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„Áldassék a neved forradalom”
Méltó módon emlékeztek meg a városban
nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ rendezésében és betanításával a 7. b tanulói idézték fel az akkori
kor történéseit, hangulatát. Az ünneplõk
ezután a Petõfi-szoborhoz vonultak a fáklyákat vivõ fiatalokkal együtt. Az ünnepi
megemlékezõ beszédet Kovácsné Lengyel
Ilona iskolaigazgató tartotta.
„Haza és szabadság, ez a két szó, melyet
Elõször tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri,
Utószor e két szót mondja ki a férfi!
Petõfi Sándor 1848 júniusában írt sorai hûen tükrözik az akkori felfokozott történelmi helyzet hangulatát, melyre ma, és minden év március 15-én nagy tisztelettel emlékezünk. Ezen a különleges napon minden évben úgy érezzük, bárhol is legyünk a
világban, hogy összetartozunk, mi magyarok. Joggal merül fel bennünk a kérdés, vajon mit tehetünk ma a közös megemlékezésen túl ezekért a nemes eszmékért? Hogyan legyünk méltóak õseink örökségére?
A kimondott szó ereje nagy, de legtöbbször mégsem elegendõ. Nem elég hangosan hirdetni, hogy szeretjük a hazánkat,
büszkék vagyunk a magyarságunkra, a magyar nép erejére. Úgy kell élni, hogy a szavak mögött a cselekedeteink is igazolják
mindezt, nemcsak a megemlékezéseken,
hanem a hétköznapokon is. Mit jelent ma
a hazaszeretet? Azt jelenti, hogy úgy

Kívánom, hogy városunk közössége tudjon
mindig békében és egyetértésben ünnepelni, adjon hozzá erõt a magyar õsök tisztelete. Esterházy János szavait ajánlom
mindannyiunk figyelmébe:
Ne felejtsétek el egy pillanatra se azt, hogy
magyarnak születtetek, és mint magyarnak
kell meghalnotok. Ilyen szellemben neveljetek gyermekeiteket, mert egyedül ez biztosíthatja nemzetünk fennmaradását.” – fejezte be ünnepi megemlékezését az iskola
igazgatója.
élünk, hogy elfogadjuk önmagunkat, embertársainkat. Azt jelenti, hogy elismerjük
mások teljesítményét, megteszünk minden tõlünk telhetõt azért, hogy a szavaink
mögött legyen teljesítmény is. A hazaszeretet azt is jelenti, hogy tisztelettel fordulunk a saját közösségeink és mások közösségei felé. Megismerjük nemzeti kulturális
örökségünket, s büszkén mutatjuk meg a
világnak azt a gazdagságot, amit õseink
ránk hagytak. Mindemellett elfogadjuk
más nemzetek kultúráját is. Azt is jelenti
ma a hazaszeretet, hogy megismerjük történelmünket, ápoljuk a hagyományainkat,
igényesen használjuk nemzeti kincsünket,
a csodálatos magyar nyelvet, hiszen ahogy
vidékünk híres szülötte, Illyés Gyula is
megfogalmazta: Magyar az, akinek nyelve
és esze magyarul forog. A szabadságharc
hõsei megértették, hogy a haza ott van,
ahol az emberek szeretik azt a helyet, ahol
élnek. Ott a hazánk, ahová tartozunk, s
ami hozzánk tartozik.

Az ünnepi beszéd után a város vezetése, a
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, az egyházak és a Simontornyai Városvédõ Mozgalom képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúit nagy költõnk Petõfi Sándor szobránál.
Va Lá
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A testületi ülésrõl
jelentjük
A március havi ülésen 9 fõ és 10 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései
Az EH-SZER Kft. – mint a közvilágítási lámpatestek karbantartója – a 2015. évre a karbantartási díjakat 0,2 %-al csökkentette,
így a lámpatestek karbantartási díja 1896 Ft/db, év. Összehívtam a
bõrgyári ingatlanok tulajdonosainak értekezletét a szennyvízelvezetési probléma megoldására. Sokan megjelentek, de döntés
nem született sem a költségek megosztásáról, sem a mûszaki megoldásról. Egy bizottságot hoztak létre a tulajdonosok, amely már
ülésezett. Konkrét javaslatokról nem tudott dönteni, de a hatóságtól kért egy állásfoglalást, amely a mai napig nem érkezett
meg.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. felmondta a szennyvízszolgáltatást a faház tekintetében. Az ingatlan használhatósága
ügyében megtettem a szükséges intézkedéseket, nevezetesen a
volt gimnázium épületével együtt azt beköttetem a városi ellátó
hálózatba. Többször is szó volt a templommal szemközti korlát
visszahelyezésérõl. Ezzel kapcsolatban felvettem a közútkezelõvel a kapcsolatot, hogy a forgalmi rendhez igazodóan javasolja-e a
korlát elhelyezését. Jelenleg a válaszra várunk.
Az ivóvízminõség-javító program keretében a vállalkozó még az
õsszel négy követelést fogalmazott meg a tartalékkeret terhére.
Ezek:
– Tolnanémediben a vízmû telepen a próbaüzem alatt villanybekötés hiányában aggregátor mûködtetése,
– Pálfán ürítõ akna kivitelezése,
– Simontornyán ürítõ akna kivitelezése,
– Simontornyán a közúti hídról a régi vezeték elbontása.
A KSZ csak az elsõ követelés tekintetében látta megalapozottnak
az elõre nem láthatóságot, a többi esetében nem. A KFF-et köti a
KSZ ilyen irányú döntése, ezért azon változtatni nem áll módjában. A KFF csak a közbeszerzést köteles vizsgálni. A KFF a fentiek miatt egyeztetést hívott össze az érdekelt felek részvételével.
Ilyen egyeztetésre még nem volt példa. A megbeszélésen már jelezték, hogy a hiánypótlásunkat követõen a másik két követelés
tekintetében is elismerték az elõre nem láthatóságot. A megbeszélésen meggyõztük a negyedik követelésrõl is. A továbbiakra
megbeszéltük a teendõket. Reméljük, hogy a KFF állásfoglalására (és a további bizonyítékok hatására) a KSZ is megváltoztatja a
véleményét. Az elõre nem láthatóság azért fontos, mert a pótmunkákat – akár a tartalékkeret terhére is – csak ebben az esetben lehet elszámolni.
Az önkormányzatnak több olyan ingatlana van, amely teljesen,
vagy részben kihasználatlanul áll. Ezek: volt kolostor épülete,
strand, volt gimnázium épülete. A volt kolostorra már két alkalommal is írtunk ki pályázatot, de nem volt rá jelentkezõ. A befektetõk többsége pályázat igénybevételével fejlesztene. Mivel jelenleg nincs ilyen jellegû pályázat, ezért a hasznosítással azok megjelenését követõen foglalkozzunk.
A hulladékszigettel kapcsolatban több panasz érkezett, hogy csak
egy edényzet maradt a három közül. Ennek oka az alábbi:
A Ht. 43. §-a szerint:
„(3) Az elkülönített hulladékgyûjtési rendszert a közszolgáltató
úgy alakítja ki, hogy
a) legalább a települési papír-, üveg-, mûanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyûjtése biztosított legyen;
b) a házhoz menõ gyûjtés minél több fajtájú és jellegû települési
hulladék esetében biztosított legyen;
c) a lomhulladék átvételének, összegyûjtésének és elszállításának
megszervezése biztosított legyen;

d) a települési hulladék hulladékgyûjtõ szigeten történõ elhelyezése csak kiegészítõ megoldásként, elsõsorban olyan sûrûn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyûjtött háztartási hulladék házhoz menõ gyûjtése és
elszállítása nem biztosítható;
e) a hulladékgyûjtõ udvarban a lehetõ legtöbb típusú, fajtájú és
jellegû települési hulladék átvételérõl tudjon gondoskodni.”
A Vertikál Nonprofit Zrt. 2013. évtõl kialakította és bevezette a
települési papír-, mûanyag, fém- és zöldhulladék házhoz menõ
gyûjtését, melyet azóta is folyamatosan biztosítunk. Az üveghulladék gyûjtése a szolgáltatási területünkhöz tartozó települések
többségén hulladékgyûjtõ szigeten történõ elhelyezéssel, vagy
hulladékgyûjtõ udvarban történõ átvétellel biztosított.
Azon települések esetében, ahol a 2 éve mûködõ házhoz menõ
gyûjtés mellett a papír-, mûanyag és fémhulladék hulladékgyûjtõ
szigeten történõ elhelyezése is biztosítva volt, a Ht. 43. § (3) bekezdés d) pontjának megfelelve a jelenlegi hulladékgyûjtõ szigetek üveghulladék gyûjtõponttá történõ átalakítása szükséges.
Fenti hulladéktörvényi elõírásnak megfelelõen a hulladékgyûjtõ
szigeteket üveghulladék-gyûjtõ pontokká alakította át a közszolgáltató.
Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl
Március 4-én a DRV tamási vezetésével, Bóta Krisztiánnal tárgyaltunk a simontornyai szennyvízbekötési lehetõségekrõl.
Március 6-án Tamásiban, a Munkaügyi Központban a közfoglalkoztatási hatósági szerzõdést írtam alá. Nõnap alkalmából köszöntöttük az önkormányzat nõi dolgozóit.
Március 7-én megrendezésre került a lovas bál és az önkormányzat részérõl Szabó Attila alpolgármester köszöntötte a bálozókat.
Március 10-én a szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.
Március 13-án az ÁFÉSZ nyugdíjasait köszöntöttem megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából.
Március 15-én képviselõtársaimmal részt vettünk az ünnepi megemlékezésen. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Vak Bottyán
Általános Iskola tanulóinak és Kovács Jánosné Lengyel Ilona
Helga igazgatónõnek.
Március 18-án Simontornya város háziorvosait hívtam össze,
ahol ismertettem velük a képviselõ-testületi határozatot. Ugyanezen a napon volt a várospolitikai fórum, ahol a fõ napirendi pont,
a „A szennyvízberuházás 2015. évi, lakosságot érintõ feladatai”
volt.
Március 19-én a Tolna Megyei Kormányhivataltól dr. Horváth
Kálmánnal és Göttlingerné Pintér Judittal, a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala vezetõjével találkoztam, és
egy egész napos programon vettünk részt, ahol bemutattuk nekik
Simontornya városát. A találkozó célja az együttmûködés elmélyítése és a jövõbeni feladatok megtárgyalása.
Március 23-án Tamásiban, a Munkaügyi Központban a közfoglalkoztatási hatósági szerzõdést írtam alá.
Március 24-én a Tolna Megyei Közgyûlés alelnökével, Ribányi
Józseffel és Naszvadi Balázzsal tárgyaltam a 2014-2020 fejlesztési
tervekrõl, jelen volt még Szabó Attila alpolgármester is.
Március 26-án a NITROKÉMIA Környezetvédelmi Tanácsadó
és Szolgáltató ZRt. vezérigazgatójával tárgyaltam a Bõrgyár kármentesítésének ügyében.
A képviselõtársaimtól engedélyt kértem és kaptam a kulturális
pályázat beadásához.
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Felköszöntöttem a 90 éves Arros Endrénét.
A két ülés között eltelt idõszak alatt valamennyi önkormányzati bizottság ülésezett. Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot és a képviselõtársaimat, hogy a hónapok óta tárgyalt vis
maior ügyében a támogatási kérelem elbírálásáról a napokban
érkezett okirat szerint a teljes összeg jóváhagyásra került, azaz
1.987.000 Ft.
Csõszné Kacz Edit polgármester

Az elsõ napirendi pont keretében a képviselõk több témát, észrevételt tettek az alábbi témákban:
– Vasúti rakodónál szemétlerakás kérdése.
– Szelektív hulladékgyûjtés jövõ évtõl megváltozik, szerves és
szervetlen gyûjtés lesz
– A kerékpárosok a Szent István utcai járdát használják.
– Felhívták a figyelmet, hogy az idõs emberekhez bejárnak
pénzt kéregetni.
– A vis maior elszámolása megtörtént-e.
– A portfólió kérdése.
– A Siópart u. minõsége katasztrófa.
– A Pósa parton se járda, se normális út.
– A híd utáni keresztezõdés nagyon veszélyes, egy körforgalmi
kialakításával lehetne megoldani.
Simontornya város középtávú gazdasági programját felülvizsgálták és elfogadták.
Jogszabály változások miatt módosították a képviselõ-testület
és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
Elfogadták a város önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl
szóló önkormányzati rendeletének V. számú módosítását.
A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló javaslatot elfogadták. Ennek értelmében 10 %-kal emelkednek a díjak.
A város önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési
tervét megtárgyalták és elfogadták.
Tájékoztató hangzott el a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatáról, melyet jónak ítéltek meg. A civil szervezetek jól segítik az önkormányzat munkáját. A Simontornya
Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2015. évi programjának támogatására kiírt pályázat
külön cikkben olvasható.
Tájékoztató a Simontornya Víz- és Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat önkormányzatot érintõ tevékenységérõl, a további feladatokról szóló tájékoztatás külön cikkben olvasható.
Háziorvosok rendelési idejével kapcsolatos orvosi észrevételeket megtárgyalták. Ennek során dr. Mihócs Zsolt észrevételezte és kérdezte, hogy miért emelkedett 17 órára a heti kötelezõ
rendelési idõ. Milyen javulást vár ettõl a testület, õ személy szerint két számítógéppel dolgozik, ezáltal a rendelés meggyorsul
és az adminisztrációt rendelési idõ után végzi. A két óra rendelési idõ emelkedését a többi orvossal együtt dr. Mihócs Zsolt is
elfogadta és a szerzõdésmódosítást aláírta.
A testület elfogadta a településrendezési terv módosítási javaslatot.
Nem fogadták el Simontornya Város Önkormányzatának 2015.
évi belsõ ellenõrzési tervének módosítására tett javaslatot.
A testület utólag elfogadta Csõszné Kacz Edit polgármester a
testület megbízásából kötött szerzõdéskötéseit.
A szennyvízberuházás állapotáról és a lakosság feladatairól
Bárdos László címzetes fõjegyzõ külön cikkben részletesen beszámol.
A Gyár u. 13. sz. ingatlan eladását elfogadták.
Az infrastruktúra fejlesztése érdekében a villanybekötések
megrendelésére hatalmazták fel Csõszné Kacz Edit polgármestert.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítási javaslatát elfogadták.
Horváth Márta ingatlanvásárlási kérelmét megtárgyalták, elfogadták.
Va Lá
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Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés (2015. február 23.) óta 9 esetben került sor
nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett
bûncselekmények miatt.
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. szeptember 1-je és 2015. február 28-a közötti idõben a fia
résztulajdonában lévõ Simontornya külterületén található erdejébõl 19 db akácfát kivágott és eltulajdonított, összesen kb. 18.000 Ft
értékben.
2. 2015. március 2-án egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 2015. március 2-án, 23.00 óra körüli idõben, lakásának ajtaján az üveget betörték, ezen át behatoltak a házába, de onnan a sértett kiabálása miatt nem tulajdonítottak el semmit. A veszélyeztetett érték kb. 300.000 Ft, a rongálással okozott
kár: 20.000 Ft. Lopási kár nem keletkezett.
3. 2015. március 8-án két simontornyai lakos tett feljelentést egy sárbogárdi lakos ellen, aki õket 2015. március 8-án, 2.50 óra körüli idõpontban Simontornyán az egyik sörözõ elõtt tettleg bántalmazta.
Mindkét személy 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
4. Egy simontornyai tanuló feljelentést tett egy másik simontornyai
tanuló ellen, aki õt 2015. március 6-ai napon 8.50 óra és 8.55 óra közötti idõben, az iskola udvarában tettleg bántalmazta, melynek következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
5. Egy simontornyai hölgy feljelentést tett zaklatás miatt a volt férje
ellen, aki õt 2015. március 1-je óta sms-ben és telefonon folyamatosan háborgatja, mely során több alkalommal meg is fenyegette.
6. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki
2015. március 9-én a Simontornya, Igari úton az általa vezetett
jármûvel ittasan közlekedett.
7. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségének megalapozott
gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai fiatalember ellen, akit
2015. március 11-én, 19.00 óra körüli idõben, Simontornyán az
egyik utcában zavart állapotban találtak, majd ezt követõen otthonába kísértek. Ennek során a fiatalember elmondta, hogy úgynevezett „biofüvet” fogyasztott.
8. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2015. március 15-én 20 óra és 2015. március 16-án 17.30 perc közötti idõben a bekerített házának udvarában levõ tûzifatároló melletti féltetõ alól eltulajdonította a tulajdonát képezõ kerékpárját,
valamint a kerékpár helyére elhelyezett az ismeretlen tettes egy értéktelen, használhatatlan kerékpárt. Az elkövetõ személye megállapítást nyert, gyorsított eljárás keretében az ügyet bíróság elé állítási
javaslattal fejeztük be.
9. Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bûntettének megalapozott gyanúja miatt hivatalból indult eljárás egy simontornyai
lakos bejelentése alapján, akit 2015. március 22-én a hajnali órákban Simontornyán az egyik vendéglátóhelyen megrendezett diszkóban egy másik simontornyai lakos több alkalommal megütött. A bejelentõnek sérülése nem keletkezett.
Mikoly Tibor r. õrgy, õrsparancsnok

MAJÁLIS A VÁR UDVARÁN
május 1-jén, 14–18 óráig!
Várható programok:
* kézmûves foglalkozások
* népzene, énekkarok
* Lelkes-Cserfes gitárcsapat
* Vándorok tánciskola

20 órakor retrobuli a mûvelõdési házban
a Block zenekarral
Szeretettel várunk mindenkit!
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Befejezõdött a csatornázás Simontornyán
Tisztelt Lakosság!
A szennyvízcsatorna-beruházás aktuális
állásának és az elkövetkezendõ idõszak ezzel kapcsolatos feladatairól szeretném
Önöket tájékoztatni.
Befejezõdött Simontornya eddigi legfontosabb környezetvédelmi és infrastrukturális beruházása, a csatornahálózat valamint egy szennyvíz-tisztító telep kiépítése.
A csatornaprojekt legfontosabb célja,
hogy a háztartásokban keletkezõ szennyvíz az eddig használatos környezetszenynyezõ, szikkasztásos aknák helyett korszerû csatornarendszeren keresztül jusson a
pályázat révén szintén megépítésre került
szennyvíztisztító telepre. A beruházást követõen jelentõsen csökkenni fog a település környezeti terhelése, a jobb higiénés állapot kialakításával pedig a lakosság életminõsége is nagymértékben javul. Ehhez
természetesen az is szükséges, hogy minél
több háztartás rácsatlakozzon a hálózatra.
Jelenleg az elkészült vízi közmû próbaüzeme zajlik. A tesztüzem során kiderül, hogy
az átadandó létesítmény megfelel-e arra a
célra, amelyre létrehoztuk, illetve, hogy a
rendeltetésszerû, folyamatos mûködés
biztosítható-e. Éppen ezért célszerû lenne
– már a próbaüzem ideje alatt – a lakóingatlanok minél nagyobb számban történõ
rákötése a hálózatra. A próbaüzem 2015.
szeptember 27-ig tart. Ez idõ alatt a szolgáltatás ingyenesen vehetõ igénybe!
Kérjük Önöket, hogy a kedvezõ idõjárási
feltételeket kihasználva, kössék össze ingatlanaikat a csatornahálózattal. A rákötési szándékot a polgármesteri hivatal udvarán, a csatornamû társulat irodájában
lehet elõzetesen bejelenteni. Az ügyintézõ
– minden munkanap 11 órától 15.30 óráig
– Csabai Péterné, született Pásztor Veronika. Õ segít az ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltésében, átadja a díjfizetési csekket, s egy részletes tájékoztatót az
új szennyvízbekötés kiépítésérõl.
Az egyéb szervezõi feladatokat már a polgármesteri hivatal végzi.
Ezt azért vállalta fel, és ajánljuk ezt a módszert, s nem az egyedi megkeresést a DRV
felé, mert ezáltal a csatornabekötés szakfelügyeleti díja 1.270 forint lesz, a DRVnél történõ közvetlen megkeresés esetén
jelentkezõ 15.113 forinttal szemben.
A kitöltött nyomtatványokat az önkormányzat továbbítja a szolgáltató felé. Az
elkészült házi bekötõvezetéket a szolgáltató szakemberei ellenõrzik, és õk adnak engedélyt a tisztítóidomnál történõ rákötésre is. Ehhez nem szükséges tervek benyújtása!
A rákötési engedély feltételei:
– vízi közmû társulati hozzájárulás befizetésének, vagy a folyamatos részletfizetés
teljesítésének igazolása;
– megfelelõ lejtés a belsõ tisztítóakna és a
házból kiérkezõ csõ között (0,3 %–1 % között);

– iránytörésekben tisztítóaknák, tisztító
idomok alkalmazása;
– szakszerû kivitelezés;
– csakis kommunális jellegû szennyvizek
rákötése.
Szigorúan TILOS a csapadékvizek rákötése, szakszerûtlen belsõ hálózatkivitelezés miatt talajvíz bejuttatása a hálózatba!
Csapadékos idõszakban az illegálisan beengedett vizek mennyisége meghaladhatja
a hálózat, valamint a szennyvíztisztító-telep kapacitását, ami a telep elöntését eredményezheti! A szennyvíztisztító-telep és a
szennyvízhálózat csak kommunális jellegû
szennyvizek fogadására valamint tisztítására alkalmas, a szippantott és berohadt
emésztõkbõl származó szennyvizek, iszapok beengedése a hálózatba, jelentõs szag-

alapján telepített locsolási célú mellékvízmérõ kerül beépítésre. Amennyiben ön
sok vizet használ fel a kert öntözésére, állatok itatására, autómosásra, érdemes locsolási mellékvízmérõt felszereltetnie a bekötési vízmérõ után. A hitelesített locsolási
mellékvízmérõn jelentkezõ felhasználás
csak a vízdíjjal kerül kiszámlázásra Önnek,
erre a mennyiségre tehát nem számláz a
szolgáltató szennyvízdíjat és – adott esetben – talajterhelési díjat sem kell fizetni.
A környezetterhelési díjakról szóló 2003.
évi LXXXIX. tv. rendelkezik a talajterhelési díjról. A törvény értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli
azt a kibocsátót, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve víz-

hatást eredményezhet a csatornahálózaton és a közterületeken! A szennyvíztisztító-telep tisztítási folyamataira nézve többszörös túlterhelést okozhat, a szennyvíztisztítás biológiai folyamataira veszélyt jelenthet!
Az ipari, mezõgazdasági, állati eredetû
szennyvizek tisztítása elõkezelést igényel,
a hálózatba juttatása tilos!
Díjfizetési kötelezettség a próbaüzem lejártát követõen keletkezik. A szolgáltató a
felhasználókkal (szennyvízkibocsátóval) a
szennyvízberuházás átvételét követõen
(2015. szeptember 27.) közüzemi szerzõdést köt. A díjfizetés alapját a hitelesített vízmérõn át vételezett ivóvíz mennyisége képezi. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát a szolgáltató csak a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási
Hivatal által határozatban elfogadott díj
megléte esetén bocsátja ki. A díj várható
mértéke jelenleg még nem ismert.
Fel szeretném hívni az Önök figyelmét arra, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött
ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben a
házi ivóvízhálózatra a víziközmû-szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása

jogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli. Tehát, aki
2015. december 25-ig a hálózatra ráköt,
annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie.
3
A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m .
A szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás a telekhatáron belül elhelyezett tisztítóaknára történõ rákötéssel végezhetõ
el!
Tájékoztatom Önöket, hogy a belterületi
utak, árkok, padkák, járdák, kapubejárók
stb. helyreállítási munkálatai folyamatosan zajlanak. A kivitelezõnek 2015. szeptember 27-ig kell ezeket befejeznie. Természetesen ez idõ után is vannak kötelezettségei e tekintetben. Az építés során
megmozgatott talaj konszolidációja hoszszabb folyamat, tehát továbbra is lehet számítani a közterületeken talajsüllyedésre,
útbeszakadásra és egyéb problémákra.
Igyekszünk ezeket rövid idõn belül megoldani. Türelmüket és megértésüket kérjük!
Tisztelettel: Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Amit jó tudni!!!
Tájékoztató a Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási
Társulat önkormányzatot érintõ tevékenységérõl, további feladatairól.
Társulatunk 2010. november 5-én lett bejegyezve a cégbíróságnál.
2014. augusztus 3-án az azt követõ képviselõ-testületi ülésére írt
beszámolómban már írtam a társulat rövid történetérõl, elvégzett
feladatairól, határozatairól. A soron következõ feladatok természetesen összefüggenek a múlt intézkedéseivel, de nem akarom
hosszan ismételni önmagam.
A társulat legfõbb feladata a tagok érdekeltségi hozzájárulásainak beszedése, fizetési könnyítések felajánlása. Ez által a fõ célunk, a lakossági önerõ biztosítása is kedvezõbben alakult, hiszen
a kezdeti (szervezési idõszakban kötött) 830 LTP-szerzõdés száma 1091-re emelkedett. Ez 260 utólag kötött szerzõdést jelent. El
kell mondani, hogy az utólag kötött szerzõdések részleteit lényegesen pontosabban fizetik a tulajdonosok. Az érdekeltségi egységekre elõírt befizetések alakulása:
– társulati tagok száma: 1420, ebbõl gazdasági társaság: 45, magánszemély: 1375 fõ, LTP-szerzõdéssel rendelkezik: 1091 fõ.
Ezen belüli megoszlás: 645 fõ rendszeresen fizet. (Ez a 2015. évi
februári adat. 2014 októberében ez még 710 fõ fölött volt. A támogatás mértékérõl szóló téves hírek hatására csökkent a fizetési
kedv.)
295 fõ, akinek több mint 50 %-os az elmaradása. (Nem fogadható
el teljesítésnek.) Ebbõl 144 fõ, aki egyáltalán nem fizeti az LTPrészleteket.
151 fõ, akinek kevesebb elmaradása van. (Lehetõséget adunk a
hátralék pótlására. Ennek határideje a kiértesítéstõl számított 3
hónap.)
273 fõ nem kötött LTP-szerzõdést, és más módon sem fizeti az érdekeltségi hozzájárulását.
Részletfizetési megállapodással rendelkezik. 7 fõ.
Egyösszegû befizetést tett: 4 fõ+21 céges érdekeltségi egység befizetés.
Összes megtakarítás 2015 januárig: LTP megtakarítás: 91.861.000
Ft. Részletfizetés: 455.000 Ft. Egyösszegû befizetés: 6.275.000 Ft.
A kedvezményes fizetési lehetõségek idõszaka a beruházás befejezésével lezárult. Megjegyzem, hogy ezeket a lehetõségeket több
értesítõ levélben és várospolitikai fórumokon is hirdettük, valamint a lehetõség folyamatosan rendelkezésre állt. A fenti számokból látszik, hogy 295+273 = 568 fõ esetében az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás beszedése biztosan jegyzõi hatáskörbe kerül. Ennek nem csak a beruházás befejezése az oka, hanem újabb
fontos feladat elõtt áll az önkormányzat és a társulat. Hitelfelvételrõl van szó, mivel az LTP-befizetések csak 3 év múlva realizálódnak, a kötelezettségeket pedig most kell teljesíteni. Hitel csak
megfelelõ fedezet esetében vehetõ fel, jelen esetben a fedezetet a
társulat tagjainak befizetései jelentik. Nem teljesített szerzõdéseket a bank nem vehet figyelembe, tehát a társulat sem tudja elfogadni azokat. A hitelt az önkormányzat igényli, a fedezet a társulat tagjainak befizetése lesz. Megváltozott a projekt finanszírozásának összetétele. Ez által az önkormányzat feladata is változott.
A beruházás támogatottsága 95 %-ra nõtt. A fennmaradó önerõt
önerõalapból nyert támogatásból nyerte a város. Ezt csak úgy
nyerhette el, hogy a támogatás igényléséhez mellékelni kellett az
önkormányzat és a társulat határozatát, mi szerint a társulati befizetéseket milyen felújításokra kívánják felhasználni. E nélkül
nem kaptuk volna meg a támogatást, és nem lenne kérdés, hogy
mire kellene költeni a társulati befizetéseket. Kiemelem tehát: a
lakossági befizetéseket nem lehet megszüntetni, sem a beruházással nem összefüggõ más célra fordítani. Örülnünk kell annak,
hogy a társulati tagok befizetéseit nem a projekt megvalósítására
kell fordítani, hanem további felújításokra. Ez remélhetõleg meg
fog látszani a város arculatán. Az új feladat tehát a kivitelezõ
levonulását követõen a felújítások elosztása, megszervezése és
lebonyolítása. Ebben a társulatnak csak a hitel felvételével kapcsolatos feladatai vannak – tudtuk meg Kossa Istvántól, a társulat
elnökétõl.
Va Lá
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Felhívás civil
szervezetek részére
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága a 20/2013. (IX. 4.)
számú önkormányzati rendelet 3-4. paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján felhívja a város civil szervezeteit, hogy támogatási kérelmet terjeszthetnek elõ önkormányzati támogatás elnyerésére.
A kérelmet zárt borítékban, két példányban Simontornya város
polgármesterének címezve kell benyújtani 2015. április 30. napjáig személyesen, vagy postai úton a polgármesteri hivatal postacímére.
– Elsõsorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység
támogatandó (a pályázó telephelye Simontornya városában van,
és tevékenységét itt végzi).
– Nem részesülhet támogatásban az a kérelmezõ, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi elõírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.
– A támogatási kérelmet kizárólag írásban, támogatási kérelem
ûrlap kitöltésével lehet benyújtani.
– A támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot, amennyiben az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem benyújtása is kötelezõ. A köztartozásokról, illetve a munkaadói–munkavállalói rendezett jogviszonyról szóló nyilatkozatot
is a támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani.
– Nem adható támogatás a rendelet elõírásainak nem megfelelõen elõterjesztett kérelmekre, valamint a mulasztástól számított
egy éven belül, annak a támogatáskérõnek, aki a korábban megkötött támogatási szerzõdésben meghatározott feltételeket az
abban megjelölt határidõre nem teljesítette, annak a támogatást
kérõnek, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított
30 napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy 30 napon
belül a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre. A támogatás a szervezet mûködésének segítését szolgálja, személyi jellegû kiadás nem finanszírozható. A szükséges nyomtatványokat a 20/2013. (IX. 4.) számú
önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák, melyek letölthetõk az önkormányzat honlapjáról.
Simontornya Város Önkormányzata

Sikeresen szerepeltek,
bejutottak a középdöntõbe

Kiss Jánosné klubvezetõtõl kaptuk a jó hírt, a Bõrgyári Nyugdíjas Klub az V. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD?-on vett részt
március 8-án. A budapesti Ferencvárosi Mûvelõdési Központba
rendezett elõdöntõn elõadott kánkán táncukkal bejutottak a középdöntõbe, ami Hajdúszoboszlón lesz május 15-16-17-én. A 3
napos versenynek az anyagi vonzata 120.000 Ft, ennyi a 6 fõ költsége. A klubnak ennyi pénze nincs, zsebbe meg nem mindenki
tud nyúlni, ezért próbálnak támogatókat keresni.
Va Lá
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Lovasbál 2015.

2015. 04. 14.
SIMONTORNYA ÉS TÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKAT
BIZTOSÍTÓ TÁRSULÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIMONTORNYA ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTÓ TÁRSULÁSA, 2015. 03. 01. NAPJÁN MEGKEZDTE A „SZAKKÉPZETTSÉGET SZERZETT ROMA NÕ FOGLALKOZTATÁSA A SIMONTORNYAI IDÕSEK
OTTHONÁBAN” CÍMÛ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT
A Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat
biztosító
társulása
TÁMOP-5.3.B-2- 12/2-2014-0220 azonosító számú, szakképzettséget szerzett roma nõ foglalkoztatása a simontornyai idõsek otthonában címû projekt célja: a társadalmi elõítélettel és munkaerõ-piaci diszkriminációval küzdõ munkanélküli, elsõsorban roma nõk társadalmi befogadásának
és foglalkoztatásának javítása, a szociális
ellátórendszer intézményeiben történõ foglalkoztatásuk támogatásával. A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. Hosszú távon fontos cél, hogy a jelen
konstrukció hozzájáruljon a bevont személyek munkaerõpiacon való tartós elhelyezkedéséhez. A beruházásnak köszönhetõen,
1 fõ roma származású nõ került alkalmazásba, 3,20 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt megvalósításának ideje:
2015. 03. 01.–2015. 11. 30.
Simontornya és Térsége Szociális
Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása
Cím: 7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.
Telefon: 74/586-930
E-mail: simontornya@t-online.hu

Március 7-én került megrendezésre a 9.
Lovasbál a mûvelõdési házban, ami ismételten kicsinek tûnt. A rendezvény résztvevõi ezzel hozzájárultak a 21. Simontornyai
Lovasnapok színvonalas rendezéséhez,
ami idén augusztus 29-30-án kerül megrendezésre.
A bál hangulatáról a szokásos módon a
cecei Boros zenekar gondoskodott.
Megnyitó beszédet mondott Nagy István, a
lovas szakosztály vezetõje Szabó Attila alpolgármester úr, Andráskó Péter, a Simontornyai Torna Club elnöke és Kántor
Mónika önkormányzati képviselõ.
Majd a köszöntõk után nyitótánc következett, amit nagyon köszönök Jobban Dorina és Kovács Zoltán párosnak.
Nagyon sok mindennel tartozom Boros
Lacikának, aki évrõl évre „felturbózza” az
igen népszerû bált. Minden évben azt kell
mondanom, ennél jobb hangulat nem lehetett volna!
Az idei évben 25. évfordulója annak, hogy
elindult útjára az akkori KOKOBO zenekar, akikre még most is nagyon sokan emlékeznek, és ismét összeálltak a bálra. A
KOKOBO tagjai: Kovács József (Ciceró),
Koczkás Lajos, Boros László. Az est fénypontját még színesítette a Hangulat zenekar, akiket „szenioroknak” neveztünk el.

Tagjai: Soós József, Zsobrák István, id.
Boros László és Balogh Gyula.
Április 25-én 19 órától Zenészbált tartunk
a simontornyai sportcsarnokban, ahol 6
zenekar lép fel: a Paksi Joy Party zenekar,
Szamaras zenekar Nagykarácsonyból, a
Szabó duó Nagyvenyimrõl, Fischl László
Mezõszilasrõl, az M6 zenekar Paksról és a
cecei Boros zenekar.

Ezzel a bállal hagyományt szeretnénk
ápolni városunkban, amit évrõl évre megrendezünk. Fergeteges hangulat ígérkezik, minden zenekar kb. egy órát zenél, és a
végén az összes egyszerre teremt szuper
hangulatot.
Várom a jelentkezõket és asztalfoglalásokat!
Néth Anikó

A Simontornyai Városvédõ Mozgalom
áprilisi programja
2015. április 30. csütörtöki program: délelõtt rovásírásos helységtábla-avató. Pontos
idõpontért és egyéb ismeretekért figyelje a Simontornyai Városvédõ Mozgalom facebook oldalát.
További délelõtti program: a rendezvény vendége Friedrich Klára
magyar rovásírás kutató, aki gyermekeknek, iskolásoknak beszél
és bemutatót tart a rovásírásról.
Délutáni programként Friedrich
Klára fõleg felnõtteknek és diákoknak tart elõadást, a kevéssé ismert Roga hun király történetérõl. A különös életû király Attila
nagy királyunk nagybátyja volt.
Az elõadás aktualitását adja,
hogy az ozorai néphagyomány
szerint és Pintér Endre tanító és
helytörténész szerint is Ozorán, a Kálvária domb alatt nyugszik. Roga király
hõsies cselekedete volt többek között,
hogy Pannóniát 434-ben visszavette a
rómaiaktól. A vetítéssel egybekötött
elõadás Friedrich Klára egy 2009-ben,
e témában hiteles forrásokra épült
könyvére épül. A rendezvény helyszíne a Fried Mûvelõdési Ház emeleti
terme. Belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!
Info: Könyv István J.,
Simontornyai Városvédõ Mozgalom
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Az én Simontornyám
A fotó- és rajzpályázat eredményhirdetése
Mozgalmas napot tudhat maga mögött a Simontornyai Városvédõ Mozgalom.
2015. március 28-án, szombaton délelõtt a Simontornyai Városvédõk által a tavalyi év során megszervezett rovástábla-állítási akció célegyenesbe érkezett. Három Simontornya rovásfeliratos
táblára kaptak engedélyt. A táblákat közösségi segítséggel kívánják felállítani. A rovástábla a Tolna megyei Jobbik adománya,
amelyet a Simontornyai Városvédõ mozgalom segít felállítani.
Délután 15.00 órakor zsúfolásig megtelt a Simontornyai Fried
Mûvelõdési Ház emeleti terme. Itt került sor a kiállításra, értékelésre és a díjak átadására a Simontornyai Városvédõ Mozgalom
által meghirdetett „Az én Simontornyám” címû fotó- és rajzpályázatra beérkezett mûvekbõl. A pályázat érdekessége volt, hogy
miközben szakmai zsûri is értékelte a munkákat és adott ki helyezéseket, a világhálón is szerepeltek a pályázati munkák és a közönség is jelöléseket adhatott le, akár több munkára is, de egy
képre csak egyet. Gyûltek is a szavazatok, így lett a rajz- és a fotó
mûfajban is közönségdíjas. A világhálós szavazás például így segítette a szakmai zsûri munkáját, mint azt Könyv István János grafi-

kusmûvésztõl, a zsûri elnökétõl megtudtuk. A fotó kategóriában
egy a zsûri általi értékelésnél – betelt – mezõnybe bekerülhetett
pontosan az a fotó, ami nagyon megérdemelte volna a címet, de a
zsûri már nem adhatott ki több helyezést. A fotópályázat közönségdíjasa 218 jelöléssel Gárdonyi Róbert lett. A rajzpályázat közönségdíját Horváth Balázs kapta, felülmúlva minden elképzelést

a kapott 123 jelölésszámmal, ami mutatta, hogy összefogott a család és a baráti háttér – nyomták a like-kat rendületlen. A zsûritagok – Horváth Istvánné Klárika tanítónõ–fotós és dr. Sándor Pál
gyógyszerész–világjáró–amatõr fotós – elmondása szerint
élvezetes és izgalmas volt az értékelésre kiválasztott munkák
rangsorolása, mert nagyon gazdag és színvonalas anyagot adtak
be a pályázók.
A kiállítás megnyitóján Könyv István János, a zsûri elnöke nyilvános, a helyezettekre egyénileg szóló értékelésén, az ott lévõknek

is izgalmasan, okulásként kitért a nyertes pályamunkák szakmai
értékeire, de a hiányosságokra is rámutatott egy-egy döntés okán.
Biztatta a helyezést el nem érteket is. Köszönetet mondott a közös játékban résztvevõ pályázóknak, a rendezést és a szervezést
segítõknek, a Simontornyai Városvédõ Mozgalom tagjainak, a
Temi Fried Mûvelõdési háznak a teremért és a technikai segítségért. A felkészítõ tanároknak és szülõknek, kiemelve, hogy
együtt, közösségként, sikerrel tudunk játékos és komoly munkát
is letenni Simontornyáért. Kiemelte, hogy a közösségek megtartása és minõségi fejlesztése lehet a település jövõjének
meghatározója, amihez az ilyen versenyek és a közösen megélt
örömök is hozzájárulnak.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével – a díjakat is felajánló – a
Tolna Megyei Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke,
Bencze János, a Tolna Megyei Közgyûlés tagja. Köszöntõjében
hangsúlyozta: „Örül annak, hogy sok pozitív témájú képpel mutatták be a pályázók Simontornyát, az utcákon látható negatívumokkal szemben. A sok jelentkezõ is mutatja, hogy van még jókedv és alkotó akarat a településben. A civilszervezetek, a közösségek jelzik egy település erejét, ahol „nem mások helyett” de a
városért sok területen összefogva, sokat tehetünk, hogy egy
mindannyiunk által szerethetõ, Simontornyát építsünk”.
„Az én Simontornyám” fotó- és rajzpályázat statisztikája és a
nyertesek:
Rajzpályázatra érkezett munkák: 88 versenyzõ.
Korosztályok:
0-7 éves korig: 17 db pályázó.
Helyezettek: Ababei Valentina I., Dörögdi Anna II., Bodor Lehel
III.
7-11 éves korig: 58 db pályázó.
Helyezettek: Molnár Zsófia I., Gácser Vivien II., Kiss Gréta III.
11-16 éves korig: 11 db pályázó.
Helyezettek: Nyirati Virág I., Vincze Gréta Renáta II., Rabóczki
Bálint III.
16-100 éves korig: elsõ díjat a zsûri nem adott ki. Boros János Tamás II., Kiss György III.
Közönségdíjat a világhálós szavazáson Horváth Balázs kapta123
jelöléssel.
Fotópályázatra érkezett munkák: 18 db pályázó.
Szekeres Tiborné I. hely, Klár Máté II. hely, Jónás László III.
hely.
A zsûri különdíját Oláh Róbert kapta.
Közönségdíjat a világhálós szavazáson Gárdonyi Róbert kapta
218 jelöléssel.
A Simontornyáért Városvédõ Mozgalom köszönetet mond minden résztvevõnek, és a jövõben is várja rendezvényei támogatóit!
Friss információkat a Facebook Simontornyai Városvédõ Mozgalom oldalán talál.
Ide várjuk észrevételeit, ötleteit, felajánlásait közösen
Simontornyáért!
S.V.M./Könyv István J.
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Volt egyszer egy bõrgyár… ami a könyvbõl kimaradt
4. rész
Az elsõ képet Szabó Józseféktõl (Szositól) kaptam, s úgy tûnik, egy fõzõverseny jó hangulatába csöppentünk, a bokszkikészítõ csapatával?
Jóska hátul, középen áll, mellette balról Vinczéné Erzsikét vélem, tõle jobbra Fráter Mihályné és Székelyiné, elõttük Szabó Józsefné Marika. Tõle jobbra Szálka Rózsi, Terebesiné Terike, és bizony, még
Reisz Tamást is ott láthatjuk a jobb szélen. A fotó a 80-as években készülhetett.

zenévesen sokat járt horgászni testvérével, Miklóssal együtt, s itt is
éppen Laci hálóját bûvöli. A felvételt az 1980-as évek közepén készítettem róluk.
Negyedikként azt a tablót adjuk közre, melyen az 1975-ben végzett tímáripari tanulók láthatók tanáraikkal. Az oktatók között találhatunk
egy-két ritkábban látott arcot is. A diákok föntrõl, balról: Kranauer
Julianna, Tati Margit, Strumberger Sarolta, Simon Margit, Fazekas
Második képünk régebbre nyúlik vissza, az 1960-as évek második felére. A kedves kis csapat – melynek tagjai még tavaly is összejöttek egy
találkozóra – az SBTC vívó-szakosztálya volt. A neveket is sikerült
megkapnom Weisz Gyusziéktól. Balról felsõ sor: Ádám Gyula edzõ,
Andráskó Pál, Sipos Imre, Gara József, Weisz Gyula, Prónai Tamás,

Rózsás Lajos, Cserháti Péter, id. Andráskó Pál szakosztály-vezetõ.
Középsõ sor: Halas Kálmán, Kovács Károly, Laki Attila, Horváth Dezsõ, Terebesi László. Ülõ sor: Varga Aranka, Nádai Lúcia, Németh
Éva, Fehér Mária, Ádám Gyuláné. Feleki Andrea, Dolmán Ágnes,
Ihász Ilona. A kép Unghy Ili gyûjteményébõl való.
Harmadikként álljon itt Király
László fényképe, melyen sajnos
csak háttal állva látjuk õt, ahogy
meríti hálóját a Sió vízébe. Lacit
(Laci bácsit) mindenki ismeri
Simontornyán, hiszen sokáig volt
a helyi citerazenekar tagja. Fiatal
életét a bõrgyárban dolgozta le, s
különbözõ munkakörökben helyt
állva, a szállítási osztály egyik vezetõjeként ment nyugdíjba. S még
ma is gyönyörû énekhangját megcsodálhatjuk nagyobb ünnepeken, a katolikus templomi miséken. Laci bácsi mögött kisebbik
keresztfiam, Kiss Attila ül, aki ti-

Zsuzsanna, Kelemen Imre, Kiss Árpád, Vincze József, Dömötör István, Kövér Sándor, oldalt Kovács Márta. Oktatók: Zsigmond
Tiborné igazgató, Hassák Józsefné osztályfõnök, Tóth József, dr.
Selmeczy Ivánné, Palásti Lajos, Bach Istvánné, Vinczellér István,
Szántó Györgyné, Halas Kálmán (akitõl a tablót kaptam) és Hólik
Sándorné.
Hegyi Józsefet, Bozsót láthatjuk családjával az ötödik
képen, mely tõlünk származik. Bozsó a bõrgyár mintaasztalosa volt, s fiatalon sokat versenyzett velünk tájfutóként. Õ a képen balról a
harmadik, mellette egyik
unokája, Péter. Õtõle jobbra ifj. Hegyi József feleségével. Bozsó mellett balról felesége, Etelka, s a másik
ikerunoka, Balázs. A kép 2014-ben készülhetett.
Kovács Józsefné Takács Magdolna sok képen szerepel a könyvben, s
azt is megírtuk, hogy számos kitüntetést kapott jó munkájáért. Ezek
közül azt mutatjuk most be, melyet az akkori államelnöktõl, Losonczi
Páltól vett át a Parlamentben. További jó egészséget kívánunk neki
nyugdíjas éveire családjával, testvéreivel együtt, mint ahogy valamennyi szereplõjének.
Kiss Margit–T. Unghy Ilona
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
Világháborús történetek (5)
„írjad, írjad az anyámnak,
Karácsonyra hazautazom.
Írjad, írjad a rózsámnak,
Rozmaring nõ majd a síromon.”
Régi katonadal

Gottlieb Imrérõl szeretnék
megemlékezni most, gyermekkorunk Gottlieb bácsijáról,
akinek udvarában fehér komondorkölykök hemperegtek,
üzletének kirakatában pedig a
nagyrészt elérhetetlen gyermekjátékok sokasága sorakozott, fõleg karácsony elõtti
idõkben.

ládról szólót is, akiknek a Kossuth-téren, a mai „Vasbolt” helyén volt üzletük.
Rothauser Lajos 1914 decemberétõl a háború végéig szolgált õrmesterként a szerb,
orosz és olasz harctéren s több
kitüntetést kapott. Feleségével
együtt õt is elhurcolták 1944-

Márkus Mihály 1916 körül
Papp György

Rothauser Lajos

A következõ képen Papp
György bõrgyári munkást láthatjuk, aki feleségével, Pajor
Katalinnal együtt kilenc gyermeket nevelt fel, s valamennyien a bõrgyárban dolgoztak, legtöbben tímárként. Édesapja
katonaképét a legfiatalabb
testvér, Papp Jóska adta nekünk, s elmondta, hogy Papp
György az I. világháborúban vitézi címet érdemelt ki, számos
kitüntetéssel együtt.

szerint Tordán is megfordult.
Hogy ezen kívül merre járt, és
hol harcolt, ezt nem tudjuk, de
azt igen, hogy fia, Márkus Dezsõ, a Donnál esett el 1943 januárjában.

Gottlieb Imre

Gottlieb Imre az I. világháborúban fõhadnagyi rangot ért el
és számos kitüntetést kapott.
Késõbb Horthy Miklós kormányzó századossá léptette
elõ, képünk ekkor készülhetett
róla. Gottfried Imrét a II. világháború végén rangjától megfosztották, s feleségével együtt
Auschwitzba
deportálták,
ahonnan soha nem tértek
vissza. Gyermekeik, Endre,
Márta és Anna túlélték ezt a
szörnyû idõszakot. A róluk szóló fényképet és ismereteket
Tóthné Unghy Ilona Meséld el
fiaidnak könyvébõl vettem,
mint ahogy a Rothauser csa-

Márkus Dezsõ
Rothauser Endre az 1930-as
években, sorkatonai szolgálat alatt

ben.
Három fia, Endre, Gyula és
Gábor – családjukból csak
Gyula és felesége tudott hazatérni Auschwitzból, illetve
munkaszolgálatból. Õk késõbb
a bõrgyárban dolgoztak, Klárika munkatársam volt. 1956
után Gábor fiukkal elhagyták
az országot.

Papp János 1942-ben

A II. világháborúban János fia
vett részt, s harcolt az orosz
fronton.
Márkus Mihály I. világháborús
katonaképe itthon készült, de a
hazaküldött képeslap tanúsága

A bõrgyárban dolgozott családja szerint kitûnõ tanuló volt,
s fiatalon pap szeretett volna
lenni. A képeket testvérhúgától, Ódorné Irmától kaptuk.
Sok szomorú történetrõl tudunk még, s szeretnénk is közreadni õket, hogy a hõsök emléke ezáltal is fennmaradhasson.
Kiss Margit, Tóthné Unghy Ilona

MÁRCIUSI ESKÜVÕ

Meghívó

Pál Sándor–Kurek Márta

A Krammer Ferenc kórus szeretettel vár minden
kedves szórakozni vágyót a Szivárvány címû mûsorára

FEBRUÁRI, MÁRCIUSI SZÜLETÉSEK
Hadi Zsuzsa Rózsa
Orbán Lívia
Séllei Lilien Csenge

2015. április 24-én 18 órai kezdettel
a Fried Mûvelõdési Házba.
Belépõdíj: 500 Ft.
A bevételt a kórus az erdélyi testvérkórus fogadására szánja.
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25 éves
az Áfész Nyugdíjas Klub
S

zabó Jánosné klubelnök dióhéjban felidézte az elmúlt évek eseményeit. Mint
mondotta, ezek az emlékek ott élnek minden klubtársunk szívében. Simontornyán
ez volt az elsõ nyugdíjasklub, mely 22 fõ
alapító taggal jött létre. A megyei érdekszövetségnek a megalakulásától (1992-tõl)
tagja a klub. Az elmúlt idõszak alatt számos vidám, örömteli perceket töltöttek
együtt. A vezetõk sokfelé szerveztek kirándulásokat, ahonnan mindig sok-sok élménnyel és érzelmileg feltöltõdve érkeztek haza. Életkoruk növekedésével csökken a mozgásképességük, s a mozgásterük
is, így hosszabb kirándulásokat már nem
tudnak tenni, viszont életkorukkal együtt
növekszik a klubtagok közötti összetartás,
egymás iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet. A havi egyszeri találkozás alkalmából mindig nagy örömmel köszöntik egymást, érdeklõdve várják az elmúlt idõszak
eseményeirõl szóló beszámolókat. Örülnek egymás apró kis sikerének és osztoznak egymás fájdalmában. A városban mûködõ nyugdíjasklubokkal és az Õszikék
otthon lakóival is szoros a kapcsolatuk,
minden rendezvényükön örömmel vesznek részt, és csekély ajándékkal kedveskednek nekik.
Ma már csak havonta jönnek össze, de
ahogy régen, most is minden klubtársukat
felköszöntik a névnapján, 75 éves kortól
pedig megünneplik a kerek születésnapokat.
A 25. jubileumi év mellett ma még egy évszámra is büszkék, ugyanis az elmúlt napokban ünnepelte Arros Endréné (Gizi
néni) a 90. születésnapját. A negyedszázad

eseményeit nem lehet öt percben elmondani, de ezek az események ott vannak a
szívünkben, emlékeinkben – fejezte be
megemlékezõ beszédét a klubelnök.
Csõszné Kacz Edit
polgármester a város
vezetésének jókívánságait tolmácsolta,
majd virágcsokorral
és a város borával köszöntötte a jubiláló
klubot. A klubelnök
megköszönte a polgármester
szívhez
szóló, kedves szavait,
majd a klubtársak és
az összes jelenlevõ nevében is, még nagyon
sok, erõben, egészségben gazdag, boldog
éveket kívánt az ünnepeltnek.
Az énekkar köszöntése egyaránt szólt a 25
éves jubileumosoknak és a 90 éves szülinaposnak. Az énekkar a citerások kíséretével egy baranyai népdalcsokrot adott elõ,
majd Dankó Pista nóták következtek. Az
iskola népzenét kedvelõ csoportjától tréfás dalokat hallottunk a szerelemrõl, a
házasságról.
A közös vacsora elfogyasztása után a Vándorok Táncszínház simontornyai csoportjának bemutatója következett, majd Kõnig
Nándorné klubtag elõadta azt a versét,

Rejtett értékeink

amellyel a nyugdíjasok országos irodalmi
pályázatán is elismerésben részesült.
A 25 éves jubileumi évforduló alkalmából
köszöntötték a jelenlevõ alapító tagokat.
Takács Józsefnét, Csõsz Józsefnét, Farkas
Ferencnét, Baum Ferencnét. Az est fénypontja a TORTÁK FELVÁGÁSA volt.
Borbás József ÁFÉSZ elnök és Kõnigné
Krisztina ajándékaként két különbözõ ízesítésû tortát kóstolhattak az ünneplõk.
Szabó Jánosné klubelnök köszönetet mondott azoknak, akik anyagi segítséget nyújtanak rendezvényeik megvalósításához.
Majd a Citera zenekartól Tolna megyei
népdalokat hallottunk, majd szórakoztató
zenével kedveskedtek.

Gratulálunk a negyedszázados klubnak, és
további eredményes mûködést kívánunk!
Va Lá

A haza

Kõnig Nándorné amatõr
költõ és versmondó
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége
2014. évi irodalmi pályázatán sikeresen szerepelt. Pályamunkája a legjobb alkotásokat tartalmazó antológiában is közlésre került. A díj átadása a közelmúltban Budapesten a
NYOSZ székházában történt. A pályázatot tizenhetedik alkalommal írták ki, melyen a zsûri különdíjjal jutalmazta az alábbi saját szerzeményû
vers hiteles tolmácsolásáért.
Va Lá

Nem tudom, neked mit jelent az a szó, haza?
Nekem mindent a világon, mondhatom.
Megvan itt minden, mi kell,
Csak érte, tenni, tenni kell.
Termékeny földek, virágzó rétek,
Erdõk és hegyek, még a síkság sem hiányzik.
Magyar ember valaha tudta mi kell neki,
De úgy látszik, már elfelejti,
Mit jelent e föld neki.
Fut, menekül idegen földre,
Mintha ott jobb lenne.
Nem gondol arra, hogy a honvágy megöli.
Hiába pénz, kincs, helyét nem leli.
Fáj a szíve, epekedik a föld után,
Mit oly nagy igyekezettel hagyott el.
Barátot, szerelmet, mindent megkapott,
De a szülõföldet, azt nem sehol.
Gyere hát haza, míg megteheted.
Igyekezz megtenni mindent a hazádért,
Mit egykor oly nagy igyekezettel hagytál el.
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Akire büszkék lehetünk

Szabó Zsolt, a Simontornyai Polgárõr
Egyesület vezetõje
Bizonyára 2015. március 28-a nevezetes dátum Szabó Zsolt részére, aki elmondta:
Az Országos Polgárõr Szövetség közgyûlésére ekkora kaptam meghívást az Országos Rendõr Fõkapitányság Teve utcai székházába. Az
éves rendes közgyûlésen a napirendi pontok megbeszélése és elfoga-

dása után adták át az ország minden részébõl érkezõ polgárõröknek
az elismeréseket. Ezek között a polgárõrök között lehettem én is, és a
Polgárõr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesített az
Országos Polgárõr Szövetség elnöke a polgárõr mozgalomban végzett tevékenységem elismeréseként. A kitüntetést Túrós András elnök
úr adta át. Gratulált még Tasnádi László, a Belügyminisztérium
államtitkára, valamint Papp Károly dandártábornok, országos rendõrfõkapitány. Az elismerések átadása után állófogadáson vettünk
részt. El szeretném még mondani, hogy ezt az elismerést nem kaphattam volna meg, ha nincs mögöttem egy olyan csapat, mint a simontornyai polgárõrség tagjai. Ezúton szeretném megköszönni a munkájukat, és remélem, még sokáig együtt dolgozhatunk. Köszönetet
szeretnék még mondani Mikoly Tibor õrnagy úrnak, Simontornya
õrsparancsnokának és dr. Bognár Szilveszter alezredes úrnak, a tamási kapitányság vezetõjének.
2006-ban léptem be a polgárõrségbe, akkor még Tolnanémedin
szolgáltam, majd 2009 augusztusától vezetem a simontornyai
egyesületet, melynek jelenleg 34 tagja van.
Gratulálok a kitüntetettnek, és további jó munkát kívánok az
egész egyesületnek, sokáig szolgálják még Simontornya városának lakosságát.
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek –
röviden!

Fantasztikus élményekben volt
részük az alsó tagozat diákjainak

Mûvészeti technikák VIII. rész

A gouache festmény
A gouache (ejtsd: gvas) tulajdonképpen átmenetet képez az
akvarell és a tempera között. Hasonlóan a temperához fedõ-festék, ugyanakkor kötõanyaga hasonlóan a vízfestékhez
a gumiarábikum. Persze e mellett még más anyagokat is tartalmaz.
Míg a vízfestéknél puha hajecsetet használunk, a gouachenál – lévén sûrûbb anyag – a keményebb sörteecset a javasolt.
Festés során a színek csak nedves állapotban kötõdnek jól
egymáshoz. Ezért vagy gyorsan kell dolgoznunk vagy a képet
valamilyen módon nedvesítenünk kell. Ha a festõalap megengedi: a papír vagy vászon vakkeretre van feszítve (a vakkeret lényege, hogy nem látszik elölrõl maga a keret, a festõalap úgy van ráfeszítve, hogy teljesen betakarja), akkor hátulról is nedvesíthetjük óvatosan. Ha kéregpapírra vagy festõdeszkán dolgozunk, akkor a nedvesítõ vizet valamilyen
módon porlasztanunk kell. Azért sem árt gyorsan dolgoznunk, mert a színhatás is csak nedves állapotban lesz egységes: a száraz részek némileg kifakulnak. Itt is érvényes a szabály, amit egyszer letettünk a festõalapra, azt nehezen korrigálhatjuk. Bár a viszonylagos fedõtulajdonság némi szabadságot ad.
Érdekes hatást érhetünk el akkor, ha a megszáradt fedõréteget nedves ecsettel „átmossuk”. A sûrû fedõréteg ugyanis
kevésbé szívódik be a festõalapba, így utólag változtatható a
hatás.
Napjainkra a temperafestés szinte teljesen kiszorította a
gyakorlatból a gouache-t. Ha valaki mégis kísérletezni akar,
ehhez ajánlom a simontornyai könyvtárból A képzõmûvészet
iskolája I-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor

Reggel 8 órakor indultunk Budapestre, mind a 6 osztály, tanítóik kíséretében. 11 órától az Elevenpark hatalmas terében berendezett játékparadicsomot próbáltuk ki, élveztük a játékokat. Volt ott rengeteg lehetõség, amelyek a gyerekeknek nagyon-nagyon tetszettek: óriáscsúszda, kalandpark, mászóka, dodzsem, ugrálóvár stb. Alig tudtak választani. Önfeledt szórakozás volt, mindenki szeretne késõbb is visszamenni,
akár a családjával is. Késõbb átmentünk a Fõvárosi Nagycirkuszba,
ahol a „Magyar cirkuszcsillagok” címû elõadást néztük meg. Nevettünk, izgultunk, csodálattal figyeltük a produkciókat. Este fél 9-kor értünk haza fáradtan, sok-sok élménnyel gazdagabban. A költségek egy
részét a farsangi bevételbõl, a többit osztálypénzbõl fedeztük. Köszönettel tartozunk Csõszné Kacz Edit polgármester asszonynak, mert a
cirkuszba az ingyenes belépési lehetõséget neki köszönhetjük. Õ kapta
ezt az ajánlatot, amit továbbított nekünk. Mi persze éltünk is vele:
pályáztunk… és szerencsénkre sikerült! Polgármesterünk ezután is
segítségünkre volt: közremûködésével jutottunk kedvezményes áron a
három autóbuszhoz is.
Köszönjük szépen!
Az alsós diákok és tanítóik
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Védõnõi
méhnyakszûrés
Simontornyán is
Simontornyán is elérhetõvé vált a védõnõi
méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkezõ
(25-65 év közötti) nõk vehetik igénybe. A szûrésre a védõnõvel egyeztetett idõpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelõbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetõséget egy európai uniós projekt
(TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifõorvosi Hivatal koordinál. Célja a védõnõi méhnyakszûrés országos kiterjesztése, illetve hogy
javítsa a méhnyakszûrés elérhetõségét és hozzáférhetõségét az érintett nõk számára. Magyarországon naponta meghal egy nõ méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és
kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak
rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nõk 65
%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve
nem volt méhnyakszûrõ vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szûrésre.
Amennyiben a védõnõ a szûrés során, vagy a
laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nõgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszûrést a védõnõi tanácsadóban
végzem csütörtöki napokon 14.00-16.00 óráig.
Jelentkezni lehet a védõnõknél személyesen a
tanácsadóban, vagy a 06 (30) 238 5185-ös telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk
jelentkezését!
A szûrés életet ment.
Tegyen az egészségéért,
vegyen részt az ingyenes
szûrésen, önmagáért,
családjáért.
Kelemen Kata védõnõ

2015. április

Beérett a sok munka
elsõ gyümölcse
Zámbó Tibor, a férfi felnõtt kézilabdázók edzõje a kitartó, sok munkának, a kemény edzéseknek híve, ezt tette az NB I-es Siófoknál, korábban az NB I/B-s
Cece–Simontornyánál, ezt teszi a Simontornyai KK-nál is. Vezetésével átalakult
a csapat játékstílusa is, elsõsorban a gyors, kombinatív játékra helyezi a fõ hangsúlyt, melynek segítségével egyre eredményesebben szerepelnek a fiúk. Az NB
II-es bajnokságban ez még csak úgy nyilvánul meg, hogy azoktól a csapatoktól,
akiktõl eddig zömében 10 gól körüli vereséget szenvedtek, az utolsó mérkõzéseken már közel álltak a gyõzelemhez is, de a rutintalanság miatt 1-2 gólos vereséget szenvedtek. Valószínû, az NB II-es jog megtartásához már csak a megyebajnokság megnyerése, de legalább a Dunaföldvár megelõzése szükséges. Egy nagy
lépést tettek e cél felé a Madocsán megrendezett megyebajnoki fordulón, elõbb
legyõzték a Hõgyészt, majd szinte leiskolázták az eddig veretlen Dunaföldvárt.
Eredmények:
Hõgyész–SIKK 18-19 (3-9)
SIKK: Demeter- Szabó 2, Torma 3, Szilágyi, Pásztor 2, Nagy 5, Molnár Be. 2.
Cserék: Molnár Ba.(kapus) – Lampert 4, Varga 1, Nacsa.
Zámbó Tibor edzõ taktikája meglepte a hõgyészi gárdát, a Simontornya elsõ félidõben megszerzett 6 gólos elõnyébõl egyet meg tudott õrizni.
SIKK–Dunaföldvár 25-17 (11-10)
SIKK: Demeter – Szabó 8, Torma 5, Szilágyi, Pásztor, Nagy T., Molnár Be. 9.
Cserék: Molnár Ba. (kapus) Lampert 3, Varga, Nacsa.
A Simontornya jó védekezése és a két szélsõ, Molnár Bence váratlan betörései és
Szabó Bence gyors indulásai, eredményes támadójátéka ellen nem találta az ellenszert a veretlen dunaparti gárda.
Paks–SIKK 8-34 (2-13)
SIKK: Molnár Ba. – Szabó 8, Torma 5, Varga 2, Molnár Be. 2, Nagy T. 5,
Lampert 12. Cserék: Pásztor, Nacsa.
Sérülések miatt tovább fogyatkozott a Simontornya, négy balkezes játékosa maradt, ezért az irányítóposzton Molnár Bencét próbálta ki Zámbó edzõ, akinek
még kissé szokatlan volt az új szerepkör. A nagy kedvvel játszó, örökifjú Lampert
Csaba 12 találatig jutott, mellette az egész nap jó teljesítményt nyújtó Molnár
Balázs, Szabó Bence, Nagy Tamás és a serdülõ Torma Máté játéka emelkedett
ki.
SIKK–Madocsa 35-13 (21-4)
SIKK: Molnár Ba. – Szabó 14, Torma 6, Pásztor 2, Molnár Be. 2, Nagy T. 3,
Lampert 7. Csere: Varga 1.
A lelkes hazaiak ellen biztosan gyõzött a Simontornya.
Va Lá

Lendületben
a focisták
Tovább folytatják felnõtt labdarúgóink remek tavaszi szereplésüket. Minden tavaszi
mérkõzésüket megnyerték, ráadásul a Magyar Kupában is elbúcsúztatták a megyei I.
osztályú Kisdorog csapatát. Tóth Attila fiai továbbra is nagy harcban vannak a Zomba csapatával a bajnoki aranyérem megszerzéséért.
Gratulálok, és további sikeres szereplést
kívánok!
Va Lá

Labdarúgó-bajnokság,
megyei II. osztály sorsolása
2015. április 18., szombat

17.00

Simontornya TC’ 22–Bonyhád-Börzsöny SE

2015. április 26., vasárnap

17.00

Dombóvár FC II–Simontornya TC’ 22

2015. május 3., vasárnap

17.00

Simontornya TC’ 22–Majosi SE II

2015. május 9., szombat

17.00

Simontornya TC’ 22–Kaposszekcsõ-Csikóstöttös

2015. május 16., szombat

17.00

Zomba KSE–Simontornya TC’ 22

2015. május 23., szombat

17.00

Simontornya TC’ 22–Döbröközi KSE

2015. május 31., vasárnap

17.00

Kéty SC–Simontornya TC’ 22
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