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2

KÖZÖSSÉG

2015. július

20 éves lett a város
A SIMONTORNYAI AMATÕR
KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZEK
XVIII. bemutatkozó kiállítása

TÁNCSZÍNHÁZ, „SZIVÁRVÁNY”,
ACCIDENT ZENEKAR
ÉS RETRÓ BULI

A hagyományokhoz híven, ezúttal is az amatõr alkotók kiállítása
nyitotta meg az ünnepségsorozatot, mely az idén vált „nagykorúvá”. Könyv István János grafikusmûvész, fesztiválszervezõ megnyitójában elmondta, hogy 18 évvel ezelõtt nem gondolta volna,
hogy ilyen szép kort megér a kiállítás. Az amatõr alkotók munkáit, fejlõdésüket méltatta. Külön örült, hogy egész fiatal kiállítókat
is üdvözölhet. A megnyitóbeszéd után a tárlat megtekintésére invitálta a jelenlévõket. Arros Endréné (kézimunka), Bertus
Jánosné (festmény), Boros János Tamás (festmény, rajz, szépirodalom), Dobos Anita (kézmûvesmunkák), Doffkay Borbála-Laube Zsófia-Marosi Viktória-Reinhardt Viktória (metopé),
Enesei Józsefné (dekoráció), Gyurkó Gábor (festmény, rajz),
Gyurkóné Tóth Irén (festmény), id. Lukács László (kerámia), ifj
Köõ Gyula (makett), Kis Jánosné (kézimunka), Kiss György
(rajz), Kossa Gábor (fotó), Kovács Jánosné (kézimunka),
Kõmíves Kinga (vizuális alkotások), Köõ Zsuzsa (kézmûvesmunkák), Nacsa-Sebestyén Ágnes (kézmûvesmunkák, grafika),
Ódor Jennifer (grafika, számítógépes grafika), Orosz Eszter (fotó), Õszikék „Csipet-Csapat” (kézimunka), Pál Petra (ajtódísz,
asztaldísz), Sándor Eszter (tollrajz, grafika), Sebestyén Orbán
Jánosné (kézimunka), Szili Jánosné (kézimunka, gobelin),
Viktorin Béla (festmény), Vincze Dóra (rajz)
Közremûködött a LELKES-CSERFES GITÁRCSAPAT. Szervezõk: Lacza Attila, Gyurkóné Tóth Irén, Gyurkó Gábor.

A városi program másnapján (pénteken) a vár elõtti téren felállított szabadtéri színpadon elõször a Vándorok táncszínház közel
egy órás bemutatóját láthatták az érdeklõdõk. Ezután a Krammer
Ferenc kórus szórakoztató mûsora következett „Szivárvány” címmel, melynek során a nézõk jókat derülhettek az általuk elõadott
vidám jeleneteken. A kórus tagjai megcsillantották zenei és tánctehetségüket, ritmusérzéküket. Az Accident zenekar több mint
egy órás koncertet adott. A nap zárásaként a szórakozni vágyóknak retró-bulit rendezett az örökifjú discó király Herczeg Lajos.

MINDEN KOROSZTÁLYRA
GONDOLTAK
Pontosan 20 évvel a városavatás napján 2015. július 4.-én szombaton egész napos színes, változatos program várta a város lakóit.
Délelõtt 10 órától a Várban kézmûves foglalkozásokat, játékokat
rendeztek a gyerekeknek. A vár elõtti téren kirakodó vásár, büfé
mûködött, ahol a vendégek a nagy melegben felfrissülhettek.
A rendezvényudvarban 11 órakor kezdõdött az elszármazottak és
ittlévõk találkozója. A világpolgár Máray Sándor gondolatával „
A világon mindig az a legszebb ahol valamikor otthon voltunk.”
Kezdte köszöntõjét Csõszné Kacz Edit polgármester.” Mi
Simontornyán voltunk vagy vagyunk otthon. Kisvárosunk sokféle
arcát õrizzük emlékeinkben, az itt kapott útravalóval gazdálkodunk mindennapjainkban. Az elszármazottak találkozóját mindnyájunk, elszármazottak és itt élõk ünnepének szántuk, mely alkalmat termet közös múltunk megélésére. „A találkozó megerõsítette a Simontornyaiak együvé tartozása kérdését, de sajnos
igen kevesen voltak, talán a nagy meleg volt az oka.
Délután két órakor a játszótér melletti impozánsan
kialakított téren felavatták
Szent Kristóf az utazók védõszentjének monumentális szobrát, melyet Lengyel
László ajándékozott a városnak. A Szent Kristóf szobor a hajósok és az utazók
védõszentje, a 14 segítõ
szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerûbb
alakja, akinek képét sok autós és motoros is magával
hordja. A szobrot Lengyel
László a szülei emlékére állíttatta Kistarcsán, az általa
létrehozott „Lengyel kertben”, de úgy vélte, hogy ennek a szobornak méltó helye Simontornyán lenne, elõsegítve a megújult városközpont túrizmus generáló erejét. A szobrot közösen leplezte
le Lengyel László és Csõszné Kacz Edit polgármester, majd a katolikus plébános úr felszentelte, református tiszteletes úr megáldotta. Szent Kristóf szellemisége védje városunkat.
Délután 3 órakor A Simontornyai Vármúzeum kiállítótermében
Ékes László író, újságíró nyitotta meg Könyv István János grafikusmûvész ÖSSZEGZÉS címû 60 éves jubileumi kiállítását. A kiállításra nagyon sokan eljöttek a mûvész pályatársai, tisztelõi és az
érdeklõdõk serege. Könyv István János Nagykanizsán született,
de évtizedek óta Simontornyán él és alkot, ezer szállal kötõdik a
kisvároshoz, mely kulturális életének egyik meghatározó személyisége.
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A nap fénypontja a 16 órakor kezdõdõ ünnepi testületi ülés volt,
melyet a vár udvarán, sátrak hûvösében tartottak. Az ülésen a
testvérvárosok képviseletében megjelent Steinberg (Wernesgrün) régi polgármestere Günter Pührer úr valamint az augusztus
1-én hivatalba lépõ újonnan megválasztott polgármester Andreas
Gruner úr, és Dászkel László Nyárádszereda nyugdíjas polgármestere. A Himnusz elhangzása után Máté Anna elõadta „Itthon
a legjobb” címû dalt, majd Csõszné Kacz Edit Simontornya polgármestere elmondta, hogy a várossá avatás 1995. június 1-én történt, akkor adta át Dr. Gál Zoltán az országgyûlés akkori elnöke
Cserháti Péter Simontornya volt polgármesterének a városi rangról szóló dokumentumot. A
polgármesterasszony
ünnepi
megemlékezésében röviden ismertette az elmúlt 20 év eredményeit. Kiemelte a volt bõrgyár kármentesítésének elvégzését, a kistérségi központi orvosi ügyelet létrehozását, a
mentõállomás kialakítását, a
város központjának átalakítását. Megújult az iskola, óvoda, a
városháza, az orvosi rendelõk, a
közvilágítás, az egész településen bevezetésre került a gáz, az
idõsek színvonalas elhelyezésére létrejött az „Õszikék Szolgáltató Központ”, megtörtént az
ivóvíz minõségjavítás. Ismertette a legújabb, legnagyobb beruházás a szennyvízcsatorna megépítésének jelenlegi helyzetét, mindazokat a gondokat, melyekkel a
város vezetése napjainkban küzd. Reményét fejezte ki, hogy a beruházás befejezése után már csak a jó emlékek maradnak meg a
város lakóiban. Egy érdekességet is megemlített, ugyanis három
képviselõ Csõsz László és Körtés István a városavatás óta tagja a
Testületnek, Csõszné Kacz Edit szintén, azzal a különbséggel,
hogy 13 éve a város elsõ embere, polgármesterként segíti a fejlõdést. Bárdos László címzetes fõjegyzõ pedig, azóta szolgálja a várost, mint jegyzõ.
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A Steinberg (Wernesgrün) régi és új polgármestere egyaránt köszöntötte a 20 éves város lakóit. Kiemelték a fiatalság szerepét,
úgy érzékelték, hogy jó úton halad a városban a fiatalítás, hiszen
övék a jövõ. Az új polgármester magyarul köszöntötte és beszédét
végig magyarul mondta el –lévén felesége magyar származású.
Nagy derültséget keltett, amikor a színpad sarkában az ajándékul
hozott Wernesgrüni, söröshordókból felépített piramisról elmondta, hogy õk ilyet tudnak építeni. Dászkel László a Nyárádszeredai testvérváros korábbi polgármestere felolvasta a jelenlegi
polgármester Tóth Sándor levelét, aki halaszthatatlan közfeladata miatt nem tudott jelen lenni. Ezután néhány mondattal ecsetelte Simontornya és testvérvárosa Nyárdszereda több, mint egy évtizedes kapcsolatának fontosabb eseményeit. „Jókedvet adj, és
semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam.” Garai Gábor versének, e soraival zárta gondolatait, Dászkel László.
A narrátor szerepét betöltõ Kovács Lászlóné Dr. Molnár Brigitta
aljegyzõ felkérte Bárdos László címzetes fõjegyzõt, hogy ismertesse a képviselõ testület helyi kitüntetések adományozásáról
szóló határozatait, a kitüntetések odaítélésének indokolását,
Csõszné Kacz Edit polgármestert és Szabó Attila alpolgármestert
pedig a kitüntetések átadására. Bárdos László címzetes fõjegyzõ
elmondta Simontornya Város Önkormányzata elismeri és honorálni igyekszik mindazon személyek és közösségek teljesítését, aki
a helyi közügyek bármely területén ki magasló teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel hozzájárultak a város anyagi, szellemi
értékeinek gyarapításához, tradíciói és nemes hagyományai
megõrzéséhez.
Díjazottak: „Simontornyáért” díjazottak Dászkel László Nyárádszereda nyugdíjas polgármestere, Kovács László a Gálaker kft.tulajdonosa. „Gyermekekért” kitüntetésben részesült Orosz Eszter
nyugdíjas óvónõ, Csepregi Judit fejlesztõpedagógus.” Az év közszolgálatáért” díjat Liptai Jánosé anyakönyvvezetõ érdemelte ki.
„Az év sportolójának” választották Cseh László korábbi sportvezetõt és Géringer Zoltán autóversenyzõt.” A város ifjú tehetsége”
címet Horváth Mátyás Gergõ gimnazista kapta. Az ünnepségen
adták át a szakmai zsûri által a város borának minõsített díjakat.
Fehér bor kategóriában a Benb L. és D. Kft. olaszrizlingje, pincemester Cseh Attila, vörös borban Schweigert György cabernet
franc bora érdemelte ki a büszke címet.
17 órától másnap kora hajnalig tartottak a kulturális mûsorok.
Ennek során láthatta a nagyszámú ünneplõ a Simontornyai kulturális csoportok mûsorát. Bemutatkozott az Európa-bajnok
Dunaföldvári mazsorett csoport, a Nyárádszeredai Bekecs néptánccsoport ajándék mûsora közel egy órán át szórakoztatta az
ünneplõket. A Sárbogárdi Black Horse Country Club tánccsoportja igazi vadnyugati hangulatot teremtett a vár elõtti téren.
21 órától Zséda koncerten szórakozhattak a Pop zene kedvelõi.
23 órakor a katolikus és a református templom ünnepi harangszóval köszöntötte a 20 éves várost, majd impozáns tûzijátékot
láthattunk.
A 23 óra 30- kor kezdõdõ Blokk együttes koncertje zárta a városavató jubileumi ünnepségét.
Va Lá
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTÜK
A júniusi ülésen 7 fõ és 14 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak
Csõsz László képviselõ: A közútkezelõ levele
szerint az út így rendben van. Véleménye szerint
nem kellene megvárni, amíg nagy baleset történik, változtatni kellene az elsõbbség rendjében.
Csõszné Kacz Edit polgármester: A közútkezelõ szerint így jó a forgalmi rend.
Zsolnai István képviselõ: Egy olyan táblát kellene kihelyezni, ami mutatja melyik a fõút, melyik a mellékút, mert ez most nem egyértelmû
még a simontornyaiaknak sem.
Körtés István képviselõ: Megkérdezte hova lehetne a táblát tenni:a híd elé, a hídra?Kevés a
hely. Megismételte a korábbi ülésen elhangzott
javaslatát, hogy olasz példára kövekkel ki kellene jelölni egy körforgalmat. De ehhez hatósági
engedély kellene.
Szabó Attila alpolgármester: A Beszédes u.
25-rõl jelezték a szomszédok, hogy méteres a
gaz, kérik, hogy a hivatal intézkedjen.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Kéri az érintetteket jöjjenek be a hivatalba, keressék Nyirati
József ügyintézõt, õ foglakozik az ilyen ügyekkel. Kimegy a helyszínre felszólítja a tulajdonost
a kert rendbetételére. Ehhez nem kell képviselõ-testületi döntés.
Zsolnai István képviselõ: Elszaporodtak az
utóbbi idõben a kuka matrica lopások. Most
csak akkor szállítják el a szemetet, ha van a kukán érvényes matrica. Az orvosi ügyeletnél is lelopták a kukáról, és több lakos is jelezte ezt a
problémát.
Szabó Attila alpolgármester: Korábban is, és
most újra érkezett lakossági bejelentés, hogy a
biciklisek a járdán közlekednek a központban, és
ezzel zavarják a gyalogosokat. Kéri a rendõrség
odafigyelését.
Andráskó Péter képviselõ: A hozzá forduló lakók problémáit ismerteti. A Vak Bottyán lakótelep kezdetén a vízelvezetõ rács nagyon
girbe-gurbán került visszarakásra. A Kadarka utcában a csatornafedél mellett évek óta felirat
van, hogy rossz, de nem történt javítás, és rengeteg a kátyú. A temetõben a ravatalozó és a régi rész között még nem készült el az út. A temetõ
bejáratánakl teteje tönkrement. Elmondja, hogy
látogatást tett a kertészetben. A közmunkások
közül 14-en dolgoznak ott, de csak 9 ember volt
jelen. A vezetõjük elmondta, hogy túl kevesen
vannak, a konyha pedig elvárja, hogy a megtermelt növényeket konyhakészen szállítsák. Erre
nincs kapacitás, például a megtermelt borsót ki
is kell fejteni, ez nagyon nagy munka.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A temetõ
bejárat javítását már megrendeltük.
Kántor Mónika képviselõ: A konyhának nincs
engedélye a termények feldolgozására. De van
egy hûtõhelyiség a volt kollégium alatt. Kérdezi,
hogy ott lehetne –e a feldolgozást végezni.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ:
Ott nem lehet, mert nincs bevezetve víz.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy szerepel a napirenden a közmunka-program, majd akkor kell ezt a kérdést megvitatni.
Andráskó Péter képviselõ: A Hunyadi úti iskolánál ki kellene vágni a régi fákat. Az erdészekkel

kellene megnézetni, régiek már a nyárfák, félõ,
hogy rádõlnek az épületre. Megkérdezi, hogy az
ABC elõtti parkoló rendbetétele kinek a feladata.
A Hunyadi utca elején pedig hatalmas lyuk keletkezett, balesetveszélyes.
Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ: Folyamatosan ellenõrzik ezeket a helyszíneket. Mindegyik problémáról tud a hivatal, és a kivitelezõ is. Az ABC
elõtti rész a közútkezelõhöz tartozik, velük egyeztet a kivitelezõ. A többi hibát folyamatosan javítják, de konkrét idõpontot nem tud mondani,
hogy melyiket mikor.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ez a válasz
csak részben fogadható el. Le kell ülni a kivitelezõvel, hogy minél elõbb javítsák ki. Simontornya
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
elõzõ ülés óta hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót,
a város közrendjét, közbiztonságát érintõ eseményekrõl, döntésekrõl szóló tájékoztatót, elfogadta.
A 2015. évi költségvetésérõl szóló 2/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló elõterjesztést elfogadták.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a Vak
Bottyán Óvoda mûködésérõl szóló beszámolót.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta az
adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározásáról, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérõl szóló tájékoztatót és úgy határozott, hogy Simontornyán 5 óvodai csoport indul a 2015/2016-os nevelési évben.

Javaslat a képviselõtestület
2015. II. féléves munkatervére
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: a munkaterv összeállításakor arra törekedtem, hogy a
testület a jogszabályban elõírt kötelezõ témákon
túl az életszerû problémákat tárgyalja. Például az
adókat, a szennyvízberuházást.
Körtés István képviselõ: Javasolta, hogy a decemberre tervezett a Városüzemeltetési kft.
munkájáról szóló beszámolót tegyék át februárra. Szeptemberben számoljanak be a bizottsági
elnökök a bizottságok addigi munkájáról. Az iskola pedig ne csak a 2014/15-ös tanévrõl számoljon be, hanem a 2015/16-os tanév terveirõl,
pénzügyi helyzetérõl is.
Csõszné Kacz Edit polgármester: A képviselõ-testület SZMSZ-ében benne van, hogy az elsõ
napirendi pont a polgármesteri tájékoztató, az
ehhez kapcsolódó hozzászólásokat tehetik ott
meg a képviselõk. A többi közérdekû bejelentés
az utolsó napirendi ponthoz tartozik.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2015. II. féléves munkatervét, kiegészítve azzal,
hogy 2015. szeptember hónapban a bizottsági
elnökök számoljanak be a bizottságok munkájáról, valamint a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium vezetõje adjon tájékoztatót a
2015/16-os tanév terveirõl, pénzügyi helyzetérõl.

Az „Õszikék” Szociális
Szolgáltató Központban folyó
szakmai munka értékelése
Andráskó Péter képviselõ: Sok gondozott
megközelítése nehéz, mert az autó nem tud például a Beszédes utcába behajtani a rossz utak
miatt.
Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ: A csatornázási
munkák befejeztével kerül sor az útjavításra.
Andráskó Péter képviselõ: Az ebédet kihordó
alkalmazottnak nincs jogosítványa, így kell mellé egy közmunkás, aki vezeti az autót. Ez luxus.
Szabó Attila alpolgármester: Az autó pedig 10
éves, elég rossz állapotban van.
Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ:
Próbál az intézmény pályázni, de az idén nem lehetett.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Pár éve még
biciklin tolták az ebédet. Egyelõre van közmunkás, aki jogosítvánnyal rendelkezik, de nem tudható, hogy meddig lesz ez így.
Zsolnai István képviselõ: Megkérdezte, hogy
az ételszállító cégek nem hordhatnák-e ki az ebédet.
Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ:
Nem. Ehhez speciális engedély kell. A kihordásra kell két ember, így is 2 óra alatt végeznek, van,
aki délután kettõkor hidegen kapja meg az ebédet, hiába kezdik el délben kihordani. A Képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta az „Õszikék” Szociális Szolgáltató Központban folyó
szakmai munka értékelésérõl szóló tájékoztatót.

Tájékoztató a
közfoglalkoztatás helyzetérõl,
feladatairól
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A beszámoló a pénzügyi helyzetet
nem tükrözi, a bizottság a betonlapok gyártásáról javasolja, hogy készüljön költségvetés.
Andráskó Péter képviselõ: Elismerés illeti a
kertészetben dolgozókat. Meg kellene oldani,
hogy ott helyben fel is lehessen dolgozni a terményeket.
Vámi László a közmunka-program vezetõje:
Félévkor elszámolási kötelezettsége van a programnak. El kell számolni a dologi kiadásokkal. A
betonlapok gyártását folyamatosan tudják csinálni a dolgozók, ha elkészül a féltetõ. A termények feldolgozását ennyi ember nem tudja vállalni. A menzán is kevés az ember, csak öten
vannak. A feleslegrõl: tavaly is értékesítésre került. Volt próbálkozás a tartósításra, de ahhoz
sok engedély kell. Probléma, hogy sokat cserélõdnek a dolgozók, a négy év alatt 30-40 ember
is megfordult a kertészetben. Végig kell gondolni, hogy hányféle növény termesztése a leggazdaságosabb. A napközi konyhája feldolgozza a
hagymát, burgonyát, de a paradicsom, paprika
már sok . A felesleget a piacon lehet értékesíteni, a szükséges engedélyek megvannak. A városi rendezvényeken is használták tavaly, van lehetõség arra is, hogy szociálisan rászorulók kapjanak belõle, de minden egyes megtermelt kilogramm terménnyel el kell számolni. Testületi
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döntés alapján lehet kiosztani. A belügyminisztérium felé tartozunk beszámolási kötelezettséggel arról, mit mire használ fel a város.
Csõsz László képviselõ: Az egyházi temetõben
az önkormányzat által bérelt területen újra derékig ér a gaz. Ha nem folyamatos a karbantartás,
akkor semmi értelme egyszer rendbe tenni. A
Beszédes család sírjai elhanyagoltak, nincs már
hozzátartozó, aki látogatná õket. A terményekkel
kapcsolatban azt javasolja, hogy csak burgonyát és hagymát ültessenek, mert abból a felesleg is jól eladható, tárolható. Észrevételezi, hogy
a 2001.-ben lerakott térkövek sok helyen megsüllyedtek, a Mátyás király utcában esõ után
megáll a víz. A térkövek újra rakhatók, javítani
kellene, hogy a rendbe hozott városközponti rész
mellett ott is szép legyen a környezet.
Körtés István képviselõ: Szerepel a beszámolóban, hogy milyen véleményeket lehet olvasni a
közmunkáról az interneten. Véleménye szerint ez
nem tartozik egy beszámolóba. Arról is szó van
benne, hogy több dolgozóról kiderült, hogy miközben papíron betegállományban van, a valóságban máshol dolgozik feketén. Ezt a problémát jelezni kell az orvosoknak. Körültekintõen
kell eljárni, mert nem lehet szóbeszédre alapozva valakit kizárni a programból.
Vámi László a közmunka-program vezetõje: A
temetõ rendbetétele több hónapos munka volt.
Szólni kell az egyház képviselõjének, hogy használják ki azt a részt, mert különben újra elgazosodik. A kiemelt fontosságú sírokat is igyekeznek
karban tartani. Kéri, hogy állítsanak össze egy
pontos listát arról, hogy mely sírokat gondozza a
város. A térburkolat problémájára reagálva elmondja, hogy amíg a szennyvízberuházás tart,
addig az munkaterület, ha befejezõdnek a munkálatok, akkor kijavítják. Gond, hogy jelenleg
egy kõmûves dolgozó van csak, és gépjármûvezetõ is csak három fõ. A betegállományban lévõkrõl elmondja, hogy amíg orvosi igazolást hoznak, addig nem léphet semmit.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a közfoglalkoztatás helyzetérõl, feladatairól szóló tájékoztatót.

a Simontornya Város Önkormányzata belsõ
kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belsõ ellenõrzés mûködésének Állami Számvevõszék által végzett ellenõrzésérõl és az ehhez készített intézkedési tervrõl
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az Állami
Számvevõszék megállapította, hogy a település
belsõ kontrollrendszerének kialakítása és mûködtetése az összesített értékelés alapján szabályszerû volt. Szabályszerûnek értékelte az
ÁSZ a belsõ kontrollrendszer valamennyi elemét, így a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési
rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítását és mûködtetését.
Hivatalvezetõként ezen eredményre büszke, hisz
az ÁSZ honlapján e tárgyban feltüntetett mintegy 200 önkormányzatból egyik Polgármesteri
Hivatal sem ért el még csak megközelítõ minõsítést sem. Simontornyán mind az 5 kontrollterület szabályszerû minõsítést kapott, ezt eddig egy
önkormányzat sem tudta felmutatni az ellenõrzöttek közül.
Andráskó Péter a Köznevelési, Kulturális és
Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a kima-
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gasló eredményért szóbeli dicséretben javasolja
részesíteni Bárdos László címzetes fõjegyzõt, és
beosztottjait.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Minden hivatali kollégájának megköszöni a munkáját.
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya Város Önkormányzata belsõ kontrollrendszer kialakításának,
egyes kontrolltevékenységek és a belsõ ellenõrzés mûködésének Állami Számvevõszék által
végzett ellenõrzésrõl szóló tájékoztatót megtárgyalta. A Képviselõ-testület a Simontornya Város Önkormányzata belsõ kontrollrendszer kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a
belsõ ellenõrzés mûködésének Állami Számvevõszék által végzett ellenõrzésrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi és az 1. melléklet szerinti
intézkedési tervet jóváhagyja.
2. Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi
Bizottság javaslata szerint- az Állami Számvevõszék a 2013-as évre vonatkozóan keletkezett jelentése értelmében – a pénzügyi területen végzett kimagasló munkája elismeréseként
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ Testülete Bárdos László címzetes fõjegyzõ
urat szóbeli dicséretben részesíti.

Tájékoztató a tûzoltóság
tevékenységérõl, feladatairól
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Az egyesület 500 ezer forint támogatást kapott, de csak
452 ezer forintot használt fel , így a 48 ezer forint
visszafizetését javasolja a bizottság. A tûzoltószertárról készüljön költségvetés, tervdokumentáció. Ha ez elkészül, akkor meg kell találni hozzá
a forrást.
Csõsz László képviselõ: Azt javasolja, hogy a 48
ezer forintot adja a testület az idei támogatáshoz. Megkérdezi született-e végleges döntés a
tûzoltószertár helyérõl.
Tóth Bálint a Simontornya Önkéntes Tûzoltó
Egyesület elnöke: Az egyesület döntött, a régi
piactér a helyszín.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ezt a testület
elé kell terjeszteni.
Csõsz László képviselõ: Azt javasolja, hogy
mégis a Városüzemeltetési Kft. Gyár utcai telephelye legyen a helyszín. A kft. kapott 5 millió forintot annak felújítására, abból ki lehet gazdálkodni a szertárépítést is. Akkor nem kell külön
forrást találni.
Szabó Attila alpolgármester: A Gyár utcai ingatlanban nincs fûtés, nagyon rossz állapotban
van. Nem elég a felújításra a kapott 5 millió forint. Ebben a kérdésben a Városüzemeltetési
Kft.-vel is egyeztetni kellene. A piactér sokkal
jobb helyszín, különálló épület. Lenne hely egy
raktár kialakítására is.
Andráskó Péter képviselõ: A katasztrófavédelem is besegítene. Ha egy raktár is épül, azt õk is
használnák. Vészhelyzetekre tárolnának ott takarókat, egyebeket. ilyen raktár jelenleg nincs a
térségben. Jobb a különálló telephely, mint közösködni a Kft.-vel. Már csak a pályázatok miatt
is.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Furcsállja,
hogy a katasztrófavédelem errõl nem egyeztetett sem a polgármesterrel, sem a jegyzõvel.
Andráskó Péter képviselõ: Ez még régebben
hangzott el, azóta a katasztrófavédelemnél is
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sok személyi változás történt, aki ígérte már
nem ott dolgozik.
Szabó Attila alpolgármester: Hirt Ferenc országgyûlési képviselõ is ígért segítséget. Legyen egy ember az egyesületbõl, aki ennek a felelõse.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Akkor legyen a piactér a helyszín, ezután lehet terveket
készíttetni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a tûzoltóság tevékenységérõl, feladatairól szóló beszámolót. A
Simontornyai Tûzoltó Egyesület köteles a 2014.
évben fel nem használt 48 ezer forintnyi támogatást Önkormányzat számlájára visszafizetni.

Simontornya, Gyár u. 13. sz.
(hrsz.: 144) alatti ingatlan
apportálása
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A Sióvíz
kft. ellen jelenleg felszámolás indult. A bizottság
nem tudott állást foglalni a kérdésben. A tulajdoni lapon az Önkormányzat szerepel tulajdonosként, de apportként több mint tíz éve a Kft. bevitte az épületet.
Csõszné Kacz Edit polgármester: 2003-ban
történt ez, de a tulajdoni lapra ez nem került rá
valamiért. Csõsz László képviselõ: Aki a tulajdoni lapon szerepel az a tulajdonos. Most amikor
felszámolás van, nem lenne logikus lépés bevinni.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az üzemeltetési jogot adta az önkormányzat a Kft.-nek. Az
épület szerepel az önkormányzat vagyonában.
Nagy Károly településfejlesztési és
településüzemeltetési ügyintézõ: Jogilag az
Önkormányzat tulajdona, 15 év után nem fogja
átírni a Földhivatal.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Nem egyszerû a helyzet. A Városüzemeltetési Kft. bérli az
épületet a Sióvíz Kft-tõl.
Csõsz László képviselõ: Akkor az önkormányzat a saját tulajdonát bérli. Kell egy ügyvéd!
Körtés István képviselõ: 5 település tulajdona
lenne, errõl õk is tudnak.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornya,
Gyár u. 13. sz. (hrsz.: 144) alatti ingatlan
apportálásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Só Víz Kft. (7081 Simontornya,
József A. u. 1. sz.) Társasági Szerzõdés megújításához nem járul hozzá, egyben a Simontornya,
Gyár u. 13. sz. (hrsz.: 144) alatti ingatlan
Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonrészét apportként nem viszi be a gazdasági
társaságba.

A Gimnázium épületének
hasznosítása
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja a bérbeadást. A bérlõ 7 embert kíván foglalkoztatni, késõbb 35 fõt. Azt javasolja a bizottság, hogy keresse meg a
simontornyai vállalkozásokat, ahol van kisebb
kiadó épület.
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Csõsz László képviselõ: Nem ért egyet a javaslattal. Az rosszabb, ha az épület üresen áll.
Nagy Károly településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintézõ: A fõ probléma a fûtés, nem lehet leválasztani egy kis részt, az
egész épület fûtése egy rendszeren van.
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Ha az
épületbõl csak 2 helyiséget bérel, akkor rendben
van, de az egész több száz négyzetméter!
Csõsz László képviselõ: Adja bérbe az önkormányzat a helyiségeket azzal a feltétellel, hogy a
bérlõ feladata megoldani a fûtés leválasztását.
150 ezer forint/hó összeget javasol + rezsi+ a
leválasztás költsége.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a Gimnázium épületének hasznosítását, ennek alapján a Simontornya, Gyár u. 1-5. sz. alatti (hrsz: 135/4/A/1) ingatlanának egy részét a 25/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 34-39.§-ban kapott felhatalmazás alapján e-rendeletben meghatározott feltételekkel bérbe adja a Plumavis Kft-nek (1118
Budapest, Bakator u. 5-7.) részére ipari termék
gyártása céljára. A szerzõdés határozatlan idõre
köttetik, a bérleti díj 150 ezer Ft/hó. A rezsiköltségek, valamint a fûtési rendszer átalakításának
költségei a bérlõt terhelik.

A Polgármesteri Hivatal
épületének megvilágítása
Körtés István a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja elfogadásra az elõterjesztést,
a benne szereplõ összeg nagysága miatt.
Csõsz László képviselõ: Félreérthetõ az ajánlat
a félmilliós összeg a három verzió összes költsége. 10 lámpa kihelyezése szereléssel együtt maximum 200 ezer forint.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya, Szt. István k. u. 1.
sz. alatti Polgármesteri hivatal épületét díszvilágítással látja el. Ehhez a becsült 200 eFt-ot a
2015. évi költségvetése terhére biztosítja.

Simontornya Város
Önkormányzatának 2015. évi
közbeszerzési tervének 1.
számú módosítása
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi CVIII. törvényben kapott jogkörében eljárva Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról készített elõterjesztést elfogadta.

Önkormányzati lakások
meghirdetése
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a lakások meghirdetésérõl készített elõterjesztést, a lakások kikiáltási árát – az értékbecslésnek megfelelõen –
az alábbiak szerint állapítja meg: Simontornya,
Vak B. ltp. 12. II/5. (hrsz.: 1351/37/A/6)
3.250.000 Ft
Simontornya, Vak B. ltp. 14. II/5. (hrsz.:
1351/35/A/6) 3.550.000 Ft.
Az ingatlanokat pályázat útján kell értékesíteni.
Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. sz. II/3. (hrsz.:
1469/2/A/7) 4.550.000 Ft
A Simontornya, Beszédes u. 24. A/17. sz. alatti
(hrsz.: 1542/12) ingatlant Simontornya Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete eladásra jelöli ki. Az eladáshoz elõzetesen fel kell értékeltetni, majd a vagyonrendelet szerint meg kell
hirdetni.

Tájékoztató a bõrgyári
szennyvíztelep létesítésérõl
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a bõrgyári szennyvíztelep létesítésérõl készített elõterjesztést, és
megadja a Leather Product Hungary Kft. (1051
Budapest, Szent István tér 4-5. 2. em. 3.) részére
a Simontornya 135/31 hrsz.-ú ingatlanon megépítendõ bõrgyár és szennyvíztisztító kialakításához a tulajdonosi hozzájárulást.
Bérbe adja a Lumma Composites Kft. részére a
Simontornya 135/20 és 135/21 hrsz.-ú szennyvíz átemelõt 50 ezer forint + ÁFA havi díjért.

Tájékoztató a
szennyvízberuházás állapotáról
Képviselõi kérdésként felmerült, hogy miért kell
3 ügyvédi irodát megkeresni. Ki veszi át a lakossági bekötéseket, és hogy nagyon lassan halad
az utak helyreállítása.
Nagy Károly településfejlesztési – és településüzemeltetési ügyintézõ: 140 milliós a pótberuházás, az összeg nagysága miatt kell közbeszerzési tanácsadó. : A FIDICH mérnök veszi át.
Ha a rendszer nem mûködik, azt az üzemeltetõnek kell megoldani. Ilyenkor a telektõl visszafelé
ásnak, folyamatosan javítják, ahol hiba van. A
László király utcánál nem volt áram, holnap hoznak aggregátort. Hetente történik ellenõrzés, a
hibákról tud a kivitelezõ, de egy nap csak
egy-két utcát tud bejárni a munkatársuk.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Megköveteli
az önkormányzat, hogy jó minõségben készüljön
el a munka.
A Képviselõ-testület a „Simontornya Város
Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása”
(azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)
projekt pótmunkáinak listáját a melléklet szerint
fogadja el a támogatási többletigény beadása
tekintetében. A Kedvezményezett csak szállítói
finanszírozású pótmunkára tart igényt, melynek
befejezési határideje 2015. október 31. A közbeszerzés lefolytatásához az alábbi három céget
hívja meg: Deák Ügyvédi Iroda (7100 Szekszárd,
Jókai u. 22.) Bujdosó Ügyvédi Iroda =7090 Tamási, Vas Gereben u. 1.) Várkonyi Tervezõ, Befektetési Mérnökiroda Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth u. 74.)

A Vendégház gázbekötése,
kazáncseréje
Simontornya Város Önkormányzata a Simontornya, Homokdomb alatti (hrsz: 183/1 és 183/2
hrsz.) két ingatlan telekösszevonását, illetve a
vendégház gázbekötését, valamint a vegyes tüzelésû kazán beépítését elvégezteti. Ehhez a becsült 800 eFt. forrást a 2015 évi költségvetése
terhére biztosítja.

A Vízkorlátozási terv
elfogadása
Simontornya Város Önkormányzata a DRV Zrt.
által készített vízkorlátozási tervet az alábbi kiegészítéssel fogadja el: A bevezetésben kapjon
helyet az Arany J. utcai vízmûkút tartalékban
tartása.
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Javaslat az önkormányzat
2015. évi közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ
pályázatának benyújtására
Csõszné Kacz Edit polgármester: A pályázatok
miatt gyorsan kellett készíteni ezt az elõterjesztést, a könyvtár és a vár fejlesztésérõl van szó.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ
testülete egyetért azzal, hogy a közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ pályázat benyújtásra kerüljön, és biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt, melynek összege 1.000eF., ebbõl 200 ezer
Ft a Simontornyai Városi Könyvtár része, és 800
ezer Ft a Simontornyai Vár része.

A helyi önkormányzatok
mûködõképességét megõrzõ
2015. évi kiegészítõ támogatás
igénylése
Csõszné Kacz Edit polgármester: Ez megint
egy pályázathoz szükséges, régen úgy hívták
ÖNHIKI.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõtestülete Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I.7. pont és III..4. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését
szolgáló 2015. év kiegészítõ támogatására, 26
millió forint összegben.

A településrendezési terv
módosítása
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a LXXVIII. tv. 7-30.§-a, valamint a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben kapott jogkörében eljárva a hatályos településrendezési
tervmódosítási eljárását elindítja. Ez lényegében
egy szó változtatását jelenti.
Egyéb közérdekû bejelentések:
Csõszné Kacz Edit polgármester: A fogorvos
úr írt levelet, hogy meg kívánja vásárolni a régi
fogorvosi széket. Szombaton tartja testület az
ünnepi testületi ülést. Pénteken már érkeznek a
testvérvárosi delegációk. Marpingenbõl most
nem jön a delegáció, majd csak szeptemberben.
Májer Gyula lakos: A László király, utca csatornázása a mai napig nem készült el, holott a tervek szerint májusban meg kellett volna történni
már a lakossági bekötéseknek is. .Ennek és a
szomszédos Kórház és Széchenyi utca lakosai
kárt szenvednek, míg a többi utcában most a
próbaüzem alatt ingyenes a rendszer használata, az itt lakók az emelt szippantási díjat kénytelenek fizetni. Kéri, hogy amíg nem készül el a
csatornázás az önkormányzat vállalja át a
szennyvíz szippantásának díját. A rossz utak miatt több tízezer forintos kár keletkezett már az
autóiban. Javasolja, hogy kerüljön kihelyezésre
egy 30 kilométeres sebességkorlátozó tábla.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Megkéri a
felszólalót, hogy kérését írásban nyújtsa be a hivatalba, választ fog kapni rá.
Rabóczki János lakos: Megkérdezi, hogy mikor várható válasz.
Csõszné Kacz Edit polgármester: 15 napon belül.
Rabóczki János lakos: Most van, hogy hetente
kell már szippantatni. Azt gondolta, itt a testületi
ülésen azonnal választ kaphat a kérdéseire.
Va Lá
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A Bõrgyáriak ezüstös sikere
Mint arról már a lap korábbi számában beszámoltam, a Bõrgyári Nyugdíjas Klub részt vett az V. Országos
Nyugdíjas Ki-Mit-Tudon. A sikerrel
vett elõdöntõ után egyenes út vezetett
a középdöntõbe, amelynek megrendezésére Hajdúszoboszlón, 2015. május 15-16-17-én került sor. Csapatunk
itt is remek eredményt ért el: 145
ponttal jutottunk a döntõbe, ami szintén Hajdúszoboszlón került lebonyolításra, 2015. május 29-30-31-én.
Mivel a nemes megmérettetésen városunkat képviseltük, népszerûsítettük, számtalan anyagi felajánlás érkezett a klubot képviselõ tagtársakhoz. Ezen
támogatások segítségével tudtuk finanszírozni a középdöntõ, illetve a döntõ helyszínére történõ utazás, és a részvétel költségeit. Nagyon sokat jelentett ez számunkra,
hiszen a klubtagok – bevétel hiányában –
csak nagy nehézségek árán tudták volna
önerõbõl finanszírozni a felmerülõ költségeket.
Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen támogatást Csapó Jánosnénak, Csõsz
Mónikának, Csõsz Lászlónak, Csõszné
Kacz Editnek, Farkas Ferencnének, Fung
Zsuzsannának, dr. Mihócs Zsoltnak, Haig
Juditnak, Lacza Attilának, Küzdy Piroskának, Szabó Attilának, Zsolnai Istvánnak, a
Fried Mûvelõdési Háznak, és a Simontornyai Önkormányzatnak.

Hálával tartozunk Máté Annának, aki ötleteivel, remek meglátásaival a koreográfia kialakításában volt nagy segítségünkre.
Köszönjük mindazoknak, akik gondolatban támogattak minket, szurkoltak nekünk. A sok bátorító üzenet és telefon
mind-mind arra sarkallt bennünket, hogy
tudásunk legjavát nyújtva, méltóképpen
képviseljük szûkebb hazánkat a rendezvényen.
A döntõ helyszínén a fellépéseket egy békemenet elõzte meg. Közel 780, népviseletbe öltözött ember hömpölygött Hajdúszoboszló utcáin, kis táblácskáikon hirdetve, hogy honnan érkeztek.
Táncos lábú csapatunk május 30-án 17
órakor lépett a színpadra, ahol olyan
összeszokottan, önfeledten és nagyszerûen adta elõ kán-kán produkcióját, hogy a

246 induló mûsorszám közül összetáncolt egy ezüstérmes helyezést.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy
olyan csapatokat utasítottunk magunk mögé, akik 10-15-20 éve lépnek
fel közösen, mi pedig csak 10 hónapja
táncolunk együtt. Örömmel tölt el
minket, hogy immár nemcsak a hajunk, hanem az érmünk is ezüstösen
csillog.
A közönség körében a legzajosabb sikert mégis elõadásunk záró momentuma, a kán-kán nélkülözhetetlen része - a szoknyaemelés aratta. Az ekkor láthatóvá váló SIMONTORNYA
„felirat” tovább fokozta az amúgy is emelkedett hangulatot, és bizony többen megkérdezték tõlünk, hogy hol is található ez a
város? Mi pedig büszkén vittük hírét kedves kis otthonunknak…
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy név szerint is bemutassam, kiket takar a felirat, ki
is az a 6 fõ, aki még eme szokatlan módon
is, büszkén hirdette Tolna megyei szép városunk nevét:
SI = Somogyi Andrásné Erzsike
MO = Sitkei Ferencné Margit
NT = Tóth Lajosné Manyi
OR = Böröczki Istvánné Erzsike
NY = Horváth Tiborné Jucika
A = Kis Jánosné Erzsi
Kis Jánosné klubvezetõ

GYERMEKNAP A SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ EGYESÜLETBEN
2015. május 30-án délután 3 órakor a Helytörténeti Ház udvarán türelmes gyermekek, szülõk és tanárok várakoztak a rendezvény megkezdésére.
Az egyesület elnökének köszöntése után elõször Máthé Imréné kis gitáros csapatával
szórakoztatta a gyermekeket. A közös éneklés és szereplés nagyon lekötötte és aktívvá
tette a kis közönséget.
4 óra körül sorban érkeztek meg a gyermekek kedvenc játékautói „igazi életnagyságban”
Elsõnek a rendõrautó érkezett, majd szirénázva követte a tûzoltóautó. Utoljára begördült a sárga mentõautó is. A rendõrségi
autó láttán kicsit visszahúzódtak a gyermekek, de amikor a rendõr bácsik beültették
Õket maguk mellé, már felszabadultan,
büszkén ültek be az autóba. Megkezdõdött tehát az autók birtokba vétele, élvezték, ha megszólaltathatták egy-egy autó
szirénáját.
Ezen a délutánon sok hasznos dolgot tanulhattak Pl, hogy a rendõrök segítenek,
védenek bennünket, tõlük csak a rossz embereknek kell félni.
A mentõs kollégákkal együtt gyakorolták
az életmentés, újra élesztés, sérült betegek
szállításának technikáját. Örömmel és
játszva tanultak a felnõttektõl.

Minden gyermek megcsodálta, és kipróbálta az Önkéntes Tûzoltó egyesület tûzoltóautóját.
Közben a gyermekek közös játékokban vehettek részt: zsákfutás, - kötélhúzás, - székfoglalás. A kisebbeknek nagyon tetszett az
ugró béka, amit bele kellett ugrasztani a
lyukba, valamint a labdát elnyelõ bohóc
szájába dobálás.
A versenyek- játékok során sok-sok kis játék és csoki került kiosztásra, a gyõztes díjat kapott, a vesztes vigaszdíjat! Nagy sikert aratott az arcfestés, csillám tetoválás,
melyet Kõ Zsuzsanna és Puskás Krisztike
készített, de be kellett segítenie a késõbb
érkezõ Kõmûves Kingának is, hogy minden gyermekre sor kerüljön. A családsegítõk kis csapata nagyon finom lángost készített a gyermekek nagy örömére. Öt óra fele
megkezdõdött a fokhagymás-tejfölös lángos osztása. Minden ott levõnek bõségesen
jutott a finom falatokból. Utolsóként került sor a joghurtevõ versenyre, melyen a
versenyzõk és közönség egyaránt jól szórakozott a joghurtban úszó gyermekek és
szülõk láttán. A gyermeknap befejezéseként az egyesület elnöke 20 db mesefüzetet sorsolt ki a gyermekek között. Ezzel zárult az idei egyesületünk által másodszorra
megrendezett gyermeknapi délután. A

rendezvényen kb. 60 gyermek vett részt, akik
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt érkeztek, reméljük mindenki (gyermek, felnõtt) jól érezte magát. Az Egyesület vezetõsége ezúton
is szeretné megköszönni, minden résztvevõ felnõtt és egyesületi tag segítségét. Köszönet a Rendõrség munkatársainak,
Simontornyai Mentõállomás dolgozóinak,
a Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak részvételüket. Köszönet a
családsegítõ szervezetnek, aki sok feladatot átvállalt a gyermekek szórakoztatása
érdekében, valamint anyagi segítséget is
nyújtott. Köszönjük a Mûvelõdési Ház
Igazgatójának és dolgozóinak a mindenkori segítségét, Köszönjük Máthé
Imrénének és kis csapatának, hogy bármikor számíthatunk rájuk. Köszönjük Torma
Józsefnek, a Beidek családnak, és Herczeg
Gyöngyinek valamint a Simontornyai Pékségnek a támogatását. Természetesen
anyagi támogatóink segítsége nélkül nem
tudtuk volna a gyermeknapot megrendezni, ezért köszönetet mondunk a SIMOTRADE KFT-nek, a Tolna Megyei Iparszövetségnek, a Simontornyai Önkormányzatnak.
Szabó Jánosné
egyesületi elnök
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Grafika-festészet Gyermeknap és
tanszakosok és SIÓbuli egyben!
kézmûvesek
kiállítása
2015. június 9-én, kedden, kilencedik alkalommal nyitotta meg
Rill Mária a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika-festészet szakos tanulók bemutatkozó kiállítását. A kiállításnak a
Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet. Közel 220 alkotást tekinthetett meg a közönség. A kézmûves tanulók felkészítõ tanára
Boros Eszter, a grafika-festészet szakos tanulók felkészítõ tanára
Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást.
A Vak Bottyán ÁIG a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program
pályázatának a rajzversenyében 39 tanuló vett részt. Iskolánk közönségszavazattal 2. helyen végzett a versenyben, ezért megnyerte a SIÓ iskoláknak járó díját, a SIÓBULI-t. Összesen 276 liter
gyümölcslevet kaptunk Gyermeknapra.
Gyurkóné Tóth Irén

Szelei Lili 3.a. osztályos tanuló mesemondásával, Bencze Hanna
3.a énekkel, Raboczki Bianka, Kovács Ádám, Kara Kitti, Baum
Anita 2. osztályos tanulók közös dallal színesítették a megnyitót.
Rendezvényüket megtisztelte jelenlétével Kovács Jánosné Lengyel Ilona a Vak Bottyán ÁIG intézményvezetõje is. A megnyitó
után Rill Mária szakmai vezetõ emléklapot és ajándékot nyújtott
át Molnár Anna Zsófia, Farkas Krisztián Kevin, Kajcsa Evelin
grafika-festészet szakos, és Horváth Adriána, Raboczki Bálint
kézmûves tanulóknak kiemelkedõ munkájuk elismeréseként.
Emléklapot kapott még Baum Anita, Balassa Patrik Norman és
Gyõri Sára grafika-festészet tanuló. A látogatókat egy kis süteménnyel, és SIÓ Alma itallal kínálták meg a szervezõk. Ez utóbbit
a Vak Bottyán ÁIG tanulói rajzpályázaton nyerték iskolájuknak.
Gyurkóné Tóth Irén

Ortopédiai és mozgásszervi
szakrendelés Simontornyán
Tisztelt Lakosok!
Augusztus hónaptól a város egészségügyi ellátása új szakrendeléssel bõvül. Az önkormányzat által kötött szerzõdés alapján
Dr. Élõ György ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos várja a gyógyulni vágyókat a Petõfi u. 8. szám alatti
Egészségház rendelõbe.
Fõ területe a különbözõ izületeket érintõ megbetegedések,
fájdalmak orvoslása, kezelése. A rendelésen lehetõség nyílik
gyógyászati segédeszköz felírására, megrendelésre is.
A rendelés idõpontja augusztus 27. 14:00-18:00 óra között.
Elõjegyzési idõpontot Kelemen Katalin védõnõnél tud kérni.
A rendelés simontornyai lakosoknak térítésmentes!
Simontornya Város Önkormányzata nevében:
Csõszné Kacz Edit polgármester
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Múzeumok éjszakája
Június 20-án a Múzeumok Éjszakáján komplex mûvészeti, képzõmûvészeti, irodalmi, zenei valamint színházi programokkal várták a látogatókat a Simontornyai Várban. A kõtárban a Pincehelyi Alkotótábor mûvészei által készített festményekbõl rendeztek
kiállítást. Ennek megnyitása kezdõdött 18 órakor, ahol 12 alkotó
2-2 képét tekinthették meg az érdeklõdõk. Ezt követõen Gömör
Katalin verseskötetét mutatták be, majd a költõnõ dedikálta a
könyveit. 19 órától a képtárban Ferencz Orsolya énekmûvész és
Lestákné Valasek Szilvia zongoramûvész klasszikus zenei kon-
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Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák IX/2. rész

A pasztell készítése

certje kezdõdött Capriccio Koncert – Operától operettig címmel.
20 órától a Vak Bottyán Általános Iskola, Gimnázium tanulóinak
közremûködésével ismételten elõadásra került a Vár Napján
nagy sikerrel bemutatott „Fánk Zsigmond napjára „címû színdarabot, Kovács Dominik és Kovács Viktor alkotását. A hûvös idõ
ellenére a kitartó közönség jól szórakozott. Éjfélig a várat
ingyenesen lehetett látogatni.

Rögtön tisztáznunk kell, hogy ezúttal nem a pasztell-kép készítésével foglalkozunk, hanem azoknak a kis színes rudacskáknak az
elõállításával, melyeket szintén pasztell néven emlegetnek. Nem
hiszem, hogy adódna környezetünkben olyan „elvetemült” alkotó, aki evvel kísérletezne. Ennek ellenére – vagy tán éppen ezért –
érdemes megsejtenünk, mennyire bonyolult és nehéz ez a
folyamat.
Két fõ része van az anyag elkészítésének. Az egyik a festékanyag,
a másik a kötõanyag. Mindkettõ minõsége fontos tényezõ. Természetesen lehetetlen lenne teljes valójában az egész folyamatot
itt leírni. Azonban a szó szerint idézett részlet rávilágít arra, milyen bonyolult, és nagy gyakorlatot igényel az egész mûvelet, milyen sok tényezõre kell figyelnie annak, aki ilyen dologra
vállalkozik.
„…ha összehasonlítás céljából valamely porfestékbõl, mondjuk
okkersárgából, különbözõ mennyiségû és fajtájú kötõanyaggal,
sorjában: gyantás firnisszel, viaszos lenolajjal, kazeinnal, tojásemulzióval, sûrûbb és hígabb enyves vízzel, mésztejjel és végül
tiszta vízzel kevert festékkel egymás mellé próbákat festünk fel, és
száradni hagyjuk azokat, alig hihetjük el, hogy az a sok különbözõ
szín ugyanabból az okkersárgából került ki. A gyantás firnisszel
kevert: mélytüzû, ragyogó. A viaszos valamivel tompább, testesebb, a kazeinos kissé fanyar, a tojástemperával kevert lágyabb,
bársonyos, sok enyvvel szinte ropogós, kevéssel világosabb, fedõ;
mésszel kissé üvegesen áttetszõ, és kötõanyag nélkül olyan üdén
hamvas, mint a pasztell.”
Ha ez után a ránk szakadt információ-zuhatag után is van kedve
valakinek próbálkozni, annak javaslom a Simontornyai könyvtárból az idézett mûvet: A képzõmûvészet iskolája I.-II.

Máténé K.-Adrián Zs.

Gyurkó Gábor

Múzeumi tábor a várban
Június 22-tõl 26-ig tartott a már 7. alkalommal megrendezett nyári foglalkoztató
napközis tábor a simontornyai várban. Az öt nap alatt 40 gyerek zsivajától volt
hangos a várudvar. A kézmûves foglalkozások, énekes és mozgásos játékok, dramatizálás, változatossá tették a gyerekek napjait. Kalandoztak a reneszánsz világában, eljátszották a török várostromot, készítettek kitûzõket, ékszereket, festettek köveket, de szerepelhetett mindenki kedve szerint a „Ki, mit tud?”-on is.
Ebédet a napközi ebédlõjében kaptak a gyerekek.
M.K.-A.ZS.
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Ismét kicsengettek
Az idõjárás ezúttal nem volt kegyes a tanévzáró ünnepség résztvevõihez, a szemerkélõ esõ miatt a Sportcsarnokban búcsúztatták a tanévet. „Minden évben, októberben, novemberben úgy érezzük, az idõ
ólomlábakon jár, hogy ez a rég várt pillanat sosem érkezik el. Számoljuk a napokat,
várjuk a tavasz elsõ napsugarait. Aztán
amikor megjelennek, hirtelen felgyorsulnak az események, egy szempillantás alatt
elrepül a tavaszi szünet, s megint várhatjuk
az osztálykirándulást, számolgathatjuk az
átlagokat, vajon milyen jegyek kerülnek a
bizonyítványba. Az a remek hírem van,
hogy annak, aki eljött ma, mindez kiderül,
hiszen a 2014/2015-ös tanévbõl már egy
egész óra sincs hátra.” kezdte beszédét
Kovácsné Lengyel Ilona igazgató.
Majd így folytatta: „Hagyományainkhoz
híven legelõször egy rövid összegzést szeretnék adni az elmúlt tanév kiemelkedõ
eseményeirõl. A 2014/2015. tanév a korábbinál kicsit szerényebb volt eseményekben, rendezvényekben, mivel véget értek a
pályázataink. Ettõl függetlenül néhány
programot megõriztünk a tavalyiakból, elsõsorban azokat, amelyekhez nem sok
anyagi forrás kellett. A legnépszerûbbek
ezek közül a Föld napja és az Egészségnapok voltak. Az iskolai élet különbözõ területein társaiknál többet nyújtó tanulókat
az utolsó tanítási napon közösségük elõtt
jutalmaztuk. Igen sok oklevelet, jutalomkönyvet oszthattunk ki versenyekért, szereplésekért, a közösségért végzett munkáért. A kihelyezett táblákon az õ nevük is olvasható. Kérem a vendégeket, hogy az ünnepély után tanulmányozzák a táblákat,
hiszen igazán büszkék lehetünk a gyermekeinkre. A legtöbb eredmény, program
egyébként iskolánk honlapján, valamint a
helyi újság hasábjain, néhány pedig a Tolna Megyei Népújságban is olvasható volt.
Gratulálunk a tanulók teljesítményéhez,
azoknak pedig kiemelten, akik valamilyen
országos versenyen értek el kiváló eredményt. Ezúton köszönöm meg a kollégáim
felkészítõ munkáját, valamint a szülõk támogatását abban, hogy ezek a szép
eredmények megszülethettek.

A tanulmányi eredményekrõl:
Elõször arról, hogy sajnos 27 tanulót javítóvizsgára kellett utasítanunk: 22 fõt az általános iskolások közül, 5 fõt pedig a gimnazisták közül. Sajnos az általános iskolában van 1 olyan tanuló is, akiknek meg kell
az évfolyamot ismételni, mert idén nem sikerült teljesíteni a követelményeket. Természetesen a nevüket nem olvasom fel, a
bizonyítványukból tudják meg a szomorú
eredményt. Nekik augusztusban, ill. jövõre
kell bizonyítaniuk azt, hogy többre is képesek. Kérem õket, igyekezzenek szorgalmasabban tanulni, a szüleiket pedig arra ké-

rem, a továbbiakban kísérjék nagyobb figyelemmel gyermekük felkészülését. Szerencsére azonban az idén is jóval több volt
a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ
tanulónk. Õket szeretném név szerint is
megemlíteni, és átadni a jutalomkönyveket és okleveleket.
Az általános iskolában kitûnõ eredményt
ért el 32 tanuló. 1.o. Kovács Zsófia, Vinczellér Balázs, Czirják Dávid, Herczeg Róbert, Horváth Zalán, Tóth Maja, Koncz
Anita 2.o. Bognár Réka, Kara Kitti,
Lõrinczi Mózes Elõd, Enesei Léna Luca,
Simon Kíra, Kovács Ádám, Gácser Vivien
3.a Bencze Hanna Enid, Klár Dávid, Papp
Nikolett 3.b. Horváth Gyula, Závodi Lili,
Závodi Zsanett, Bácskai Zsanett 4.a.Fintor Dávid, Szemes Bence 4.b Menyhárt
Nóra, 5.b Molnár Anna Zsófia 6.a Bencze
János Lehel, Nyirati Virág, Vincze Gréta
Regina 6.b Csepregi Száva 7.b Meilinger
Norbert 8.a Molnár Péter Gergõ, Reinhardt Viktória.
A gimnáziumban 6 tanuló ért el kitûnõ
eredményt: 10.g Söllei Dóra 11.g Horváth
Evelin 12.g Kovács Dominik, Kovács Viktor, Máté Anna 13.g Horváth Fanni.
Szabó Jánosné a Fény-erõ Egyesület elnöke átadta jutalomkönyveket a patronált 1.
osztály két tanulójának. Máté Imre a
Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, ismertette a kuratórium
döntését, melynek értelmében az alsó tagozatos kitûnõ tanulók és a közösségi életben kiemelkedõ szerepet mutatók közül
Menyhárt Nóra 4/b, a felsõ tagozatosok
közül Molnár Péter Gergõ 8/a és Máté Anna 13.g-s gimnazista kapta a legjobb tanulóknak felajánlott elismerést. Az intézményt ebben a tanévben is több magánszemély, szervezet támogatta önzetlenül, ki
munkával, ki egyéb felajánlással. Egy-egy
emléklappal köszönték meg jó szándéku-

kat, segítségüket. Oklevelet kapott immáron sokadszor Csõszné Kacz Edit polgármester, aki a fenntartóváltás ellenére szívén viseli az iskola ügyeit. A gyerekek nevében is megköszönték azt a három felejthetetlen budapesti kirándulást, amelyek
közül az egyiken az egész alsó tagozat részt
vehetett.
Köszönetet mondtak Andráskó Péternek,
akinek a jóvoltából megszûnt a hatalmas
víztócsa az iskola udvarán, vagy legalábbis
jóval kisebb lett.
Molnár Lajosnak, aki fenyõfát biztosított
karácsonyra a Petõfi utcai iskolába.
Kõvári Norbertnek, aki az összes üdítõt
biztosította a farsangi mulatságon.
Mayer Józsefnek, aki üdítõt biztosított a
társulások között megtartott sportversenyre. Császár Zoltánnak az udvaron lévõ
fák veszélyes ágainak levágásáért.
Dr. Mihócs Zsoltnak, aki ismét támogatta
a pedagógus napi rendezvényünket. Máté
Imrénének a Vak Bottyán napi vetélkedõ
megszervezését, a múzeumi órákért és a
Vár napján bemutatott színdarab megrendezéséért.
- Szabó Jánosnénak a Simontornyai FényErõ Egyesület egyesületi elnökének, akinek vezetésével: Mikulás csomagot adtak
és Mikulás délutánt tartottak és gyermeknapot szerveztek az elsõ osztályosoknak.
A felsoroltakon kívül számtalan önzetlen
segítség érkezett külsõ szervezetektõl, személyektõl, szülõktõl, nagyszülõktõl. Megköszönték az SZMK, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat és a Védõnõk, Iskolaorvos, a Rendõrség, a Fried Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár támogatását
is.
Ezzel a tanévzáróval egy kedves kolléganõnknek lezárul az aktív munkában töltött
életszakasza. Pordány Ilona tanárnõtõl

2015. július
szeretnénk elköszönni nyugdíjba vonulása
alkalmából az intézmény nevében egy kis
virággal, megköszönve azt a sok-sok fáradozást, amit a felnövekvõ nemzedékért
tett. Valamint szeretném átnyújtani a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet az
Emberi Erõforrások Minisztere, Balog
Zoltán Miniszter úr állított ki.
Nyugdíjas éveire kellemes pihenést, jó
egészséget kívánunk!
Cseperegi Száva a tanulóközösség nevében köszönt el Ica nénitõl.

Fontos információk:
Minden tanuló a bizonyítványában megkapja a legfontosabb nyárra vonatkozó
tudnivalókat, idõpontokat, de az iskola
honlapján is megtalálhatják ezeket egész
nyáron.
A bizonyítványokat az elsõ tanítási napon,
szeptember 1-jén kell behozni, ezen a napon várható a tankönyvosztás is.
A szokásoknak megfelelõen - szerdai napokon a Hunyadi utcai épületben 8-12 óra
között tartanak ügyeletet. A tanévnyitó
ünnepélyt 2015. augusztus 31. hétfõ fél
5-re tervezik.
Az osztályozó- és javítóvizsgák idõpontjáról az érintetteket levélben értesítik.
Azok a tanulók, akik szívesen vesznek
részt a német tanulókkal szervezett közös
programokban, jelentkezzenek a facebookon Cseh Veronika tanárnõnél. A vendégek elõreláthatólag aug. 3-7. között érkeznek. Aki nem tudta személyesen átvenni a
bizonyítványát, az a nyár folyamán szerda
délelõtti idõpontban kizárólag az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettesektõl kaphatja meg.
Kovácsné Lengyel Ilona igazgató egy házi
feladatot adott fel, mely abban is különleges, hogy nemcsak a diákoknak, hanem a
pedagógusoknak is szól. Teljesítése egy
igazán tartalmas, kikapcsolódást, feltöltõdést elõsegítõ nyári szünet része lehet.
1. Reggelenként néha sétálj egyet egyedül:
nézd a csillogó napsugarakat és gondolj a
legjobb dolgokra az életedben. Légy boldog.
2. Olvass, amennyit csak tudsz. Ne azért,
mert kell. Hanem azért, mert a nyár kalandra, álmokra hív, olvasás közben pedig olyan
leszel, mint a fecske, mikor repül.
3. Kerüld el a helyzeteket, embereket, akiktõl
negatívnak, üresnek érzed magad. Keresd a
lelkesítõ helyzeteket, a téged gazdagító barátok társaságát, akik megértenek és értékelnek azért, aki vagy.
4. Ne káromkodj. Légy jó modorú és kedves.
5. Sportolj sokat!
6. Ragyogó napsütésben és sötét éjjeleken álmodj, milyen lehet és lesz az életed. Nyáron
sose add fel, tegyél meg mindent az álmaidért!
Végezetül egy egyszerû feladat:
7. Légy jó!
Ha mindezeket a feladatokat megcsináljátok, akkor augusztus 31-én frissen, feltöltõdve találkozunk majd. 2014/2015-ös tanévet ezennel bezárta.
Va Lá
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Elballagtak a nyolcadikosok
Idézetek Kovácsné Lengyel Ilona igazgató
ünnepi beszédébõl:
Elérkezett a búcsú pillanata, amire olyan
rég vártatok. Tavaly, mikor hetedikesként
ti búcsúztattátok az akkori nyolcadikosokat, még nagyon távolinak tûnt, hogy egyszer ti is elérkeztek ide. S nézzétek! Most a
ti tiszteletetekre díszítettük fel az iskolát,
az ünneplésetekre gyûltünk össze mindannyian. Nektek már nagyon távolinak tûnik, de nekünk, felnõtteknek mintha tegnap lett volna, amikor elõször léptétek át
az iskola kapuját, s kezdtétek meg a tanulmányaitokat, ki Simontornyán, ki Nagyszékelyben, ki Tolnanémedin. Aprócska,
megilletõdött kisgyermekek voltatok, s
most itt álltok a gyermekkorotok vége felé
közeledve. Az elmúlt néhány hónapban
szüleitek segítségével az egész életetekre
szóló döntéseket hoztatok, eldöntöttétek,
hogyan tovább, hova fogtok szeptembertõl
iskolába járni, milyen szakma mûvelõiként
tervezitek a jövõtöket. Ez is azt jelképezi,
hogy lezárul a teljesen felhõtlen, felelõsség
nélküli szakasz az életetekben. Minden
embernek nehéz hozzászoknia, hogy a tetteiért felelõsséggel tartozik, nektek még
van egy kis idõtök az átmenetre, hiszen néhány év múlva, felnõttként már csak segítséget kaphattok a környezetetektõl a sorsotok alakítására, a munka s a döntések
oroszlánrésze rátok hárul. Remélem, sikerül felkészülnötök erre a nehéz, de nagyon
nemes feladatra, a saját sorsotok megfelelõ alakítására. Az erre való felkészítésben
igyekeztünk mi itt az iskolában segíteni
benneteket. Próbáltunk támogatni egyegy jó kezdeményezést, illetve jeleztük, ha
úgy gondoltuk, helytelen útra léptetek.
Ezek a jelzések mindig értetek voltak, még
ha ti nem is mindig éreztétek így. Müller
Péter József Attila-díjas író ezt így fogalmazta meg:

„Az él jól és bölcsen, aki tudja, hogy a
küzdelem az élet értelme. És élvezi. Minél nehezebb, annál inkább. És küzd vidáman,
játékosan, hittel és önbizalommal.”
Kedves Nyolcadikosok!
Szeptembertõl egy másik iskola kapuját lépitek át, néhányan pedig itt maradnak a
gimnáziumi tagozatunkon. Mindkét esetben sok újdonsággal fogtok megismerkedni, bizonyára rengeteg szép élmény vár rátok még egy másik iskolapadban, amit már
nagyon vártok. Tudjuk jól, hogy számtalan
kétes csábításnak kell majd nemet mondanotok ahhoz, hogy a helyes úton maradjatok. Nemet kell mondanotok a korlátok
nélküli életre, a féktelen szórakozásra, a
pénz adta kizárólagos boldogságra. A szép
élmények igazi átéléséhez nyugalmat, harmóniát, jó egészséget kívánok magam és
kollégáim, valamint a tanulótársaitok nevében, a rossz dolgokkal szembeni ellenálláshoz sok erõt, kitartást nektek!
Wass Albert szavaival bocsátalak el benneteket, aki azt mondta:
„Az élet fontos dolgai nem azok, amiket
általában fontosaknak tartunk. Pénz, pálya,
haladás, siker, munka: ha arról van szó,
hogy megtaláljuk magunkat ebben a
világban s érdemesnek ítéljük a benne
létezést, akkor ezek mind nagyon aprócska
dolgok. Az érzések és a hangulatok fontosak,
melyek lelkünket színezik s a lelkünkön
keresztül a világot is, melyben élünk.”
Kívánom, hogy emlékezzetek jó szívvel az
iskolánkban töltött perceitekre, az itt megtapasztalt érzések, hangulatok színezzék
ki a lelketeket és azon keresztül a körülöttetek lévõ világot is. Vigyázzatok magatokra! Isten veletek! – ezekkel a fõ gondolatokkal engedte útjára a végzõs tanulókat
az igazgató asszony.

Születések júniusban
Kiss Ferenc Barnabás,
Fidrich Marcell,
Andráskó György Lajos,
Farkas Hanna Jázmin

Június havi házasságkötések
Klár Norbert és Horváth Bianka,
Nagy László Zsolt és Kotsis Klaudia,
Adravecz Tibor és Tóth Krisztina,
Henger Péter és Rácz Erzsébet,
Kiss Zoltán és Szabó-Olti Tímea.

Va Lá
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VOLT EGYSZER EGY BÕRGYÁR
- ami a könyvbõl kimaradt (5)
Elsõ képünkön Horváth
Jánost a boxkikészítõ hajdani fõmûvezetõjét látjuk
– akirõl könyveinkben
többször is megemlékeztem. Jani bácsi már a háború elõtt, mint mûvezetõ
dolgozott a bõrgyárban.
A második képen látható
másolat egyik kitüntetésérõl készült, melyet az OTI
(az SZTK elõdje) 1940. évi
balesetelhárítási munkájáért adományozott neki – a
pályadíjak egyikével.
Õt a bõrgyárban – 3 gyermeke közül a legfiatalabb Gárdonyi Károlyné Irénke követte, aki férjével együtt dolgozott itt nyugdíjazásáig. Következõ képünkön a három
Gárdonyi – unokát ábrázolja, balról Nor-

2.

1.

7.

bert, Fanni és Róbert. – a képeket Gárdonyiné Irénkétõl kaptam. A fiatalok még tanulnak, de Fanni már szép énekhangját is
bemutatta több ízben, elõadásokon.
Negyedik képünk szintén a krómos gyárhoz kötõdik – melynek a képen látható
Hólik Sándor a vezetõje volt, s itt éppen
egy kiállításon válogat az ott szereplõ fel-

3.

4.

5.

sõbõrök között. A kép Varga László gyûjteményébõl került hozzánk.
Azt ötödik képet Szepesi Jóska hagyatékából kapta meg Unghy Ili az Andráskó-

6.

2015. július

HELYTÖRTÉNET / SPORT

13

Tisztelt sportszeretõk!
Egy nagyon sok munkát igénylõ év van
szakosztályunk mögött, de a szorgalmas
munkának általában meg van gyümölcse
is, ez nálunk is beigazolódott. A felnõtt
Megyei II. osztály Nyugati csoportjának
élcsoportjának végeredménye:
1. Zomba
2. Simontornya
3. Nagymányok
4. B. Börzsöny
5. Aparhant

8.
családtól, sok más muzeális jellegû emlékkel együtt. Ez a fotó annak a lottó húzásnak a résztvevõit ábrázolja, mely itt
Simontornyán történt, talán az 1960-as
években? A képen ülõk közül biztosan
csak Szepesi Józsefet tudtuk felismerni
(jobbról a második) – és a háttérben félig
eltakarva Lampert Lajost. A kép így is
„történelmi értékû” ma már – talán Csapó
János készítette, akinek abban az idõben
rengeteg gyári és kapcsolódó felvétele
volt.
A hatodik képet Fehér Józsefnétõl hozták
Szántó Gyuriék, s a Fehér-fiúk tímár – záróvizsgájának bálját örökítette meg. – A
tõlük kapott névsor szerint a képen láthatók: Csizmadia F.(Ferenc?), Tobak János,
Kubicsek János, Micskó Mihály, Kerekes
Lajos, Fehér József, Szabó L.(Lajos?)
Nedves Sándor, Fehér László.
A hetedik kép nem közvetlenül bõrgyári
ugyan, - de mivel megajándékoztak vele,
nem akartam kihagyni. A nagyszülõk
ugyanis – Dr. Dési Ivánék – nagyon sokat
tettek a bõrgyári dolgozókért (is) évtizedeken keresztül. Iván a rendelõben, Krisztina az iskolában – majd polgármesterként
négy éven át. A gyermekek név szerint
(fentrõl balról kezdve): Lulu, Kristóf, Ingrid, Valentine, Karina. Elöl: Erik, Kevin és
Kira. A felvétel 1-2 éve készült, azóta nagyot nõhettek mindannyian.
Vannak más gyerekképeim is a „tarsolyomban”. Közülük most Ihász Icáét választottam ki, aki éppen az orvostól viszi
haza egyik kis unokáját. Ica kollégám volt
az anyagkönyvelésben, késõbb az anyagraktárban végzett hasonló munkát. – A képet én készítettem róluk – de örülnék bárki
felvételének, (amit) melyet közzé szeretne
tenni.
Kiss Margit

22
22
22
22
22

16
15
15
12
11

2
4
2
1
3

4 64-42
3101-52
5 87-43
9 64-43
8 50-49

50
49
47
37
36

Kezdeném a legfiatalabbakkal: a Bozsik
program tömöríti össze azon futballista-palántákat, akik Dunaföldváron szerepelnek kuparendszerben, Máté Imre tanár
Úr felügyelete alatt. Ezen korosztálynak
még nem az elért helyezés a fõ irányvonal,
hanem a sportág megszeretése. Szerepeltetésük nagyon fontos és sok örömet okozó feladat. Sok segítséget kapunk a szülõktõl, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
A következõ korosztály az U17-es csoport,
amely egy elit osztályban szerepel a megyei
bajnokságban. Egy sok éve együtt játszó
közösség, mely nagyon fontos láncszeme a
hazai labdarúgásunknak. Ügyes srácok,
akikre büszkék lehetünk majd pár év múlva. Nem gyõzöm elégszer hangsúlyozni
azt, hogy utánpótlás nélkül nincs jövõje
egyetlen csapatnak sem. Az õ korukban
dõl el, hogy milyen szinten szeretnék ezt a
sportágat tovább ûzni.
Az U21-es csapat nagy részét is õk teszik
ki, ami még számukra nem kis teher. Szerdai és szombati rendszerességgel mérkõzéseket játszani hetente nagy kihívás, remélem és tudom is határtalan lelkesedé-

sük nem fog alábbhagyni a jövõben sem.
Az U21-es csapat, mint írtam is egy
„vegyesvágott”, mely 15 évtõl 21 éves korig
foglalja magában a versenyzõinket. Évrõl
évre jobban fognak teljesíteni, a hogy korban belenõnek ebbe a csoportba. Így sem
kell szégyenkezni, mert jó pár gyõzelmet
arattak úgy is, hogy nem õk voltak a favoritok. Ha ez a korosztály minden évben csak
két olyan játékost termel ki a felnõtt csapatnak, aki használható játékintelligenciát
képvisel, már sínen vagyunk.
...és végül a felnõtt csapat. Ezüstérmesek
lettünk! Nem tudok igazán érzelmek nélkül írni errõl a második helyrõl, mert gyûjtöttünk 49 pontot, rúgtunk 101 gólt!!! és
egyetlen ponttal vesztettük el a versenyfutást. Öröm, hogy Szabó Dániel 34 góljával
gólkirály lett.
Az utolsó 3 évben már másodszor állunk
dobogóra felnõtt csapattal, ami elõtte
hosszú éveken keresztül nem sikerült, de
mégis van bennem egy kis hiányérzet. Fegyelmezettebbeknek kell lennünk és remélem, hamarosan felérünk a csúcsra,
mert már csak egy érem hiányzik a kollekcióból. Örömmel jelenthetem, hogy öltözõink és klubhelységünk hamarosan új arcot fog kapni, mely emeli sporttelepünk fényét.
Végül szeretném mindazoknak a segítségét és munkáját, anyagi támogatását, akik
szakosztályunkért tették ezt. A jövõrõl
csak annyit: július elején kezdjük a felkészülést heti 3 edzéssel.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket:
Tóth Attila (edzõ)
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Hõgyész elleni gyõztes mérkõzésen
búcsúzott Lampert Csaba
Az NB II-es kézilabda bajnokság utolsó elõtti fordulóját telt ház
elõtt játszották, több mint 250-en voltak kíváncsiak a mérkõzésre.
Ezen a találkozón a búcsúzott az aktív játéktól Lampert Csaba,
aki 27 évig játszott a Simontornyai csapatban, s ezután már csak
ügyvezetõ elnökként szolgálja szeretett klubját.
A felnõtt találkozón 10 percnyi kiegyenlített játék után a hazai juniorok gyors játéka ellen nem találta az ellenszert a vendég alakulat. Szünetben 5 gólos elõnyt mutatott az eredményjelzõ, melyet a
mérkõzés végéig megõrzött Zámbó Tibor edzõ csapata. A mérkõzés utolsó percében felállva ünnepelte csapatát a közönség „szép
volt fiúk! valamint Zámbó Tibor maradjon!” skandálták.

Simontornyai KK. – HSC Hõgyész
35-30 (19-14)
V: Akácsos-Nagyvizeli
Sikk: Molnár Balázs- Szabó 17/6, Vonya 6, Torma 1, Csendes 3,
Nagy 1, Molnár Bence 1
Csere: Demeter (Kapus) Orosz 3, Zsámboki 2, Lampert 1, Nacsa,
Varga, Pásztor, Szilágyi
Edzõ: Zámbó Tibor
Kiállítások: 10 ill. 10 perc 7m-es 6/6 ill.4/2

Zámbó Tibor: Gratulálok a csapatomnak, ismét bebizonyosodott, hogy a kemény kitartó munkának van értelme, eredménye.
Kár, hogy rövid ideje dolgozunk együtt.
Va Lá

Mindenkinek jutott még egy ellenfél…
Többszöri idõpontcsúsztatással, de végre, június 13-án elkezdõdhettek a küzdelmek a Simontornya OPEN 2015 páros teniszversenyen. Összesen 10 páros nevezett, akik két csoportban vették
fel a küzdelmet egymással és egy közös ellenféllel, a pályán néha
40 fokot produkáló idõjárással. A csoportküzdelmek után négy
csapat jutott be a döntõbe, ahol körmérkõzéssel döntötték el a
szervezõk a bajnoki cím sorsát.

SIMONTORNYA OPEN 2015 BAJNOKA:
Bajcsi Ági, Rózsa Gábor páros 2 gy 1 v (16-10 )
II. helyezett:
Márton János, Kossa István 2 gy 1 v (16-12)
III. helyezett:
Hortyi Balázs (Bazsi), Kapinya Ferenc 2 gy 1v (15-16)

Négyes döntõ, eredmények:
Bajcsi Ági, Rózsa Gábor -:- Rózsa Zoli, Kovács László (Koxi) 6:2
Hortyi Balázs (Bazsi), Kapinya Ferenc -:- Márton János, Kossa
István 6:4
Márton János, Kossa István -:- Bajcsi Ági, Rózsa Gábor 6:4
Bazsi, Kapinya Ferenc -:- Rózsa Zoli, Koxi 7:6 (7:4)
Bajcsi Ági, Rózsa Gábor -:- Bazsi, Kapinya Ferenc 6:2
Márton János, Kossa István -:- Rózsa Zoli, Koxi 6:2
Mivel három csapatnak is két gyõzelme és 1 veresége volt a szett
arányok döntöttek:

A helyezettek kupát, oklevelet és a helyszínt biztosító Gálaker
Panzió tulajdonosaitól Varga Arankától és Kovács Laci bácsitól
1-1 üveg habzó bort kaptak. Különdíjat kapott: mint a LEGHARCIASABB AMAZON – BAJCSI ÁGNES. A Jóbarátok Teniszklub hivatalos FOTÓSÁNAK fogadott KOSSA GÁBOR. A
tenisztorna „JEGESEMBERE” KOSSA ISTVÁN, az egyetlen
„falusi” páros BAZSI és KAPINYA FERIKE, a helyszínt és a hûsítõ medencét biztosító Gálaker Panzió tulajdonosai a
JÓBARÁTOK TENISZKLUB örökös tagjai lettek, jutalmuk 1-1
egyesületi póló, KOVÁCS LÁSZLÓ (KOXI PAPA) a gombócos
káposzta koronázatlan királya, és a szervezésért a JÓBARÁTOK
TENISZKLUB a házigazdáktól kapott 1-1 üveg bort.
A szervezõk külön köszöntötték Márton Jánost a Crystal Étterem
(Pécs) üzemeltetõjét, aki nemcsak tenisztudásával és alázatával
emelte a torna színvonalát, hanem biztosította a résztvevõknek a
szombati megvendégelését egy kitûnõ vacsorával.
Köszönettel tartozunk még a lányoknak, asszonyoknak, akik frissen elkészített finomságokkal lepték meg a résztvevõket, Mayer
Józsefnek (a Mayer & Mayer Kft. vezetõje) és Kerekes Csabának
(Kerekestársak Kft. vezetõje) a tenisztorna lebonyolításának
önzetlen támogatásáért.
Összességében, a 9 hónapostól 70 évesig mindenki remekül érezte magát, családias hangulat uralkodott a pályán és a medencében
is, és bizony JÓ TENISZTORNÁT csak JÓ BARÁTI CSAPATNAK LEHET rendezni! Folytatás 2015. augusztus 29-30.
6NJ9
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Negyedik hely és egy különdíj
a bajnokok tornájáról
A hagyományteremtés szándékával rendezte meg a Pest megyei kézilabda szövetség az NB-II.-es junior bajnokcsapatok
tornáját Csömörön. A csapatokat két, hármas csoportban sorsolták, ahol körmérkõzéseken döntötték el a helyezéseket. Az
„A” csoportban a Debreceni EAC és a házigazda Csömöri KSK volt az ellenfele a
Simontornyai KK.-nak. A „B” csoportba
került a Békéscsaba, a késõbbi torna gyõztes PÉNZÛGYÕR SE. és a Veszprém. Az
elsõ mérkõzésen a Debrecen egy góllal egy
idõntúli 7m-es értékesítésével gyõzött a
Csömör ellen. Az utazástól kissé fáradt
Simontornya kissé nehezen lendült játékba, s az elsõ félidei hátrányát a mérkõzés
végéig csak csökkenteni tudta.
Csömör-SIKK. 22-19 (13-7) SIKK: Molnár Balázs- Szabó Bence 4, Csendes Flórián 2, Kiss György, Torma Máté 3, Nagy Tamás 4, Molnár Bence 3, Cs: Gombkötõ
Roland (kapus) Horváth István 3, Váczi
Ádám Edzõ: Zámbó Tibor.
SIKK.- Debreceni EAC. 28-18 (12-12) A
Simontornya góljait Szabó 8, Csendes 7,
Nagy 7, Torma 4, Molnár Be. 2 szerezték.
A második félidõben a jól és eredményesen játszó Simontornyai középiskolások
szinte oktatták az egyetemistákat. A 10 gólos siker csoportelsõséget eredményezett a
Zámbó tanítványoknak, ugyanis a csapatok körbeverték egymást, a jobb gólkülönbség döntött. Az elõdöntõben a „B”
csoport második helyezettje a Veszprém
volt az ellenfél.

Simontornyai KK.- Veszprém 23-23 (9-11)
Góllövõk: Torma 9, Csendes 5, Szabó3,
Molnár Be.3, Nagy 2, Kiss 1. Nagy lehetõséget szalajtottak el, gyõzelem esetén a
legrosszabb esetben ezüstérmet nyertek
volna. Ezen a mérkõzésen mintha átok ült
volna a játékosokon, négy olyan kapufát
dobtak, amely kifelé pattant, míg az ellenfélnek szinte minden sikerült. Különösen

bosszantó volt, hogy az utolsó támadásnál
15 másodperccel a vége elõtti 1 gólos vezetésnél kimaradt a ziccert, az ellentámadásból pedig kiegyenlített a Veszprém. Következtek a 7m-esek, mely drámai körülmények között zajlott, a Veszprém az elsõt elhibázta, de ugyanezt tette az egyik legjobb
büntetõ lövõnek számító Simontornyai is,
a második körben a Veszprém értékesítette, míg a SIKK. kihagyta, a harmadik körben mindez fordítva történt 1-1-re állt ekkor a büntetõpárbaj. Az utolsó két 7 méterest az ellenfél belõtte, csapatunk az elsõt
kihagyta, így már az utolsót nem kellett lõni, döntõbe jutott a Veszprém. A harmadik helyért: Csömör-SIKK. 34-22(17-8)
Góllövõk: Torma 6, Horváth 5, Nagy 4,
Szabó 2, Molnár Be.2, Kiss 2, Váczi 1. A
bronzmérkõzésen a házigazdák végig vezetve biztosan gyõztek. A kevés cserével
rendelkezõ Simontornya mentálisan és fizikailag is elfáradt. Mindezek ellenére is
hasznos és tanulságos volt a tornán való
részvétel. Külön öröm, hogy a torna legjobb kapusának Molnár Balázst választották. A fiúk nem vallottak szégyent, a negyedik helyezésükkel olyan kézilabda városok csapatait, mint Békéscsaba és a Debrecen megelõzték. Jó követei voltak kisvárosunknak, Simontornya továbbra is ott
van Magyarország kézilabda térképén.
Va Lá
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Rendõrségi hírek
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015. 05. 18-án 20:00 óra és 2015. 05. 19-én 06:00 óra
közötti idõben a lakóházához tartozó udvarra a kapun lévõ
nyitott lakat után bement ,és az udvarból eltulajdonított az ott
lévõ ballonok közül 6 db-ot, benne kb. 130 liter gázolajjal, illetve az udvarban lévõ nyitott melléképületbõl 5 db 5 literes kiszerelésû gyomirtót, valamint 1 db lezáratlan nõi kerékpárt és
1 db talicskát. Az eltulajdonított tárgyak a helyszíni szemle során a lakóháztól távolabb elhagyva feltalálásra kerültek.
Ugyanebben az idõpontban a településen három bûncselekményt követtek el:
2. Egy Illyés Gyula utcai lakóház hátsó udvarába kerítéskibontás módszerével hatoltak be, majd az udvarban levõ melléképület helységeiben kutatást végeztek, onnan azonban nem
tulajdonítottak el semmit.
3. Egy Zrínyi utcai lakóházhoz épített mûhelybe behatoltak
úgy, hogy a zárat ismeretlen módszerrel rongálódás nélkül kinyitották, és onnan három darab fûkaszát és egy Stihl fûrészt
tulajdonítottak el.

tulajdonított tárgyak hiánytalanul feltalálásra kerültek a feljelentett táskájában.
8. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.05.31-én 19:00 óra és 2015.06.01-jén 20:00 óra
közötti idõben az Ady Endre utcában található lakatlan házába ajtóbefeszítés módszerével behatolt, de onnan nem tulajdonított el semmit.
9. Egy Simontornya, Temetõ utcai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.06.20-án 20:00 óra és
2016.06.21-én 06:20 közötti idõben a családi háza bekerített
udvarából eltulajdonította 1 db 3x9 fokos alumínium létráját.
10. Csoportosan elkövetett garázdaság bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás több simontornyai lakos ellen, akik 2015.06.28-án 12:00 óra körüli idõben a Malom utcában az egyik ingatlannál korábbi nézeteltérésük miatt szóváltásba keveredtek, majd egymást kölcsönösen bántalmazták.
Az ügyben több személy lett elõállítva, majd kihallgatva.
Ritter Rudolf rendõr alezredes õrsparancsnok-helyettes

4. Egy Kadarka utcai lakatlan lakóházhoz tartozó udvarra kerítéskibontás módszerével mentek be, majd a házzal egybeépített, csukott, de nem zárt garázsból eltulajdonítottak 1 db Stihl
fûkaszát.
5. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.05.21-én 11:00 óra és 12:00 óra közötti idõben a
Rákóczi utcai Coop ABC-ben a fizetés után a pulton felejtett
táskáját eltulajdonította, benne személyes irataival és 4000 Ft
készpénzzel.
6. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2015.05.29-én 19 óra 40 perc és 19 óra 55 perc közötti
idõben a Szentháromság szobor elé letett telefonját a hozzá
tartozó tokkal, illetve a tokban levõ személyes okmányokkal
együtt eltulajdonította. Az elkövetõ személye a bejelentést
követõen megállapítást nyert, az ügyet gyorsított eljárásban
bíróság elé állítási javaslattal fejeztük be.
7. Egy tamási lakos feljelentést tett a munkatársa, egy
simontornyai lakos ellen, aki 2015.05.29-én 06:00 óra és 08:00
óra közötti idõben a munkahelyén, a közös használatban álló
fürdõ-öltözõhelyiségben a fogason elhelyezett táskájából eltulajdonította a mobiltelefonját, valamint a buszbérletét. Az el-

FIZESSEN ELÕ SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.

Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

