simontornyán, és
köztiszteletben állt. Az 50-es évek elején
õket is sok méltánytalanság érte. A fiatalok továbbtanultak, s elkerültek innen.
Bagoly György nem alapított még családot, mielõtt a háborúba önkéntesként bevonult. Testvére, Ferenc feleségétõl,
Zsófikától kaptam fényképet, s tõle tudom, hogy sógorát, aki hadnagyként szolgált, egy pajtába húzódva látták utoljára
visszavonuló társai. Amikor hívták, hogy
menjen velük, azt felelte: nem hagyja ott
a katonáit.
Ez is a Don-kanyarban történt, 1943 telén. Bagoly György sohasem tért haza.
2008. március
Tisztelettel: Kiss Margit

Helyesbítés
Februári írásomban (Beszédes u.) sajnálatos tévedés csúszott. A 3-as képen nem
Rozbora Ilonka látható, hanem Füller
Marika (ugyancsak simontornyai öregdiák). Ezen a fotón láthatjuk Ilonkát középen — kétoldalt Banizs Gabriella és Banizs Dezsõ (szintén régi simontornyaiak). Mindenkinek szíves elnézését kérem.
Kiss Margit
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Rövid hírek
Jól szerepeltek a simontornyaiak a Kadarka fesztiválon
Kiskõrösön rendezték a 13. Nemzetközi Kadarka Fesztivált és Borversenyt, melyen
tíz simontornyai szõlõsgazda indult. A kizárólag kadarka és kadarka-rose borok nemzetközi megmérettetésében hárman arany minõsítést értek el. Árendás Sára,
Schweigert György és Szarvas Fekete Tibor kadarkája érdemelte ki a legjobb minõsítést. Emellett még 9 ezüst, 6 bronz minõsítés a simontornyai kis csapat mérlege.

Sokan felismerték a szûrés fontosságát
A simontornyai védõnõk szervezésében a szekszárdi Mamma klub végzi a mammográfiai vizsgálatokat. A 45 és 65 év közötti nõk mellrákszûrése kétévente ingyenes és a
szállítás is térítésmentes. 2007 novembere óta 13 csoportban 172-en keresték fel a klinikát, bízva abban, hogy az idõben felismert mellrák ma már gyógyítható.

Kialakult a Színházi Nyár végleges programja
A XIII. Színházi Nyár és Fesztivál változatos gazdag programot kínál minden korosztály számára. Június 21-én a Múzeumok Éjszakájával kezdõdik és a július 5-i Vándorok tánciskola gálamûsorával zárul a nyár egyik legnagyobb simontornyai eseménye.
Hervé: Nebáncsvirág címû háromrészes operettjének bemutatója mellett fellép az
Alma együttes, zászlóforgatók, tûztáncosok, a Budai Ilona népzenei tábor hallgatói.
A komoly zenét a tamási Nyári Nemzetközi Zongora Mesterkurzus tanárai és
résztvevõi népszerûsítik. A részletes programot a következõ számunkban tesszük
közzé.

Megérkezett az egymillió forint értékû tetemhûtõ
A ravatalozó felújítása mellett új tetemhûtõ beszerzése is szerepelt az önkormányzat
tervei között. CÉDE pályázaton azonban nem sikerült nyerni, ezért Csõsz László alpolgármester felajánlotta tiszteletdíját, mely az ár 9 százalékát fedezi. A hiányzó 10
%-ot a temetõt üzemeltetõ Requiem Bt. ügyvezetõ igazgatója, Simoni Gábor
ajánlotta fel.

A simontornyaiak bizonyítottak a kistérségi borversenyen
A Tamásiban megrendezett kistérségi borversenyen jól helytálltak a simontornyai
szõlõsgazdák. A versenyen 220 bormintából 32 bort minõsített aranyérmesnek a szakértõkbõl álló zsûri. Az aranyérmek 25 %-a Simontornyára került, 8 gazda (a
SIÓ-BOR Kft. 3, Schweigert György 2, Kõvári Imre, Kolonics László és Császár Zsolt
1-1 aranyérmet érdemelt ki. Emellett még 17 ezüst és 8 bronz minõsítés a
simontornyaiak mérlege.
Va-Lá

TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSOK
ELÕFINANSZÍROZÁSA 2008-BAN IS

A SÁRBOGÁRD ÉS VIDÉKE Takarékszövetkezetnél
* MVH-hoz benyújtott igénylése után már hozzájuthat a támogatáshoz (területalapú támogatás, agrár környezetgazdálkodási
támogatás, tejtermelési támogatás)
* Területmérés nélkül is!
* Egyszerû konstrukció
* Gyors hitelbírálat!!!
Egyéb vállalkozói hitelek beruházáshoz, földvásárláshoz.

INTERNETES BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
Várjuk kedves ügyfeleinket az alábbi kirendeltségeinken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,
Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

„Helyben a helyiekkel a helyiekért”
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Megkezdõdött a reneszánsz hónap
A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium és a
Vármúzeum „2008 a reneszánsz éve jegyében” városi rajzpályázatot hirdetett gyermekeknek 4 kategóriában.
4-22 éves korig „Rajzoljuk meg várunkat” címmel kiállítás nyílt
a Vármúzeum kõtárában. A reneszánsz hónapot Endreffyné
Takács Mária múzeumigazgató nyitotta meg.

Reneszánsz korszakba repített a Kecskés együttes zenéje

A kõtárban a Hunyadiak a zenében címmel a Pro Musica
Antiqua HD Egyesület L. Kecskés András lantmûvész vezetésével hangversenyt tartott. A mûvészek a mûsor elején bemutatták a középkori és reneszánsz hangszereket, melyekkel ab-

Vámi István, az iskola igazgatója a rajzkiállítás megnyitója kapcsán elmondta, hogy büszkeség tölti el, hogy az iskola tanulói
igen nagy számban készítettek különbözõ technikákkal alkotásokat erre az alkalomra. Nem volt könnyû dolga a zsûrinek,
amikor a paravánon látható legjobb alkotásokat kiválogatta.
Több mint százan készítették el mûveiket, melyekbõl közel ötven itt látható. Az elmúlt évtizedek alatt sokszor láttam, hogyan
telik meg tartalommal, tudással, tehetséggel gyermekeink
egyénisége. Azt is láttam, mi minden segíti hozzá õket ahhoz,
hogy megtapasztalják az élet sokszínûségét, szépségét. A mûvészetet is pedagógus szemmel nézi, és hálás minden mûvésznek,
kezdõnek vagy már befutott, elismertnek, ha csak egy percre is
lenyûgöz, elgondolkodtat, megtanít valamire. Megtanít arra,
hogy mitõl szép a környezetünk és arra is, hogy sokféle szemmel
lehet nézni a világot. Ezek nem tankönyvbõl oktatható dolgok.
Nem könnyû még csak megfogalmazni sem mindazt, amit egy
alkotó ecsettel, festékkel, színes ceruzával ki tud fejezni. A
képek alkotói és a látogató közönség fantáziája határtalan,
hiszen a kiállítás képei is igazolják ki ezt, ki azt ragadta meg a
szép épületnek az egészébõl.

ban a korban zenéltek. Igen érdekes hangszereket ismerhettünk meg, így például a tekerõlantot, a kelta kishárfát, a görbe
kürtöt, a szarvból készült kürtöt, a reneszánsz furulyát, a tilinkót, a kuruc tárogatót, a kobozt, különbözõ lantokat, cserépdobot, a lant õsét, a DUD-ot, a hathúros nagyhegedût, a lopótökbõl készült háromhúros rebek nevû hegedût, melyet az ezres
években használtak. Mindezeket a hangszereket megszólaltatták, s Hunyadiak korát idézték fel muzsikájukkal, mellyel nagy
sikert arattak.
Va-Lá

A reneszánsz hónap áprilisi hátralévõ programjai
április 17. (csütörtök), 12 óra:
Reneszánsz divatbemutató
a Vármúzeum udvarán a
szakmunkástanulók saját kezûleg varrt
reneszánsz ruháiból.
Reneszánsz zene a római katolikus egyház
gitár együttese elõadásában.
Felkészítõ tanár: Máté Imréné.
Reneszánsz tánc,
elõadják a gimnázium tanulói.
Felkészítõ tanár:
Dolovainé Gyarmati Erzsébet.
Helyszín: a Vármúzeum udvara
(rossz idõ esetén a mûvelõdési ház).

április 22. (kedd), 15 óra:
A Simontornyai vár a reneszánsz korban

Vetélkedõ (szellemi, ügyességi és étel pl.
reneszánsz kori ismert személyiség
jelmezbe öltöztetése és a másik csoport
felismeri-e?, malomkõdobó verseny stb.)

április 24. (csütörtök), 17 óra:
Rajzpályázat és a reneszánsz
divatbemutató eredményhirdetése

Április 25. (péntek)
Illyés Gyula nyomában gyalogtúra és
kerékpártúra Rácegrespusztára
Akadályverseny, vetélkedõ életérõl és
munkásságáról

Április 28. (hétfõ)

A kéretlen kérõ, avagy párbaj és szerelem
Mátyás király udvarában (históriás játék)

Irodalom óra: Illyés Gyulára emlékezünk
halálának 25. évfordulóján
Ozorai példa

a Mare Temporis Történelmi
Hagyományokért Alapítvány elõadásában.

Április 29. (kedd)

Helyszín: a Vármúzeum udvara
(rossz idõ esetén a mûvelõdési ház).

Irodalomóra: Illyés Gyula életútja.

Rendezvények, megemlékezések
Illyés Gyula halálának 25. évfordulóján

Április 30. (szerda)
Irodalomóra: Fáklyaláng
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„Van egy álmom”
Ez az örökre emlékezetes mondat bõ
negyven évvel ezelõtt, 1963. augusztus
28-án hangzott el egy olyan ember országában, ahol milliók alapvetõ emberi jogai
sérültek pusztán származásuk miatt.
Martin Luther Kinget több mint 250 ezer
ember hallgatta Washington központjában, a Lincoln emlékmû elõtt, ahol a faji
egyenlõséget hirdette az oktatás, a munkavállalás és a szabadságjogok valamenynyi területén.
A helyi önkormányzatok kialakulása Európában szorosan összefügg a kormányok és az államok fejlõdésével, az új, demokratikus irányok alkalmazásával. A
kormányzati szintek közül a helyi önkormányzat áll a legközelebb az állampolgárokhoz és szerepet játszik a helyi lakosság érdekeinek és véleményeinek képviseletében. Lehetõséget ad a politikai
részvételre, a különbözõ vélemények kifejezésére, ami véleményem szerint
kulcsszerepet játszik a demokratikus politikai rendszerekben.
A helyi önkormányzatoknak, így Simontornyának nemcsak az a feladata, hogy a
helyi problémákat helyben, a polgárokhoz és problémákhoz közel kezelje, hanem az is feladata, hogy létrehozza és
erõsítse azt, amit polgári öntudatnak szokás nevezni. De térjünk rá a fõ problémára, ami miatt e cikk megszületett. Nem
mondok újdonságot azzal, hogy a romák
a rendszerváltás legnagyobb vesztesei. A
hatalmas gazdasági válság, az ipar pusztulása, másfél- kétmillió munkahely megszûnése Magyarországon (Simontornyát
érintve a Bõrgyár megszüntetése az
1990-es évek után); egész régiók gazdasági-társadalmi összeomlása. Nyilván elõször a legszegényebbeket, alacsony isko-

Biztonságos
radioaktív
hulladékkezelés
A Magyar Mérnöki Kamara Pakson
tartotta kihelyezett ülését. A szervezeti és sok más fontos téma mellett a legkiemelkedõbb talán a radioaktív hulladék kezelésének témája volt. A mérnökök az Atomenergiai Hivatal országos fõhatóság szakemberei a helyszínen Bátaapátiban gyõzõdhettek meg a
hulladéktároló építésének állásáról.
Megállapították, hogy a tárolás biztonságosnak mondható, így nem kell
félnünk a hulladéktároló közelségétõl. Ezen információk Bohli Antaltól,
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
elnökétõl származnak.
Va-Lá

lai végzettségûeket, a leginkább kiszolgáltatottakat söpörte ki a foglalkoztatottak körébõl. Mindez minden szegényre
igaz, de a romáknak – a szörnyû nyomoron kívül – még további gazságokkal kell
megküzdeniük. Nem mendemonda, hanem tudományosan igazolt összefüggés:
a munkaadók faji-etnikai eredet szerint
diszkriminálnak a munkásfelvételnél.
Nem rágalom, hanem minden áldott nap
tapasztalható rögvalóság: az állam és a
társadalom nem segít a komparatív hátrányok kompenzációjában, kiegyenlítésében, nem egyenlíti ki pozitív diszkriminációval a negatív diszkriminációt (a
hátrányos megkülönböztetést); még akkor se, ha bizonyos kormányzati tényezõk
erre tettek – a körülményekhez képest –
bátor kísérletet.
Simontornyának is vannak saját romái.
De vajon egy roma fiatalnak mennyi esélye van arra, hogy érettségi vizsgát tegyen, és felsõoktatási intézményben tanuljon tovább, illetve a munkaerõpiacon
érvényesüljön? Magam nevében szólok:
hosszú az út és rögös. Két éve elõször
megalakult Simontornyán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Mi is a feladata
egy ilyen önkormányzatnak? Véleményem szerint elsõsorban az érdekképviselet, hogy a mieink is elérhessék azokat a
célokat, amelyekkel lehetne élni. Nyilván
ez magyarázható az életkörülmények és a
szülõk elhelyezkedésének lehetõségeivel
is. Az alacsony iskolai végzettség miatt a
romák többsége alkalmi munkából tartja
fenn családját. Simontornya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata nem
tudja megváltani a világot és nem is akarja. De azt gondolom, hogy ezen családoknak igenis nagyon fontos, hogy családját
fenn tudja tartani. Ebben úgy tudtunk
volna segíteni, ha a közmunkaprogramban bennünket, romákat is egyenlõ félnek partnernek tekintenek. Megválasztásunk elején a város elsõ embere együttmûködésrõl beszélt, azonban azt gondolom, ez csupán papírforma szerint mûködik. 2008 áprilisában újabb lehetõség
nyílt a Tamási Munkaügyi Központon
keresztül, mely szerint 29 simontornyai
regisztrált munkanélkülit foglalkoztassunk 5 hónapon keresztül a Simontornya
vasútállomáson. Fontosnak tartom, ha
már „együttmûködünk”, kikérjék Simontornya Város Cigány Önkormányzatának
véleményét is, hogy 29 fõbõl legalább 10
fõ roma származású foglalkoztatott legyen. Azt gondolom, ma a munka min-
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denkinek fontos. Legyen az roma és nem
roma. A város elsõ embere 50 %-os roma
részvételrõl beszélt a közmunkaprogramban. A tények pedig azt mondják,
hogy ebbõl csak 4 fõ mondható roma
származásúnak. Szomorúan vette tudomásul Simontornya Város Cigány Önkormányzata, hogy elõzetes egyeztetés
nélkül kimaradt a döntéshozatalból. Jelenleg Simontornyán bõven meghaladja
az 50 fõt, aki roma származású regisztrált
munkanélküli. Simontornyán a regisztrált munkanélküliek száma jelenleg 299
fõ. (x) Úgy gondolom, akkor lehet együttmûködni, ha a másik felet is egyenlõ partnernek tekintjük és számításba vesszük.
Persze gyakorolhatnék önkritikát is, hiszen sok simontornyai abban a hitben él,
hogy szavazati joggal vagyunk jelen a települési önkormányzat munkájában és a
döntéshozatalban. Ez sem így van, csak
véleményezési joggal vesz részt Simontornya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke az üléseken és bizottsági
üléseken. Eközben jó látni a Simontornya tévében, hogy szép összeget fordít
az önkormányzat a belváros látványképére… és közben nagyon sok utcában csak
térdig sárban lehet közlekedni.
A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központnak a „2007-Egyenenlõ Esélyek
Mindenki Számára Európai Év” programhoz kapcsolódóan szervezett konferenciát Pécsett 2007. október 30-án a
roma foglalkoztatás helyzetérõl. A Humán Erõforrás Operatív Program 1.1
program célja, hogy a munkaerõpiac leghátrányosabb rétegei számára nyújt új lehetõséget munkaerõ-piaci pozíciójuk
erõsítése, foglalkozatási esélyeik növelése, a munka világába történõ be-, illetve
visszakerülésük elõsegítése érdekében.
A program célja tehát a foglalkoztatottság növelése. Csupán mintaként említem, hogy ebben a programban Tolna
megyében bevont roma származású 121
fõ, azaz 14 % nem roma származású, 728
fõ, 86 % volt. Azt hiszem az adatok tények, és nem kell magyarázni azokat. (xx)
És igen, „van egy álom”, én bízom abban,
hogy ez nem csupán Martin Luther
Kingé; és egyszer közös erõvel ez az álom
Simontornyán is valósággá válhat, ahol
adunk esélyt egyaránt mindenki számára,
akár a közmunkaprogramban való részvételre is…
Simontornya, 2008. április 7.
Tisztelettel: Góman József,
Simontornya Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzatának elnöke

Forrás: (x) Tamási Munkaügyi Központ
2008. április adata szerint; (xx)
www.ddrmk.hu

A szerkesztõ megjegyzése a „Van egy álmom”… címû cikkhez
Az újság által közölt, és általában a mások által írt cikkekkel a szerkesztõ nem minden
esetben ért egyet. A szabad véleménynyilvánítás, a sajtószabadság szellemében ezek
közül azokat az írásokat, amelyek több embert érintenek, eredeti formájában és tartalmában közöljük.
Szerkesztõ
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Tisztelt Lakosság!
Simontornya Város Önkormányzatának Egészségügyi és
Szociális Bizottsága

2008. április -

Ifj. Pillich Ferencre
emlékeztünk

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT
TART,

2008. május 8-án, 16 órai kezdettel
a Simontornyai Vár udvarán
a Magyar család megsegítésére.
Fellépõ mûvészek: a simontornyai „Vándorok” tánciskola,
Decsi Kis András szekszárdi gitár-elõadó mûvész, Nagy
Bandó András humorista, Csepregi Éva mûvésznõ.
A belépõjegy ára: 1000 Ft/fõ, mely az alábbi helyeken megvásárolható: polgármesteri hivatal, ügyfélszolgálat, Hegedûs
Helga; Simontornyai Vármúzeum; Fried Mûvelõdési Ház;
Egészségház (Simontornya, Templom u. 4., dr. Jovi Károly
rendelõje mögött, rendelési idõben); Schweigert Györgyné;
Szakács Tüzép (Simontornya, Petõfi u. 19-20.) – Csendesné
Marekkel Mária, Hársfa utcai élelmiszer bolt – Néth
Tiborné; dr. Mihócs Zsolt rendelõje (központi orvosi ügyelet
épületében hétköznapokon, délelõttönként) – Haig Judit.
Minden kedves, segíteni szándékozó lakost
sok szeretettel várunk!
Csõszné Kacz Edit polgármester,
dr. Mihócs Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Az emlékezõ gyermekek

Április 4-én (pénteken) 11 órakor ünnepi mûsorral emlékeztünk Simontornya tudós gyógyszerészére, ifj. Pillich Ferencre.
Hagyományainkhoz híven az alsó tagozatos gyermekek készültek aranyos rajzokkal, versekkel, dalokkal.

Nyelvvizsga ösztöndíj
Az idei tanévben az Euro Nyelvvizsga Központ különös lehetõséget kínált a nyelvvizsgát tenni szándékozó, illetve a továbbtanulást tervezõ középiskolás tanulóknak, hiszen az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy a sikeres felvételit nagymértékben meghatározza a diákok családi háttere, a szülõk anyagi
helyzete. A sikeres nyelvvizsgáért akár 50 többletpontot lehet a
felvételi során kapni, ezeknek a nyelvvizsgáknak a költsége
azonban a családokra hárul. Az Euro Nyelvvizsga Központ éppen ezért minden középiskolásnak lehetõséget biztosított arra,
hogy szociálisan nehéz helyzetben levõ, de jó tanulmányi eredményû és magas szintû angol vagy német nyelvtudással rendelkezõ tanulóink közül, nyelvenként egyet erre az ösztöndíjra jelölhessünk. Bár több diákunk is megfelelt a pályázat feltételeinek, mi Fülöp Anitát (12/G) angol, és Kecskés Klaudiát (11/G)
német nyelvbõl jelöltük, sikeresen. Így õk ketten ingyenesen tehetnek, középszintû, államilag elismert nyelvvizsgát a 2008-as
évben, mely egyébként 21900 Ft-ba került volna. A vizsgára
május végén kerül sor, melyet diákjaink reméljük, sikeresen
teljesítenek. Addig tart a felkészülés és felkészítés kemény
munkája. Sikeres nyelvvizsgát kívánunk nektek!
BB

Az ünnepélyes faültetés

A Pillich-emlékmûhöz Csõszné Kacz Edit polgármester
asszony és Vámi István igazgató úr helyezte el tiszteletünk koszorúit.
Az idei év Pillich napja különleges volt, hiszen részt vett rajta a
gyógyszerész úr unokája, dr. Bierbauer Józsefné Hidasy Erika
is. Az ünnepély részeként Pillich-emlékfát ültetett a polgármester asszonnyal.

Kedves Gyerekek!
Ügyesek voltatok, mivel sokan megtaláltátok a versben elbújt állatokat. A mostani rejtvényhez is sok sikert kívánok!
Szilvi néni

Új helyen a III. számú orvosi
rendelõ és az egészségház

1. Vegyetek ki minden szóból egy-egy betût úgy, hogy értelmes szót
kapjatok! (Pl. vér-ér.) A kihagyott betûket összeolvasva egy jármûnek a nevét kapjátok. A megfejtést a vonalra írjátok!

Április 14-étõl a rendelõ átépítése miatt a III. számú orvosi körzet rendelése a központi orvosi ügyeleten lesz kb. 2 hónapig.
Ezen idõ alatt a délutáni rendelések ideje átmenetileg 14-16
óráig tart. Az egészségház új helyre, a Templom u. 4-es szám alá
költözött dr. Jovi Károly rendelõje mögé.

SZEPLÕ, KULACS, KORPÁS, ALAK, KISÜL, ZÁRT, PÁRTOS, TESTÕRE, ZAVAR, ELÉBE, PÖRKÖL, ÉLÕ, DRÁMA

Va-Lá

Elõzõ havi nyertesek: Gajdos Viktória 1. a., Torma Sára Panka 1. a.,
Bácskai Kristóf 3. b.
Leadási határidõ: május 6.
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MÁRCIUSI ÉREMESÕ

„Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ
március 1-jétõl érvényes térítési díjai:

Igazán sikeres idõszakon vannak túl a gyermekkézilabdás fiúk. A
szivacskézilabdázók 74:38 gólaránnyal veretlenül lettek elsõk a
megyei döntõn.
Góllövõk: ARDELÁN KRISTÓF-36, TORMA MÁTÉ-25, Bogán László-10, Bácskai Ferenc-1, Horváth Balázs-1, Rohn Márk-1. Kapusok: Horváth Márk, Györe Norbert, Strumberger Márk.
A GY-6 korosztályban a Kiskunhalason megrendezett régiódöntõn 48:54 gólaránnyal, remek játékkal, szoros mérkõzésekkel
a bronzérmet sikerült elhoznunk. Góllövõk: VINCELLÉR ISTVÁN-19, Farkas Roland-9, Csendes Flórián-5, Tanki Krisztofer-5,
Szántó Márkó-4, Vonya Kornél-3, Molnár Bence-2, Bakos
Bence-1. Kapusok: SZELEI MÁRK, Hadi Tibor.
A GY-5 korosztály szerepelt a legsikeresebben: a szintén Kiskunhalason rendezett régiódöntõn 23:10 gólaránnyal veretlenül
végzett az élen, és így országos elõdöntõt játszhat, amelynek
tétje az országos döntõbe jutás. Góllövõk: VINCELLÉR ISTVÁN-11,
Szántó Márkó-5, Csendes Flórián-2, Vonya Kornél-2, Bakos Bence-1, Szabó Bence-1, Kiss György-1. Kapusok: SZELEI MÁRK,
Hadi Tibor.

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
szerint március 1-jéig a szociális intézményeknek meg kell állapítaniuk az egy
szolgáltatásra jutó önköltség összegét, amely az intézményi térítési díj alapja.
A Magyar Köztársaság 2008. évi központi költségvetésérõl szóló törvény differenciált, sávosan megállapított normatív támogatásához kötelezõen sávosan kell meghatározni az intézményi térítési díjakat. Közös szabály, hogy a
2007. december 31-én ellátásban lévõk számára az akkor érvényben lévõ számítási mód szerint, a 2008. január 1-jétõl ellátást igénylõk számára az újonnan életbe lépett jogszabályi rendelkezések szerint kell megállapítani a személyi térítési díjakat.

K. I.-né

I. csoport 490,-Ft; II. csoport 530,-Ft; III. csoport 570,-Ft.
A jogszabály szerinti feltételek szerint adható minimális személyi térítési díj:
étkezés nélkül 20,- Ft/nap, étkezéssel 70,- Ft/nap. Napközbeni tartózkodást
igénylõk térítési díja: 70,- Ft/nap.
Bentlakásos ellátás: egy fõre jutó önköltség 2008-ban 123.835,- forint.
I. csoport: 1 fõre esõ jövedelem öregségi nyugdíjminimum 150 % -át nem haladja meg: napi térítési díj: 1.747,- Ft; havi térítési díj/30 nap 52.400,- Ft.
II. csoport: 1 fõre esõ jövedelem öregségi nyugdíjminimum 150 % -át meghaladja: napi térítési díj: 2.183,- Ft; havi térítési díj/30 nap/65.500,- Ft.
Mosási szolgáltatási díj külsõ intézmények részére: 300,- Ft/kg

Iskolai hírek
Az Apáczai Kiadó által meghirdetett népdaléneklõ verseny megyei fordulóján Doffkay Borbála Erzsébet II. helyezést érte el.
A Tamási Városi Mûvelõdési Központ által megrendezett
kistérségi mesemondó versenyen 8 tanuló képviselte iskolánkat. A reneszánsz éve alkalmából Mátyás mondakörbõl
választhattak a mesemondók. Az 1-2. osztályosok közül
Molnár Péter Gergõ a II., 3-4. osztályosok közül Szemes
Gergõ a III. helyezést érte el.
Gratulálunk!

Szociális étkeztetés:
I. csoport (150 % alatt) 400,- Ft; II. csoport (150-300 %) 440,- Ft; III. csoport
(300 felett) 480,- Ft. A jogszabály szerinti feltételek szerint adható minimális
személyi térítési díj: 20,- Ft/nap.

Házi szociális gondozás óradíja:
Régi 742,- Ft; I. csoport 445,- Ft; II. csoport 817,- Ft.

Idõsek Klubja napi térítési díj:

Hadi Ferencné intézményvezetõ

Ásatáson

BESZÁMOLÓ
Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány 2007. évi közhasznú beszámolójának legfontosabb adatai
(eFt-ban). A közalapítvány kiemelkedõen közhasznú minõsítésû.
MÉRLEGADATOK:
Forgóeszközök: pénzeszközök
2.472
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2.472
Induló tõke
100
Tõkeváltozás
295
Tárgyévi eredmény
2.077
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
2.472
Közhasznú tevékenység bevétele
alapítótól
2.186
központi költségvetésbõl
1.495
egyéb támogatás
718
közhasznú tevékenység bevétele
671
egyéb bevétel
4
ÖSSZES BEVÉTEL:
5.074
Közhasznú tevékenység ráfordításai
– anyagjellegû ráfordítás
117
– értékcsökkenési leírás
14
– egyéb ráfordítás
2.866
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:
2.997
Endreffyné Takács Mária, a kuratórium elnöke

Ásatáson a 12. g osztály tanulói. Ódor János Gábor régész mindent
részletesen ismertetett.
Egyik hétfõ délelõtt 12. g osztállyal meglátogattuk a Némedi úti régészeti feltárást. Ezen a rendhagyó órán megtapasztalhattuk, hogyan folyik az ásatás, milyen jelek mutatnak a tûzhelyek, a tetõtartó
gerendák helyére, s kezünkben tarthattuk a több száz éves cseréptöredékeket is. Köszönjük Ódor János Gábor régésznek, hogy
meghívott és kalauzolt bennünket az ásatáson.
T. Unghy Ilona tagozatvezetõ

A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola,
Gimnázium 2008. május 3-án, 10 órakor tartja
ballagási ünnepségét.
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A Vándorok Tánciskola múltja, jelene és jövõje
A tánciskolát Varga László alapította 2001-ben közel 100 fõ
táncossal. Az alapítás óta több tánctanár is oktatta a gyerekeket. Ezek felsorolásától most eltekintek. Az elején felnõttek is
jártak még az iskolába az újszerûségnek köszönhetõen. Az iskola magját a helyi iskola diákjai adják, de szép számmal járnak
ide a környezõ településekrõl is. Háromféle táncoktatás folyik:
néptánc, balett és moderntánc.
A tánciskola itthon és külföldön is fellépett már. Simontornyán
minden évben két alkalommal, karácsonykor mindig egy témához kapcsolódóan, nyáron a világok táncával.
Felléptek a gyerekek még a környezõ települések egyes eseményein: Tamási, Pincehely, Ozora, Mezõszilas. A szerencsésebbek – és nagyobbak – a Dáridó mûsorában is felléptek. Külföldön jártak már Görögországban, Németországban, Erdélyben
két alkalommal is. Május 8-án a várban lép fel a táncegyüttes a
Magyari család megsegítésére szervezett jótékonysági koncerten. Május 17-ére Bátaszékre hívták meg a tánciskolát egy nemzetközi táncverseny-sorozat díszfellépésére, amely egynapos
verseny is egyben. A nyári világok tánca fellépést a szervezõk ki
akarják hozni a Vár térre a nagy érdeklõdésre való tekintettel.
2008-ra Rodosz szigetére van meghívás egy szintén nemzetközi
táncversenyre. A nyárra van még meghívás Szerencsre és
Hajdúdorogra is. Most van kialakulóban egy világhírû énekegyüttes mellett-elõtt „elõzenekar”-kénti fellépés. 2009-re
Marpingen polgármestere hívta meg a táncegyüttest újólag. A
tánciskola honlappal is rendelkezik, amelyet az egyik táncos
szerkeszt. A honlap címe: www.vandorok.try.hu
Itt minden fontos eseményrõl, fellépésrõl, tanárokról, táncosokról információk szerezhetõk be, üzenet küldhetõ. A felnõtt
táncosokról mûvészi fotók is megtekinthetõk. A fellépésekrõl
rövidített (vágott) videoklipek találhatók. A www.youtube.com
honlap vándorok címszava alatt további videoklipek láthatók.
A gyerekekbõl felnõttek lettek (tánctudás szempontjából), akik
jelenleg a haladó csoportot alkotják. Mára olyan színvonalat értek el tánctudásukkal, hogy országos versenyeken is indultak
(2007 õszétõl) és több jó helyezést értek el az erõs mezõnyben.
Az eredmények és kupák a mûvelõdési ház elõcsarnokában
lévõ vitrinben láthatók. (Meg kell jegyeznem, hogy a tánciskola
a mûvelõdési ház tánccsoportjaként mûködik.) Szerencsére a

vitrin kicsinek bizonyult. Amennyiben a februári versenyen is
indultak volna (a nyárádszeredai fellépés miatt kihagyták), akkor most az abszolút kategóriában az I. helyen állnának az egyes
kategóriákban szerzett összpontszámuk alapján. A versenysorozaton eddig két alkalommal léptek fel a MOM székházában
Budapesten, 1-1 alkalommal pedig Kalocsán, Balatonfüreden
és most legutóbb Egerben. A www.moderntanc.hu által szervezett országos versenysorozat utolsó állomása május 4-én
Simontornyán lesz. A legutóbbi versenyen csak a felnõtt csoport vett részt három kategóriában. Ott az alábbi eredményt érték el: HAIR 1. helyezés, ÍR 2. helyezés, ICE, ICE BABY 5. helyezés.
A versenynek 1200 résztvevõje volt. Ennyi nevezés várható
Simontornyára is. Kiélezett lesz a verseny, mert itt lehet utoljára pontokat szerezni a 2008. május 31-én a Kongresszusi Központban megrendezésre kerülõ döntõre. A döntõn 10 mFt értékû díj kerül kiosztásra. A verseny kategóriái: hip-hop, dance,
show. A kategóriákon belül vannak korcsoportok, így: gyermek, serdülõ, és felnõtt. Ezenkívül a fellépõk számától függõen
megkülönböztetnek: egyénit, párost, kiscsoportot (10 fõig), és
nagycsoportot (értelemszerûen 10 fõ felett).
Az itthoni fellépéseink eddig lényegében zártkörûek voltak, hiszen a mûvelõdési házban 200-an, a várban pedig 400-an férnek
el. A 2008. május 4-ei fellépés a sportcsarnokban lesz. A lelátón
400-an, a küzdõtéren elhelyezett székeken pedig további 500
személy fér el. A versenyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Aki eljön a versenyre, lehetõleg hozzon magával dudát, kereplõt, dobot stb., ezzel buzdítva táncosainkat fellépésük alkalmával. Aki már elõzõleg volt a versenysorozat valamelyik állomásán, hallhatta mások és a mi csapatunk biztatását. A belépõdíj
700 Ft lesz, amely mellé egy tombolajegyet is adnak. Ezzel takarítógépet és egyéb értékes tárgyakat lehet nyerni. Eddigi ismereteink szerint egy autószalon fog kitelepülni néhány autóval a
verseny helyszínére. Mint a lovasbálon, itt is lehet majd hétvégi
autózást és gépjármûhöz kapcsolódó hasznos termékeket nyerni. A Fortuna Rádió kívánságmûsort ad majd a helyszínrõl,
mint az átkosban a felvonulóknak az MTV.
NK

Hivatalosan is átadták az OTP-t

Szálkáim

Rövid ünnepség keretében immár hivatalosan is átadták a megújult OTP székházat. Az ünnepélyes átadáson Fábián Balázs az
OTP területi igazgatója ismertette az átalakítás szükségességét.
Csõszné Kacz Edit polgármester a jó kapcsolatot emelte ki, valamint azt, hogy a dolgozók szívélyesen fogadják ügyfeleiket, de
azt is megemlítette, hogy a rövidített ügyfélfogadás sokszor
zsúfoltságot okoz, ezért sokat kell várakozni.

A tavaszi piaci szezon
kezdetére úgy látszik
nemcsak az árusok, a
vevõk készülnek, hanem sajnos a rongálók,

Va-Lá

értékeink tönkretevõi is. A közelmúltban ismét, ki tudja már
hányadszor, vandálok garázdálkodtak a piactéren. Betörték a
fából készült ajtókat, összetörték, szétdobálták a piaci asztalokat, megrongálták a szeméttároló edényeket. A kár a becslések
szerint 30-40 ezer forintra tehetõ, ennyi anyagi kára keletkezett
a városnak. Az erkölcsi kár azonban ennél sokkal nagyobb, felmérhetetlen. Jó lenne összefogni és megfékezni ezeket a
személyeket, mert cselekedetük több mint bosszantó.
Va-Lá

SIMONTORNYAI HÍREK > Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó.
Simontornya önkormányzata, Csõszné Kacz Edit polgármester. Szerkesztõ

06(25)508 900.

bogardesvideke@vnet.hu

