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Meghívó
az 1956-os forradalom és

szabadságharc 60. évfordulójára
rendezett emlékünnepélyre

2016. október 23-án
17 órára a

Fried Mûvelõdési Házba,
s azt követõen

a kopjafa megkoszorúzására.

Dicsõség a legyõzötteknek – a mi öt-
venhatunk címmel

mûsort adnak a helyi általános iskola
és gimnázium tanulói Papp István
Gergely pedagógus irányításával.

Az évforduló alkalmából itt kerül be-
mutatásra és átadásra Tóthné Unghy
Ilona: 1956 Simontornya lakói és a Si-
montornyai Bõrgyár életében címû
helytörténeti kiadványa.

Emlékezzünk együtt 1956 hõseire!

Az aAz arany fakanál nyerteseirany fakanál nyertesei

Írás a 11. oldalon.

SzüSzüreti mulatsáreti mulatságg
kéképekbenpekben

Képek a 13. oldalon.

SzüSzüreti mulatsáreti mulatság kég képekbenpekben
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A testületi ülésrõl jelentjük
2016. szeptember

I. A polgármester fontosabb intézkedései

1. Ismételten meghirdettem a négy önkormányzati lakást. Az eddigi médiákon
túl megjelentettem a helyi tévében, a helyi újságban. Egy érdeklõdõ volt, aki
megtekintette az ingatlanokat, de a pályázatot már nem vette ki. Viszont a pá-
lyázat lezárultát követõen két érdeklõdõ is volt.
2. Beszédes utca útfelújítása elkészült.
3. 6 év után lezárult a per Szûcs Józsefné, Simontornya, Tükör u. 1. – mint fel-
peres – és Simontornya Város Önkormányzata – mint alperes – között a Si-
montornya, Tükör u. 1. sz. alatti ingatlan életveszélyessé nyilvánításával kap-
csolatos kártérítés ügyében. A pert az önkormányzat nyerte meg, egyben
Szûcs Józsefnét kötelezte a bíróság az alábbi összegek kifizetésére: alperes ré-
szére 632.618 forintot, állam javára 84.060 forintot, állam javára 371.181 fo-
rintot. Az ítélet még nem jogerõs.
4. Kihelyeztük a megvásárolt hulladéktárolókat.
5. Aláírásra került a szippantott szennyvíz elszállítására a szolgáltatási szerzõ-
dés. Egyben felhívtam a szolgáltató figyelmét, hogy egyes ingatlanokat a 16
m
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-es gépjármûvel nem lehet megközelíteni.
6. A képviselõ-testület a május 30-ai ülésen döntött a vagyonvezetéssel kap-
csolatos megbízásról, amely alapján azt átruházzuk a DRV Zrt.-re. A DRV szá-
mítása szerint Simontornya város tulajdonában 721 db tétel szerepel, mely
alapján a várható éves nettó vagyonvezetési díj 112.476 Ft (721 db*13 Ft)
lesz.
7. Aláírtam az alábbi szerzõdéseket: közbeszerzési referensi szolgáltatás négy
TOP pályázatra, Beszédes utca felújítása, Mátyás k. utcai parkoló építése, ká-
tyúzás.
8. Megszüntettük a fogorvosi rendelõ vécéjének beázását, elvégeztük a hely-
reállítást.
9. A Könyök utca burkolatának nagyobb hibáit kijavítottuk, egyben – lakossági
kezdeményezésre – sebességkorlátozó táblát helyezünk ki.
10. A Vak B.-ltp. 16. sz. alatt társasház lépcsõházának festési és mázolási mun-
káinak önkormányzati része 84.000 Ft, amelynek kifizetésére kötelezettséget
vállaltam.
11. A térfigyelõ kamerák elhelyezése érdekében felvettem a kapcsolatot a
rendõrséggel, amely szerv megtette javaslatát a kamerák helyének kijelölése
érdekében. Jelenleg a régi rendszer kiépítõjével vagyunk tárgyalásban a mû-
szaki megoldás és a költségek tekintetében.

Július 1-jén két testvérvárosi delegáció érkezett az ünnepi testületi ülésre
Wernesgrünbõl és Nyárádszeredáról. A delegációvezetõk köszöntötték a kép-
viselõ-testületet és a lakosságot.
Július 2-án ünnepi testületi ülés zajlott a simontornyai várban. Átadásra kerül-
tek a városi kitüntetések és Simontornya város borát termelõk részére az okle-
velek. Az ülés után és azt megelõzõen is ünnepi program zajlott a vár elõtt felál-
lított színpadon tánccsoportok és zenészek közremûködésével.
Július 4-én a delegációk hazautaztak, ugyanezen a napon érkezett a hír, hogy
a mûfüves pálya létesítésére beadott pályázatunk nyert, azóta már folynak is a
pályaépítés munkálatai.
Július 11-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, ahol a következõ határozat
született: 77/2016. (VII. 11.) KT határozat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta
Nemzeti szabadidõs-egészség sportpark pályázat benyújtására készített elõ-
terjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
a, a „C” típusú sportparkra nyújtja be pályázatát,
b, a sportpark a 27/2 hrsz. kivett közterület mûvelési ágú, tulajdonos: Simon-
tornya Város Önkormányzata, tul. hányad: 1/1 – jelöli ki,
c, felhatalmazza a város polgármesterét a támogatási kérelem határidõn belüli
benyújtására.
Határidõ: 2016. augusztus 15. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Ugyanezen a napon ünnepelte az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ fennál-
lásának 11. évfordulóját. Az ünnepségen köszöntöttem a dolgozókat és a bent-
lakókat.
Július 12-én fogadtam az angol táborban tanító, az Amerikai Egyesült Álla-
mokból érkezett pedagógusokat.

Július 14-én A DRV Zrt. Önkormányzati Divízió vezetõjével tárgyaltam. nem-
tetszésemet fejeztem ki amiatt, hogy az ügyfélszolgálat ezentúl már csak Sió-
fokon tart fenn irodát, itt helyben nem.
Július 18-22-ig két rászoruló család nyaralhatott Szigliget mellett a Fényszóró
alapítvány és az önkormányzat támogatásával. A harmadik családot augusz-
tus 8–12-ig látták vendégül ugyanott.
Július 20-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. A következõ határozatok szü-
lettek: 78/2016.(VII. 20.) KT határozat.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta az
önkormányzati lakások eladásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 107.§-ban kapott jogkörében eljárva a 25/2012. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelet 8. § (1) bekezdésének és a 11. § (1) bekezdés b) pontjának
megfelelõen a Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. II/3. számú (hrsz.: 1469/2/A/7),
lakás megnevezésû és 42 m
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nagyságú ingatlanát eladásra, vevõnek pedig Pá-
linkás József, Simontornya, József A. u. 4/a. sz. alatti lakost jelöli ki.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidõ: 2016. szeptember 30. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
79/2016. (VII. 20.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
Beszédes F. utca részleges felújításához kivitelezõ kiválasztására készített elõ-
terjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1) pontjában kapott jogkörében eljárva a Be-
szédes F. utca részleges felújításához kivitelezõ kiválasztása tekintetében
nyertes vállalkozónak a Viktor-Ker Kft.-t (2336 Dunavarsány, Templom u.
33/a.) jelöli ki. Második helyezett a kizárás miatt nincs.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testület a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában kapott jogkörében eljárva a Be-
szédes utcai járda építését megrendeli, amelynek költségét – cca. 4 millió fo-
rintot – a 2016 évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidõ: 2016. július 27. (a szerzõdés aláírása tekintetében) és 2016. október
31. (a járdaépítés tekintetében). Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
80/2016. (VII. 20.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
közbeszerzési referens kiválasztásról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1) pontjában kapott jogkörében eljárva a Köz-
beszerzési referens kiválasztása a TOP pályázatok tekintetében nyertes vállal-
kozónak a Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft.-t (7090 Tamási, Vas
Gereben u. 1.) jelöli ki. Második helyezett a kizárások miatt nincs.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidõ: 2016. július 27. (a szerzõdés aláírása tekintetében). Felelõs: Csõszné
Kacz Edit polgármester.
81/2016. (VII. 20.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
mûfüves pálya költségeirõl készített elõterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 107. §-ban a, valamint a 13. § (1) bekezdés ) pontjában kapott
jogkörében eljárva a Simontornya, Hunyadi u. 16. sz. alatti ingatlanon mûfüves
pálya kialakításának többletköltségeit a 2016. évi költségvetése terhére bizto-
sítja. A minimális költség várhatóan 800.000 Ft, amely a munkaterület átvétel-
ét követõen emelkedhet.
A pálya karbantartásának éves – MLSZ által – becsült költsége – jelenleg –
700.000 Ft. Ezt a költséget az önkormányzat a dologi költségei közé betervezi
15 éven keresztül.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidõ: 2016. december 31. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
82/2016. (VII. 20.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
sportcsarnok tetõszigetelésérõl készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzata támogatja az SPF-04038/2016/MKSZ szá-
mú pályázat keretében a „Sportcsarnok tetõ hõszigetelése” megnevezésû pro-
jektelemet.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Július 26-án Bátaszéken tárgyaltam négy város polgármesterével a TOP pá-
lyázatokról.
Július 27-én ismét rendkívüli testületi ülés zajlott, de határozat nem született.
Július 29-én négytagú delegáció utazott Nyárádszeredára, testvérvárosi
meghívásra a Nyárádszeredai Napok rendezvénysorozatra.
Július 30-án zajlott a Budai Ilona vezetésével szervezett népzenei tábor záró-
hangversenye. A tábor résztvevõi számára a vendégházat térítésmentesen bo-
csátotta rendelkezésre az önkormányzat.
Augusztus 1. napjától Csõsz László képviselõ megbízást kapott a Közmunka
Programban településüzemeltetõ gondnokként való közremûködésre.
Augusztus 4-én Potápi Árpád államtitkár úrral tárgyaltam a jövõ évi kulturális
támogatásokról.
Augusztus 6-7-ig zajlott a SI-Motor-Nya fesztivál. Az önkormányzat támogat-
ta a rendezvényt. Köszönöm a szervezõk és a fellépõk munkáját!
Augusztus 11-én köszöntöttem Bíró Magdi nénit 90. születésnapja alkalmá-
ból.
Augusztus 12-én tárgyaltunk a SIKK támogatási kérelmérõl.
Augusztus 13-án a Helytörténet Házában kiállítás nyílt a Simovill és a BSZV
történetébõl a Fényerõ Alapítvány szervezésében.
Augusztus 16-án Bodó Katalinnal, az MNVH Tolna megyei vezetõjével tárgyal-
tam.
Augusztus 17-én tárgyaltam a védõnõkkel a szeptemberi Egészségnap szer-
vezésérõl. Bejelentem, hogy augusztus elsõ napjától Macher Zsuzsanna látja
el a védõnõi feladatokat a 2. számú körzetben.
Augusztus 20-án a nemzeti ünnep alkalmából a korábbiaknál szerényebb, de
szép ünnepséget szerveztünk. A Szent István-szobornál tartott megemléke-
zést követõen a várban Ed Davis blues koncertjét láthattuk.
Augusztus 23-án fogadtam a nyárádszeredai lány kézilabdacsapatot. Az
edzõtábor idejére az önkormányzat biztosította számukra a vendégházat, a
simontornyai lakosok közül pedig sokan támogatták a csapat ellátását. Min-
denkinek köszönöm a segítséget, kiemelem Árendás Sára önzetlen támogatá-
sát!
Augusztus 24-én Ludvig Ildikóval tárgyaltam a KEOP pályázatokról.
Augusztus 31-én részt vettem a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
tanévnyitó ünnepségén.
Szeptember 10-én nyugdíjas búcsúztatón vettem részt a Volán dolgozóinak
szervezésében.
Szeptember 15-én Várkonyi Zoltánnal tárgyaltam a Széchenyi Programról, az
együttmûködési lehetõségekrõl.
Ugyanezen a napon a Közmunka Program helyi képviselõi részt vettek a Tamá-
siban rendezett termékbemutatón, ahol sikert arattak termékeikkel.
Szeptember 16-án Szabó Attila alpolgármesterrel részt vettünk Vass Zoltán
szemészprofesszor temetésén.
Szeptember 21-én a várban 70 közmûvelõdési szakember tartott tanácsko-
zást. Ugyanezen a napon Bárdos László címzetes fõjegyzõvel részt vettünk a
SZÖVIN Kft. új csarnokának avató ünnepségén. A cég ma már mintegy 70 em-
bert foglalkoztat.
Szeptember 24-én Egészségnapot tartottunk, ahol a város lakossága sokféle
szûrõ- és egyéb vizsgálaton vehetett részt helyben, térítésmentesen. Köszö-
nöm a közremûködõk munkáját!
Az elõzõ ülés óta a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 2
alkalommal, az egészségügyi, szociális és sportbizottság 3 alkalommal, a köz-
nevelési, kulturális és ügyrendi bizottság pedig egy alkalommal ülésezett.

Bejelentem, hogy a Beszédes, a Hársfa, a Bercsényi és a Kadarka utcák útfel-
újítási munkái befejezõdtek; a kátyúzások folyamatosan zajlanak; október
31-ig elkészül a központi buszváró mögötti terület felújítása is.

Polgármester döntései: tulajdonosi hozzájárulás: 3 db, meghatalmazás: 2 db.
Jegyzõ: közlekedési hatósági: 3 db.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Zsolnai István képviselõ: A gyalogátkelõhelynél még mindig nem tartják be a
megállási tilalmat. Román árusok agresszívek, majdnem megvertek egy fiatal-
embert, amiért nem vett semmit. Másik ügy az Sz. R. monogramú fiatalember,
aki bemegy a lakásokba, és pénzt követel idõs emberektõl. Ismeri, tudja, hogy
mentális problémái vannak, sajnálja is, de tenni kellene valamit.
Mikoly Tibor õrsparancsnok: Az említett fiatalemberrel szemben többször in-
tézkedtek a rendõrök. Ha bejelentés érkezik, rögtön kimennek a járõrök. A csa-
ládsegítõ szolgálat is ismeri a családot, amikor nem szedi a gyógyszereit, ak-
kor van vele baj. De, ha gond van, akkor a lakosságnak ezt rögtön jeleznie kell, a
112-es szám ingyenesen hívható, de lehet hívni Tamásit az 573-910-es szá-
mon, vagy a helyi õrsöt: 486-036. Ugyanez a helyzet a házaló árusokkal. A gya-
logátkelõhelynél odafigyelnek, hogy ne legyen a szabálytalan parkolásból bal-
eset.
Körtés István képviselõ: Hallottuk, hogy a Szûcsék háza összeomlott, és
most õk tartoznak több százezer forinttal az önkormányzatnak. Megkérdezi, mi-
ért.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Amikor a ház összeomlott, rögtön segítsé-
get kaptak. Késõbb azt mondta, hogy amiatt dõlt össze a ház, mert járdaépítés
volt.
Nagy Károly településüzemeltetési és településfejlesztési ügyintézõ: Az
önkormányzat által fizetett szakértõ és az ügyvéd költségei adják ki a 600 ezer
forintot.
Zs. I.: Amikor hasonló probléma adódik, volt ilyen a nyáron is, akkor a szociális
bizottság azonnal segít. De a háztulajdonos is segített most. Megkérdezi, hogy
lehet-e már tudni az új térfigyelõ kamerák helyét.
Õrsparancsnok: Az önkormányzat finanszírozza a beszerzést. A rendõrség
örül annak, ha minél több helyen van kamera.
Zs. I.: Arról is szó volt, hogy a DRV-t csak Siófokon lehet elérni, ehhez is kellene
egy telefonszám, és a rendõrségi számokkal együtt meg kell jelentetni a helyi
tévében, újságban. A mûfüves pályával kapcsolatban megkérdezi, hogy kit il-
letnek majd a bevételek, mert az már látszik, hogy évente 700 ezer forint kiadá-
sa lesz emiatt az önkormányzatnak.
Polgármester: A pálya az önkormányzat kezelésében lesz, a bevételek az ön-
kormányzat számlájára kerülnek, a közmunkaprogramban lesz ott egy gond-
nok.
Alpolgármester: A következõ ülésre lesz ajánlat a kamerákról. A kihelyezésrõl
pedig kellene egy zárt ülés, a hozzáértõk bevonásával. Megkérdezi, lehet-e tud-
ni valamit a TOP pályázatokról.
Polgármester: Ha nagyon optimista akar lenni, akkor annyit mond, majd talán
jövõre kiderül.
Alpolgármester: Szép lett a Beszédes utca. Sokan köszönik az útfelújítást. De
többen versenypályának nézik, és száguldoznak az új útszakaszon. Ki kellene
tenni egy 30-as sebességkorlátozó táblát.
Cs. L.: Fekvõrendõr kellene.
Alpolgármester: A Széchenyi utcát pedig egyirányúsítani kellene. 8-10 lakó is
jelezte, hogy túl keskeny az út. Karókat helyeztek ki, hogy ne álljanak meg az
autósok a virágos részen. Az egészségnap jól sikerült. Megkérdezi, miért nem
kapta meg a rendezvényre a város a 3. számú orvosi rendelõt. A rendelõ önkor-
mányzati tulajdon! Az ügyelettel és a háziorvosi rendelésekkel is sok gond van.
Javasolja, hogy tárgyaljon errõl a bizottság. A háziorvosok nem tartják be a
rendelési idõt, készenlét alatt nem elérhetõek.
Csõsz László település gondnoki munkája látványos javulást hozott. Szép az új
hirdetõtábla.
Polgármester: A központi ügyelet társulási hatáskörbe tartozik. A simon-
tornyai háziorvosok vezetõje dr. Dobrovitzky Imelda. A központi ügyelet mûkö-
dik. A belsõ dolgokról nem a tévé nyilvánossága elõtt kell beszélni.
Az egészségnapról: már 20. éve tartják meg a rendezvényt, évente 2-300
ember jelenik meg rajta. Az orvosok közül sokan szintén a kezdetektõl részt
vesznek e prevenciós programban.
A 3. számú rendelõrõl: augusztus 25-én levelet írt dr. Mihócs Zsoltnak, mely-

Folytatás a következõ oldalon.
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ben megírta, hogy az egészségnapon szükség van a rendelõre. Kérte a doktor
urat, erre az egy napra adja át a rendelõt. Nem kapott választ. Szeptember
20-án újra kérte, és azt is, hogy a hivatalos, közérdeket érintõ levélre válaszol-
jon. Pénteken annyit válaszolt, nem adja át a kulcsot. Törvényekre hivatkozott.
A betegjogok védelmére, és arra, hogy a rendelõfelszerelés a bt.-je tulajdona,
és ezen ingóságok biztonsága nem szavatolható. Úgy gondolja, ez a lakosság
érdeke lett volna. A többi orvos ingyen, a saját szombatját feláldozva dolgozik a
rendezvényen. Nem kívánja minõsíteni a történteket.
Cs. L.: Az ügyelet társulásban mûködik, de ott az önkormányzatot a polgár-
mester képviseli. Nehogy tönkremenjen a jól mûködõ rendszer!
Polgármester: A központi ügyeletben eddig mindig sikerült megoldani a prob-
lémákat, mindig volt orvos. Nem engedhetõ meg, hogy 20 ezer ember ellátása
veszélybe kerüljön.
Zs. I.: Mivel ott dolgozik az ügyeletben, elõször nem akart hozzászólni. Vélemé-
nye szerint az ügyeletvezetõvel le kell ülni, támogatni kell a döntéseit. Õ dönt az
ügyeleti beosztásokról. De támogatást kell éreznie maga mögött.
Alpolgármester: Meg kell vizsgálni a szerzõdéseket. Lépni kell, mert régóta
húzódik a probléma.
K. I.: Rendetlenség van, ami nem most kezdõdött. Az ügyelet is egy munka-
hely. Van munkarend, meg kell követelni, számon kell kérni.
Zs. I.: Leveleket kapott a rendelések ügyében. Helyben négy háziorvos van, de
máshol is helyettesítenek, nem tartják be a készenléti idõt, egyszerre két he-
lyen van munkájuk. A levelet alá is írta a beteg. Fel kell vállalni a személyi konf-
liktusokat.
Polgármester: A levelet nem képviselõhöz kell írni, hanem ide a hivatalba!
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A nézõk nem tudja mennyit értettek meg
ebbõl. Homályos utalások voltak. Jónak tartja az alpolgármester javaslatát, a
két vezetõ orvos tartson tájékoztatót. Sokan panaszkodnak, hogy rendelési
idõben nincs orvos. Nem arról van szó, hogy bárki is meg akarná szüntetni az
ügyeletet. De orvosi hozzáállás miatt akár ez is elõfordulhatna. Az októberi ülé-
sen javasolja, hogy a testület tûzze napirendre a kérdést, és a következõ társu-
lási ülésen is legyen szó róla.
A tájékoztatót, a város közrendjét, közbiztonságát érintõ eseményekrõl,
döntésekrõl szóló tájékoztatót elfogadták.
Cs. L.: A beruházásoknál szerepel 12 millió forint a vízbetörésekkel kapcsola-
tos hibák elhárítására. Mindjárt október, aztán alig egy hónapig lehet majd
munkát végezni. Még csak a hibák felmérése történt meg.
Polgármester: A Városüzemeltetési Kft. vezetõjével beszélt, úgy tájékoztatta,
hogy el fognak készülni határidõre.
Cs. L.: A kft. nagyon le van kötve egyéb munkákkal, nem lesz erre ideje.
Nagy Károly településüzemeltetési és településfejlesztési ügyintézõ: A
határidõ december 31. Ki is adhatja alvállalkozónak. A lakótelepen az összes
vezetéket ki kell cserélni. Az aknákat csak betonlapok fedik, oda is új fedés kell.
K. I.: Ezt megint rossz megoldásnak tartja. A társulat nyilvántartása szerint kb.
ezer ember fizetett a csatornázásért, a lakótelepiek nem. Most megint ott lesz
fejlesztés, ezért valami költségtérítést kellene fizettetni.
Cs. L.: Ez nem a társulat pénzébõl lesz fizetve, hanem a gördülõ fejlesztési terv-
bõl. A régi rendszer a város tulajdona.
Polgármester: Ez a napirendi pont a költségvetésrõl szól. Most 2 tétel módo-
sul, a védõnõk és a fogorvos béremelése miatt, illetve a SIKK kapott támoga-
tást, amit a város visszavár.
Cs. L.: A 2. tétel legyen módosítva úgy, hogy hirdetõtáblák, nem csak egy ké-
szül el ebbõl az összegbõl.

A képviselõ-testület csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a
2017. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK számára a 2016/2017. tanév második és a
2017/2018. tanév elsõ félévére vonatkozóan és a FELSÕOKTATÁSI TANUL-
MÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK számára
Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében tel-
jes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármeste-
ri hivatalánál kell benyújtani.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilá-
gosítás a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ és a
http://www.simontornya.hu/index.php?pg=_palyazatok internet címen vagy
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Vámi László, a közmunka program vezetõje: A jelentésbõl még egy program
kimaradt. Így az 5. oldalon a számok módosulnak: 173 fõ vesz részt összesen a
programokban, 118.331.281 forint a bértámogatás, és 132.450.898 forint a
teljes összeg. Ezek a február 28-ig kifutó programok.
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót az alábbi kiegészí-
tésekkel: Vámi László és a konyha vezetõje üljön le tárgyalni a felmerült problé-
mákról; elõre meg kell tárgyalni jövõre mit termelnek a 4 hektár földön; a mezõ-
gazdaságban dolgozóknál javasolják kis csoportok szervezését, ahol a cso-
portvezetõ felel a másik 2-3 ember munkájáért, javasolják a konyhára vitt zöld-
ségek elõkészítéséhez egy külön helyiség létrehozását.
K. I.: Megkérdezi, hogy áll a térburkoló gyártás ügye. A Malom utcán például
nincs egy szintben a járda, ami balesetveszélyes. Ott lehetne járdát építeni a
térkövekkel. Az anyagban azt olvasta, hogy a gyártóhelynek még nincs teteje,
kérdezi, hogyan fognak akkor ott dolgozni télen.
V. L.: Beszél a nehézségekrõl, hogy egyszerre 10 program fut párhuzamosan.
Elvileg egy ember csak egy programban vehet részt. Ha át akarják helyezni má-
sik munkára, akkor ezt külön engedélyeztetni kell a járási hivatal foglalkoztatási
osztályával. Olyan nincs külön, hogy térkõ gyártási program. Betonoszlopokat
és járdalapokat is készítenek. A gyártóhelyiség építkezése megkezdõdött, áll-
nak a falak. Gond, hogy jelenleg a közmunkások között nincs se kõmûves, se
festõ végzettségû. A lakótelepi lakások felújításán is dolgoztak. Reméli, a prog-
ramok majd jövõre is folytatódnak, nem újakat találnak ki. A foglalkoztatottak
állandóan cserélõdnek, szerencsére többen is el tudtak helyezkedni a verseny-
szférában. Gond, hogy a kertészetben nincs szakember. Most elõírás egy nö-
vényvédelmi szakember, de ilyen egész Simontornyán nincs, megbízási szer-
zõdést meg nem fogad el a program. Sok helyre várnak Simontornyán az intéz-
mények is közfoglalkoztatottakat, de szigorúak a szabályok, például éjszaka
nem dolgoztathatók. Szigorúbb a szabályozás, mint a Munka Törvénykönyv-
ében.
K. I.: Megkérdezi, hogy a 6., 7. pontban be van tervezve 23 millió forint, ez el-
költhetõ-e még az idén.
V. L.: Igen. Betonoszlopok készültek az iskolába, 130 darabot vittek el. A kerté-
szeti kerítése is betonelemekbõl készült.
Polgármester: Azt javasolja, hogy a két vezetõ ne egymással beszéljen, ha-
nem a testülettel is egyeztessen. A 4 hektár földön termesztett növényekrõl a
konyha igényét is felmérik, de nagyon idõjárásfüggõ, hogy melyik évben mibõl
mennyi terem. A munkások fegyelmezettebbek lettek, a városi utcakép szebb.
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottaknak néha szörnyû körülmények közt kell
dolgozniuk, például a Szilfa utcai ház fertõtlenítésekor. De közös megegyezés-
sel csak akkor mehet el a programból valaki, ha bemutatja a munkaszerzõdé-
sét. Egyéb esetben, ha felmond, nem lesz jogosult támogatásra.
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Cs. L.: Van a programban hótolásra alkalmas gép, van üzemanyag, ember.
Meg lehetne spórolni a szerzõdésben erre szánt pénzt. Csak egy speciális lapá-
tot kellene beszerezni, az egyszeri kiadás.
Polgármester: Októberben kell kiírni a hó eltakarításra a pályázatot. Össze kell
hasonlítani az ajánlatokat. Az idén 60 ezer forint+áfa díjért vállalta el a nyertes.
De havat takarítani éjszaka is kell.
Cs. L.: Ha szükséges akár saját maga is vezeti a gépet. De úgy gondolja, ha ka-
tasztrófahelyzet van a nagy hó miatt, akkor arra más szabályok vonatkoznak. A
képviselõ-testület elfogadta a közfoglalkoztatás mûködésérõl, a 2017. évi cél-
kitûzésekrõl szóló beszámolót.

Cs. L.: Hosszú a várólista, kellene egy középtávú stratégia. 10 év múlva sokkal
több férõhelyre lesz szükség.
Zs. I.: Az ápolónõk erõn felül dolgoznak. A közmunka programból is kellene oda
2-3 ember, sok olyan munka van, ami nem igényel szakképzettséget.
Polgármester: Sokat fejlõdött az intézmény. 10 éve még biciklivel vitték ki az
ebédet, csak hétköznap volt ellátás. De a társadalom elöregszik. A bõvítést a
TOP pályázat keretében tervezzük megoldani. Közmunkások eddig is dolgoztak
ott: takarítottak, ebédet hordtak ki. Az intézmény fenntartásához az önkor-
mányzat súlyos milliókat tesz hozzá, az állami normatíva nem elég. A dolgozók
mindent megtesznek, az új helyiséget szépen kidekorálták. Az idén már nincs
pénz fejlesztésre.
K. I.: Minden évben felmerül a bõvítés. Tervet kellene készíttetni. Hátha lesz
pályázat. Talán a kolostorépület vagy a volt gimnázium jó lenne. A várólistán lé-
võknek nincs pénze, de talán jönne egy külföldi, aki ebbe beruházna. Külföldön
sok ilyen példa van.
Polgármester: A TOP pályázatba már kész terveket adott be a város. A városi
fõépítész készítette.
Képviselõ-testület elfogadta az Õszikék Szociális Szolgáltató Központban folyó
szakmai munkáról szóló beszámolót.
Javaslat a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabá-
lyokról szóló 15/2013. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására.
Címzetes fõjegyzõ: Ha Simontornyán filmet forgatnak, akkor ezért fizetni kell.
Megváltozott a jogszabály, ezért kell e rendeletet is módosítani. A rendelet mó-
dosítását a testület elfogadta.
A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/569-1/2016 számú törvényes-
ségi felhívása.
1. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/569-1/2016. számú törvényességi fel-
hívásában foglaltakat, elfogadja azokat.
2. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott jogkörében eljárva 1997.
évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés a) pontja és a 314/2012. (XI. 8 ) Kormányren-
deletben foglaltak alapján a településrendezési eszközök módosítása eljárást
megindítja, a településszerkezeti tervet és a hozzá kapcsolódó helyi építési
szabályzatot felülvizsgálja és szükség szerint azt módosítja.
Javaslat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-ben lévõ önkormányzati üzlet-
rész eladására.
Polgármester: A katasztrófavédelem vette át a tevékenységet.
K. I.: Ez a kft. 54 millió saját tõkével rendelkezik, van ugyan 5 milliós vesztesé-
ge a tavalyi papírok szerint, de akkor is a résztulajdon legalább 500 ezer forintot
ér.
Zs. I.: Elmondja, õ nem ennyire képzett szakmailag, de gyanús volt, hogy a cég
önként felajánl 300 ezer forintot. Nem veszít a város azzal, ha nem fogadja el a
300 ezres ajánlatot, többet is lehet kérni.
Cs. L.: Ha közben felszámolják a céget, akkor még 300 ezer se jut!
Polgármester: Azt javasolja, hogy kérjen az önkormányzat 500 ezer forintot.
Címzetes fõjegyzõ: A tavalyi mérleg alapján 500 ezer forint a reális összeg.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Caminus Tüzeléstechnikai Kft.-ben lévõ önkormányzati üzletrész el-
adásáról készített elõterjesztést.
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 106-107.§-ban kapott jogkörében eljárva nem fogad-
ja el a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. (7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) vételi
ajánlatát. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft.-ben lévõ önkormányzati vagyont
500.000 Ft összegben kínálja eladásra.
Javaslat a Gördülõ fejlesztési Terv (DRV ZRt.) jóváhagyására
A képviselõ-testület megtárgyalta a Gördülõ Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete – mint a simon-
tornyai ivóvíz közmûrendszer ellátásért felelõs önkormányzat – a 2011. évi
CCIX. tv. 11. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 90/A-G.§-ai alapján
2017. évtõl kezdõdõ 15 éves idõtartamra vonatkozóan összeállított, az elõter-
jesztés mellékleteit képezõ beruházási, felújítási és pótlási gördülõ fejlesztési
tervét jóváhagyja.

Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete – mint a simon-
tornyai szennyvíz közmûrendszer ellátásért felelõs önkormányzat – a 2011. évi
CCIX. tv. 11.§-a és az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 90/A-G.§-ai alapján
2017. évtõl kezdõdõ 15 éves idõtartamra vonatkozóan összeállított, az elõter-
jesztés mellékleteit képezõ beruházási, felújítási és pótlási gördülõ fejlesztési
tervét jóváhagyja.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete felhatalmazza
Csõszné Kacz Edit polgármestert, hogy az elõterjesztéshez mellékletként csa-
tolt meghatalmazást Simontornya ivóvíz és szennyvíz közmûrendszerére vo-
natkozóan aláírja annak érdekében, hogy a DRV Zrt. az 1-2. pontban szereplõ
gördülõ fejlesztési terveket az elfogadott tartalommal jóváhagyás végett be-
nyújtsa a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalhoz.
Javaslat a közmûvagyon vagyonértékelésének elfogadására
K. I.: A vagyonértékelés összesen 1,5 milliárdról szól. Ezt kevesli, mert csak a
szennyvízberuházás értéke 1,6 milliárd, az ivóvíz beruházásból Simontornyára
jutó rész 200 millió forint, és a több száz egyéb tárgyi eszköz még nincs is eb-
ben benne. Megkérdezi, hogy van nyilvántartva ez az önkormányzati vagyon-
ban.
Címzetes fõjegyzõ: Ez a 2016. május második napján fennálló adatok alapján
készült.
N. K.: Amikor megérkezett az ajánlat, õ is azt gondolta, hogy legalább 2 milli-
árdnak kellene lennie az összegnek. Ezt közölte is a DRV képviselõjével. Õ azt a
tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat úgysem a vagyon, hanem a vezeték
hossza alapján fog fizetni. Nem érti miért jó ez a cégnek.
Alpolgármester: Ez így nem fogadható el. A DRV az értékcsökkenéssel tud ját-
szani.
Polgármester: A szennyvizes projekt beruházási értéke körülbelül 1,4 milliárd
Ft, az ivóvizes projekté pedig körülbelül 130 millió Ft volt. A szennyvizes projekt
esetében közel 1, az ivóvizes projekt esetében pedig közel 2 év értékcsökke-
nést kell figyelembe venni. Így e két projektet a jogszabályi elõírásoknak meg-
felelõen csak 90-95 %-on vette figyelembe a vagyonértékelést végzõ. A meg-
lévõ rendszer értéke elhanyagolható volt, ezért javasolja a mellékletben sze-
replõ vagyonértéket elfogadni.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
közmûvagyon vagyonértékelésének elfogadásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, a tulajdonában lé-
võ víziközmûvekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által elkészí-
tett vagyonértékelést, továbbá az abban szereplõ vagyonleltárt elfogadja.
Simontornya Város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplõ adatokat a
víziközmûvek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmû-szolgáltatók
által közérdekbõl közzéteendõ adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet
2. §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-jei fordu-
lónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 1.498.411.620 Ft.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ víziközmû vagyon értéke a 2015. június
30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a va-
gyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési
értékeként történõ megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásai-
ban 2017. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordu-
lónappal megállapított vagyonérték a 2016. május 3.–december 31. között ak-
tivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A
2017. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelõállítási
érték alapján került megállapításra.
Javaslat a Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. III/1. sz. alatti önkormányzati
lakás eladására.
Polgármester: A lakások kérdése már az elõzõ ülésen is téma volt. Nem sike-
rült õket eladni. Most van vevõ, az eredeti javaslatot 3 ponttal kiegészíti:
1. Az eladó a maradék összegre (3.000.000 Ft) jelzálogjogot jegyeztet be a tu-
lajdoni lapra.
2. A teljes vételár kifizetéséig a tulajdonjogot fenn kell tartani.
3. Az adásvételi szerzõdésben ki kell kötni, hogy az eladó a vevõ késedelmes fi-
zetése esetén mintegy egyoldalúan felbonthatja a szerzõdés, attól elálljon.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a
Simontornya képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott
jogkörében eljárva a 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekez-
désének és a 11. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelõen a Simontornya, Má-
tyás k. u. 4-5. III/1. számú (hrsz.: 1469/2/A/13), lakás megnevezésû és 51 m

2

nagyságú ingatlanát eladásra, vevõnek pedig Tanki Erzsébet Julianna Simon-
tornya, Mózsé-hegy 3359 sz. alatti lakost jelöli ki. A vételár összege 3.900.000
Ft. A vevõ a vételárból a szerzõdés aláírásakor 900.000 Ft-ot fizet meg, a többit
havi 50.000 Ft összegben 5 éven keresztül.
1. Az eladó a maradék összegre (3.000.000 Ft) jelzálogjogot jegyeztet be a tu-
lajdoni lapra.
2. A teljes vételár kifizetéséig a tulajdonjogot fenn kell tartani.
3. Az adásvételi szerzõdésben ki kell kötni, hogy az eladó a vevõ késedelmes fi-
zetése esetén mintegy egyoldalúan felbonthatja a szerzõdést, attól elálljon.
Javaslat a Simontornya, Mátyás k. u. 4-5 II./3. sz. alatti önkormányzati
lakás eladására
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Polgármester: A lakás árát már átutalta a vevõ, de az volt a kérése, hogy az in-
gatlan a fia nevére kerüljön. A képviselõ-testület új vevõnek Szépréti Attila
1148 Budapest, Kaffka Margit u. 54. II/3. sz. alatti lakost jelöli ki. A vételár
összege 3.000.000 Ft.
Javaslat a Simontornya, Szilfa utca 50/a és 50/b sz. alatti önkormányzati
lakás eladására.
Cs. L.: Ezek a lakások háromszobásak, de komfort nélküliek. Van hely, ki lehet
alakítani fürdõszobát.
A testület eladásra jelöli ki a Simontornya, Szilfa u. 50/a sz. (hrsz.: 1265/1), va-
lamint a Szilfa u. 50/b sz. alatti (hrsz.: 1265/2) alatti ingatlanokat. Az ingatlanok
már felértékelésre kerültek. A vagyonrendelet alapján pályázatot kell kiírni. Ki-
kiáltási ár az értékbecslés alapján az 50/a. szám alatti ingatlané 1.750.000 Ft,
míg az 50/b. szám alatti ingatlané 1.920.000 Ft.
Pályázat az ASP-rendszer kialakításához
Polgármester: Az önkormányzatok pénzügyi rendszereinek egységesítésérõl
szól ez a rendszer, de sajnos ennek szomorú vége lehet.
K. I.: Megkérdezi, hogy van-e a pályázatban sikerdíj, vagy pályázatírási díj. Lát-
szik, hogy van ez a 350 ezer forintos díj, akkor is ki kell-e fizetni a 350 ezer forin-
tot, ha nem nyer a pályázat?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nincs, ha nem pályázik az ön-
kormányzat, akkor neki kell kiépíteni a rendszert, ha nem nyer a pályázat, nem
kell fizetni.
Címzetes fõjegyzõ: Kötelezõ a rendszer használata.
Az önkormányzati ASP rendszerhez történõ csatlakozási kötelezettségének
eleget tehessen, felhatalmazza Simontornya település polgármesterét, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelû „Csatlakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” címû felhívás alapján a tá-
mogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket
és jogokat gyakorolja Simontornya Város Önkormányzata nevében és javára.
Javaslat a TO -3.2.2-15 kódszámú pályázathoz való csatlakozásra
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy kerül Deccsel ilyen kapcsolatba Simon-
tornya.
N. K.: Decsen létesül egy naperõmû. De a megtermelt áramot nem tudja hely-
ben felhasználni. Emiatt 20 települést bevon a pályázatba. Simontornya küldi a
villanyszámlákat, cserébe pénzt kapunk.
Polgármester: Nem kell semmit befektetni a városnak, és a villanyszámla fe-
lére csökken.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy nem csak a pályázati idõszakban igaz-e
ez, és hogy ki fizeti a karbantartást.
N. K.: Nem, és a karbantartás Decset terheli.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete csatlakozni kíván a
Decs Község Önkormányzata által a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázathoz. Elfo-
gadja a Konzorciumi Együttmûködési Megállapodást, az Együttmûködési
Megállapodást, és annak 1. és 2. számú mellékletét. A pályázatba bevont ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok: polgármesteri hivatal Szt. István k. u. 1.),
napközi konyha (Szt. István k. u. 3.), „Õszikék” Gondozási Központ (Vár tér
3-4.), Nappali Ellátó Központ (Vár tér 5.), óvoda (Széchenyi u. 60.), központi or-
vosi ügyelet (Hársfa u. 39.).

Alpolgármester: Megkéri Körtés képviselõ urat, vázolja a szennyvízbefizeté-
sek jelenlegi helyzetét.
K. I.: A bonyhádi cég készíti az elszámolást. Folyamatosan jönnek elõ a problé-
mák. Például vannak dupla kötések, a házaspár mindkét tagja kötött szerzõ-
dést ugyanarra az ingatlanra. Elhunyt személyek nevén van a szerzõdés, ilyen-

kor hagyatéki végzés kell. Visszatérítésnek kell lennie. A tagok zöme több mint
100 ezer forintot befizetett. Nyáron érkezett meg az önkormányzat 21 millió fo-
rintos igénye. Ez az induló összegek és az engedélyek díja miatt volt. Reméli,
1-2 héten belül kiderül mennyi összeg fizethetõ vissza. Kéri, hogy aki levelet
kap a társulattól, az jöjjön be egyeztetni.
Más ügyekben is kíván szólni. Az építményadóról: használaton kívüli üzlethe-
lyiség miatt kérnének mentességet, ezért módosítani kellene a rendeletet.
Címzetes fõjegyzõ: Ez egy vagyoni típusú adó, független attól, hogy üresen
áll, vagy használatban van a helyiség.
K. I.: A zöld hulladékgyûjtõ zsákokról: egy levél szerint mindenki kapott kettõt.
De nem. Felhívta a szolgáltatót, azt mondták, hogy Sárbogárdon vehetõ át. Kéri
a polgármester asszonyt, hogy keressen erre megoldást.
A Temetõ utcában a Vöröskeresztes ház nagyon rossz állapotban van.
Polgármester: A ház önkormányzati tulajdon, de a Vöröskereszt használta, ki-
adta. A haszon az övék lett, az önkormányzat meg újíttassa fel. Ígéretet tett,
hogy beszél a hulladékos zsák ügyében a szolgáltatóval, az lenne a legegysze-
rûbb, ha a hulladékudvarban átvehetné, akinek kell.
K. M.: A karácsonyi vásár idén 5 éves, a Mindenki karácsonya 20 éves, meg-
újulna a rendezvény, és összekapcsolódna a kettõ. December 16-17-én a ter-
vek szerint fellép az Ismerõs Arcok zenekar, mûsort adnak az óvodások, a
Krammer Ferenc kórus és még tervben van több produkció. Az önkormányzat
támogatta a rendezvényt 300 ezer forinttal, ennél még több kellene.
Polgármester: Megvendégeli az önkormányzat a lakosságot. Lesz forralt bor
és adventi gyertyagyújtás négy vasárnap.
Ha elkészül a mûfüves pálya, akkor a német testvérváros ajándék sörét verik
csapra, és a képviselõk fociznak majd az STC-vel.
Zs.I.: A régi cecei úton nem jó a közvilágítás. A Malom utcában büdös csator-
naszag van. A Széchenyi utca 63. elõtt 4 darab vascsõ van, ez életveszélyes. A
Hunyadi utca régi átemelõje területén égig ér a gaz. Megismétli a két rendõrsé-
gi telefonszámot, hogy a lakosság tudja, melyik számot kell hívni baj esetén.
Polgármester: Szombaton szüreti rendezvény lesz. Várja a képviselõket, és
megjegyzi, hogy az augusztus 20-i ünnepségen csak egy képviselõ vett részt.
K. M.: Javasolja, hogy a 2017. évi programok tervezését már most kezdjék el a
mûvelõdési ház és a vár vezetõi bevonásával.
Az elõzõ ülésen Andráskó Péter képviselõ felvetette, hogy a szakiskola 650
ezer forinttal tartozik a városnak. Még 2012. június 27-én kötött bérleti szerzõ-
dést az iskola a Bõrgyár irodaépületére, azért, hogy megkaphassa a mûködési
engedélyt. Havi 50 ezer forint+áfa volt a díj, de az épületben sem víz, sem fû-
tés nem volt, ezért nem is használta az iskola. De 2013. december 31-ig fizette
a bérleti díjat. Másfél év alatt kifizetett az iskola 1.143.000 forintot. A kormány-
hivatal állásfoglalása szerint felmondható volt a szerzõdés. A fennmaradó 635
ezer forintért pedig virágpalántákat, zászlókat adtunk át a városnak. Errõl akkor
nem készült papír, de ezen a nyáron rendezõdött a helyzet írásban is. Kéri, egy-
szer s mindenkorra zárják le ezt a témát. De a teljes igazsághoz hozzátartozik,
hogy amikor a szakiskola külön vált az általános iskolától, akkor 4 millió forintot
fizetett az önkormányzatnak azokért az eszközökért, amiket a helyi vállalkozók
által befizetett szakképzési hozzájárulásból kapott az iskola. Amióta a szakisko-
la mûködik, mindig segíti a várost, a rendezvényeket, és ezért nem kért és nem
is várt pénzbeli juttatást. Úgy gondolja, hogy már nem a múltbeli dolgokat kel-
lene felhozni, hanem azt, hogyan lehet elõre lépni egymást segítve.
Polgármester: A vitatott összeg teljes mértékben rendezve van. Sajnálja,
hogy nincs itt Andráskó képviselõ úr.
A tudósítás elkészítéséhez nyújtott segítségét ezúton is megköszönöm Mol-
nárné Bereczki Annamáriának.

Va Lá

TÁJÉKOZTATÓ
Simontornyán néhány hónapja megszûnt
a DRV Zrt. ügyfélfogadása. Tamásiban
megmaradt, ott az ügyfélfogadás az alábbi
napokon és idõpontokban van:

hétfõ 8-15 óra között

kedd nincs

szerda nincs

csütörtök 8-18 óra között

péntek 8-12 óra között

Polgármesteri hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
A szennyvízrákötés 2016. május 31-ig 1000 Ft+áfa volt. Ezen idõpontot követõen a bekötés átvételéért már
15 ezer forintot kell fizetni.

Mintegy 300 lakás, illetve ingatlan még nem került bekötésre. A kivitelezõ már egy éve levonult, jelenleg
csak garanciális tevékenységet végez. Ha egy bekötéssel probléma lesz – ami már több esetben elõfordult
–, a kivitelezõ csak abban az esetben javítja ki, ha neki felróható okból állt az elõ. Több esetben nem adták
meg a kivitelezõnek a kijövõ csõ szintjét, így a tisztítóaknát a mûszaki irányelvekben lefektetett átlagos szint-
re helyezték el. A lakók a legkisebb költséggel akarják megoldani a bekötést, ami érthetõ is. Amennyiben a
probléma a próbaüzem alatt kiderült volna, akkor még megoldható lett volna egy átemelõvel. A mûszaki át-
adást követõen erre már nincs lehetõség. Sajnos, a lakónak kell ilyen esetben felvállalni a többletköltséget.

A rákötéssel még nem rendelkezõ lakók figyelmét felhívjuk arra, hogy legalább az épületbõl kijövõ csõ helyét
ássák ki a lejtviszonyok megállapítása érdekében.

Polgármesteri hivatal
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Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés óta (2016. június 27.) 18 esetben került sor nyomozás
elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.

1. Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt indult eljárás egy simontornyai
lakos ellen, aki 2014. április 23. és 2016. augusztus 31-e között tartásdíj fizetési kötele-
zettségének nem tett eleget. A bûncselekménnyel okozott kár: 335.000 Ft.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. június
27-én, 20 óra és 2016. június 28-án, 5.30 óra közötti idõben az általa üzemeltetett nem-
zeti dohánybolt üzletének falát kibontotta, és onnan dohányterméket és üdítõt tulajdoní-
tott el 89.000 Ft értékben.
3. Lopás vétsége kísérletének gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettesek ellen, akik
2016. július 2-án, 17 óra körüli idõben Simontornyán, egy lakatlan házba az ajtó leemelé-
sével mentek be, és egy kis méretû beépített ablakot kíséreltek meg eltulajdonítani. Az
elkövetõk személye megállapítást nyert, velük szemben az ügy gyorsított eljárással ke-
rült befejezésre.
4. Hamis vagy meghamisított pénz forgalomba hozatalával elkövetett pénzhamisítás
bûntette gyanúja miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2016. június 13-a és
2016. július 11-e közötti idõben Simontornyán az egyik pénzintézetben hamis 20.000
Ft-os bankjeggyel fizetett.
5. Egy holland állampolgár feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. július 14.
napján, 22.15 és 22.30 óra közötti idõben a Mózsé-hegyen található hétvégi ház nyitott
teraszán lévõ asztalról eltulajdonította az Iphone 6 S mobiltelefont, és bontott doboz hol-
land Camel márkája cigarettát. Az elkövetõ személye megállapítást nyert, vele szemben
az ügy gyorsított eljárással került befejezésre.
6. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. július 26-án,
16.30 óra körüli idõpontban a háza szobájában lévõ pénztárcájából eltulajdonított 5.000
Ft készpénzt. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a cselekményt az egyik hoz-
zátartozója követte el. Mivel a sértett nem kérte hozzátartozója felelõsségre vonását, a
nyomozás magánindítvány hiánya miatt megszüntetésre került.
7. Kapcsolati erõszak bûntettének elkövetése miatt egy simontornyai lakos feljelentést
tett élettársa ellen, aki folyamatosan tettleg bántalmazta õt. Az ügyben ideiglenes meg-
elõzõ távoltartás elrendelésére is sor került.
8. Három külföldi, fesztiválozó állampolgár tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
2016. augusztus 9-én, 12 óra és 13 óra közötti idõben a simontornyai vasútállomáson
õrizetlenül hagyott hátizsákjaikat, a bennük lévõ személyes tárgyaikkal, eltulajdonította.
A sértettek kára összesen kb. 255.000 Ft. A feljelentést követõen rövid idõn belül az el-
követõ személye megállapítást nyert, az eltulajdonított hátizsákok lefoglalásra, majd a
sértetteknek visszaadásra kerültek.
9. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétsége miatt eljárás indult egy simontor-
nyai lakos ellen, aki 2016. augusztus 5-én, 11.05 perckor a Mátyás k. utcában az általa
vezetett segédmotoros kerékpárral ittasan közlekedett.
10. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. augusztus
12-én, 16 óra körüli idõpontban a lakóházának konyhájából eltulajdonított 55.000 Ft-ot.
11. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. augusztus
14-én, 12 és 14.30 óra közötti idõben Simontornyán az egyik vendéglátó egység terüle-
tére ismeretlen módon behatolt, és annak elsõ emeletén található egyik bezárt szobába
ismeretlen módon bejutott, és az ott lévõ hûtõszekrénybõl 2 db 0,2 literes Hohes C üdí-
tõt elfogyasztott, a szobában lévõ ágynemût összegyûrte, összevérezte.
12. Egy simontornyai lakos feljelentést tett egy másik simontornyai lakos ellen, aki
2016. augusztus 22-én, 5.15 perc körüli idõben az utcán korábbi nézeteltérésük miatt
ököllel arcon ütötte, majd megrúgta.
13. Egy simontornyai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2016. augusztus
18-án, 16 óra és 2016. augusztus 24-én, 7.30 óra közötti idõben a Kajtár-völgyben lévõ
szõlõskertje területére az azt lezáró láncot tartó oszlop kihúzását követõen bement, és
onnan zöldalmát és szõlõt tulajdonított el kb. 31.500 Ft értékben.
14. Egy simontornyai lakos feljelentést tett volt barátja, egy szintén simontornyai lakos
ellen, aki 2016. augusztus 28-án, 18.50 óra körüli idõpontban a Fürdõ utcában tettleg
bántalmazta, felsõruházatát leszakította és a telefonját összetörte.
15. Egy kisszékelyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016. szeptember
3-án, 9.45 és 10 óra közötti idõpontban Simontornyán, az egyik vendéglátó egység tera-
száról eltulajdonította az ott felejtett pénztárcáját a benne lévõ személyes irataival, for-
galmi engedéllyel, bankkártyával, valamint 2.500 Ft készpénzzel együtt.
16. Zártörés bûntette miatt indult eljárás egy simontornyai lakos ellen, aki a lakása udva-
rán korábban bûncselekmény elkövetésébõl származó, a rendõrség által lefoglalt tár-
gyakat a lefoglalás alól kivonta.
17. Hivatalból eljárás indult egy simontornyai lakos bejelentése alapján, mely szerint
simontornyai fiatalok 2016. szeptember 10-én kábítószert fogyasztottak egy helyi házi-
buli alkalmával. Az ügyben több személytõl vizeletminta vételére került sor szakértõi
vizsgálat céljából.
18. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétsége miatt eljárás indult egy simon-
tornyai lakos ellen, aki 2016. szeptember 20-án, 18.10 órakor Simontornya belterületén
az általa vezetett személygépkocsival ittasan közlekedett.

Mikoly Tibor r. alezredes, õrsparancsnok

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ,
hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hová forduljunk segítsé-
gért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy
gondoltuk, rendszeresen közreadjuk itt azokat a legfonto-
sabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség
lehet. Hova forduljunk…?

HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal:
06(74)586-939.

HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat:
06(40)545-545 (H-P: 7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com
Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

HA NEM ÉG A GÁZ:
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni:
06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

HA „SÜKET” A TELEFON:
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo:
8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a
105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a ka-
tasztrófavédelem egyetlen számon is elérhetõk még: 112.

HA GYANÚS ALAKOKAT LÁT, VAGY SZOKATLAN
ESEMÉNYEKRE LESZ FIGYELMES:

Tamási Rendõrkapitányság, Simontornya Rendõrõrs
06(74)586-036

ORVOSI ÜGYELET:
Telefonszáma 06(74)318-104.

HA SÉRÜLT, KÓBOR EBET LÁT:
hívja a polgármesteri hivatalban Kovács Lászlóné dr. Molnár Bri-
gittát: 06(74)586-927

HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as szá-
mon.

HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási
ügyelet telefonszámát: 06(22)514-314

KÉMÉNYSEPRÉS:
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügy-
félszolgálat: 1818

HA NINCS VÍZ, CSÕTÖRÉS VAN A MÉRÕÓRÁN KÍVÜL,
ELDUGULT A KERÍTÉSEN KÍVÜL A SZENNYVÍZCSATORNA:

Körzetünk településein a DRV ZRt. üzemeltet. Hívható telefon-
szám: 06(40)240-240.

HA NEM VISZIK EL A SZEMETET IDÕBEN:
Vertikál Zrt. 06(22)576-070, 06(22)366-029

SÍKOS A JÁRDA, A BELTERÜLETI UTAKON
HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:

Polgármesteri hivatal: 06(74)586-920, 06(74) 586-930.
HA KÖZÚTON KIDÕLT FA, HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éj-
jel-nappal.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán:
06(22)514-714, 06(22)506-168, Gemenc Volán:
06(74)512-351információ: 06(74)528-899. MÁV információ:
06(1)515-9137

BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(74)504-700,
06(74)504-726
Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74)
586-920, 06(74) 586-930, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási
bizottság elnöke: Csõszné Kacz Edit 06(30)603-7220
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Átadták az új üzemcsarnokot
Két éve, 15 fõvel kezdte el vállalkozását a székesfehérvári Szövin
Kft., napjainkban pedig már 60 fõt foglalkoztat a zömében autóal-
katrész minõségi vizsgálatát végzõ cég. A közelmúltban avatták
az új üzemcsarnokot, melyet a korábbi bõrgyári étteremben alakí-
tottak ki. Az ünnepélyes átadáson ott voltak a székesfehérvári
üzem dolgozói, valamint mindazok, akik sokat tettek azért, hogy
határidõre, jó minõségben elkészüljön az impozáns üzem. Az
ünnepségen Árpásy Béla úr többek között a következõket mond-
ta:
„Történelmi visszatekintés, hogyan kerültünk az önök városába.
2014 leállás utáni ciklusban megjelenõ, súlyos munkaerõ gondok
enyhítésére, jobb ötletünk híján azt az utat választottuk, hogy a
környékbeli településeket körbejárjuk, hol-milyen munkahelyet
tudnánk biztosítani és milyen szabad munkaerõvel rendelkeznek.
Sajnos, nem jártunk eredménnyel, viszont egyre jobban megfo-
galmazódott bennünk, hogy nem a dolgozókat szállítjuk a munka-
helyre, hanem az anyagot szállítjuk a dolgozókhoz. Ez a koncep-
ció vezérelt bennünket akkor is, amikor sokadik önkormányzati
vezetõvel folytatott telefonbeszélgetés után felhívtuk Simontor-
nya polgármester asszonyát, aki azonnal ráharapott a lehetõség-
re. Nem tisztem korteskedni a polgármester asszonynak, de el kell
mondani, õ volt az egyetlen, aki azonnal a helyszínre jött, meglá-
togatott bennünket, megtekintette mirõl van szó, és rendkívül
agilisan végigkísérte a teljes projektet. Õ és munkatársai sokat se-
gítettek abban, hogy a területen valamiféle munkalehetõséget si-
kerüljön kiépíteni. Ugyanilyen elismeréssel tudok szólni a Tolna
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályáról, akik jelen-
tõs állományt bocsátottak rendelkezésünkre, akiket le tudtunk
tesztelni, és kiválasztani a leendõ munkatársainkat. Az elmondot-
tak eredményeként rekordidõ alatt sikerült összeállítanunk egy
induló csapatot, akik 2015. legelején képesek voltak munkába áll-
ni. Az akkor induló 15 fõnyi operátori létszámot mára sikerült 60
fõre növelni. A jó szerencsének és az õ jó munkájuknak köszönhe-
tõen megrendeléseink száma nem csökken, vevõink többnyire
megelégedettek munkánkkal, jelenleg úgy tûnik, folyamatosan
tudunk munkát biztosítani kollégáinknak. Reményeink között ez
volt az elsõ lépés, de koránt sem az utolsó, mivel azt gondoljuk,
hogy a térségben találunk még olyan munkavállalókat, akik meg-
találják számításukat cégünknél, ezáltal lehetõségünk nyílik to-
vábbi bõvülésre. Tevékenységünk, mint tudják, minõségellenõr-
zésre korlátozódik. Cégformája korlátolt felelõsségû társaság,
100 % magántulajdonban lévõ kft. Tulajdonosa feleségem és jó-
magam, de a vállalkozásban dolgozik Ágnes lányunk is. Cégünk
autóipari alkatrészeket minõsít, ebbõl adódik, hogy a minõségi el-
várások az autóiparra jellemzõen kiemelkedõen magasak. Vevõ-
ink elvárása felénk az, hogy 100 %-ban hibátlan alkatrészek ke-
rüljenek be a gyártóterületre. Mivel emberi ellenõrzésrõl van szó,

ezen elvárásoknak megfelelni rendkívül nehéz és fárasztó feladat.
Egyrészt a feladat összetettsége, másrészt az autóiparra jellemzõ
tömeggyártásból adódó volumenek miatt.
Terveink: szeretnénk hosszú ideig tevékenykedni a városban,
munkavállalóink számára nyugodt, élhetõ munkahelyeket kiala-
kítani és tisztességes bért fizetni az elvégzett munkáért. Ember- és
családbarát munkahelyeket kívánunk kialakítani, ezért lehetõség
szerint a vasárnapi és az éjszakai mûszakot – ameddig lehet – mel-
lõzni kívánjuk. Korlátozott számban, helytõl függõ adottságokat
figyelembe véve, lehetõséget biztosítunk családos szülõknek 8-16
óráig tartó munkarendben dolgozni, hogy ezzel is támogassuk
azokat, akiknek nincs módjuk valamilyen szociális probléma
miatt kétmûszakos munkarendben a munkavégzésre.
Végezetül köszönetet mondunk minden résztvevõnek, a terve-
zõknek, a kivitelezõknek, a teljes beruházás koordinálóinak, az
összes szakhatóságnak és önkormányzatnak, akik lehetõvé tették,
hogy ez a beruházás megvalósuljon!
Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, hosszan tartó, kelle-
mes munkaviszonyt, jó minõségi és termelési eredményeket.”
Csõszné Kacz Edit, Simontornya polgármestere beszédében ki-
emelte azt a jó korrekt munkakapcsolatot, mely elejétõl vezérelte
a nemes ügyet, azt, hogy ennyi embernek tudnak munkát biztosí-
tani. Nekik nem kell eljárni Mórra, Székesfehérvárra, Dunaújvá-
rosba, ez napjainkban igen nagy eredmény. A város elsõ embere
jelenleg TARTOZIK 100 LITER BORRAL, ezt szeretné minél
hamarabb megadni. Ennek egyetlen feltétele, hogy a simon-
tornyai üzem létszáma érje el ezt a szintet.
Azt gondolom, hogy rövid idõ múlva a polgármesternek egy igen
kellemes, kedvezõ feladatot kell végrehajtani, odagurítani a bor-
ral teli 100 literes hordót.

Va Lá

Az új hirdetõtábla prototípusa a nagy ABC elõtt, Hegedûs Attila közhasznú munkás és Csõsz László városgondnok közös alkotása.
A sportpályán már kezd kirajzolódni a mûfüves focipálya, mely a tervek szerint egy hónap múlva átadásra kerül.
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A védõnõi szolgálatról kicsit bõvebben
Kicsit meglepõdtem, amikor e témát elkezdtem feldolgozni: milyen sokrétû, szerteágazó munkát, illetve szolgálatot kell
végezni tevékenységük során. Segítségül kértem a jelenlegi védõnõket, avassanak be munkájukba. Szívesen segítettek.
Elmondták, Simontornyán két körzet van. Az I. körzetet Nagy Mónika látja el. Mónika 2011-ben végzett a Szegedi
Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán védõnõként. 2014. december 1-jén kezdett dolgozni a
városban. A II. körzet Horváthné Kelemen Katalinhoz tartozik, de õ jelenleg szülési szabadságon van, távollétében Macher
Zsuzsanna látja el a körzetet. Zsuzsanna 2016 júniusában végzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán,
védõnõ szakon, mindkét fiatal Simontornyán nõtt fel.

I. körzet –
Nagy Mónika

I. körzet: Ady Endre utca, Arany János ut-
ca, Bem József utca, Bercsényi utca, Dr.
Kiss István utca, Dózsa György utca, Fel-
szabadulás utca, Hunyadi utca, Hársfa ut-
ca, Ifjúság utca, Igari út, Illyés Gyula utca,
Jókai Mór utca, József Attila utca, László
király utca, Mátyás király utca, Petõfi Sán-
dor utca, Pósa part, Rákóczi utca, Sport ut-
ca, Szent István király utca, Szilfa utca,
Széchenyi utca, Sándor József utca, Temp-
lom utca, Táncsics Mihály utca, Vak
Bottyán-lakótelep, Vár tér, Várkert utca,
Dr. Kovács Nándor utca, Cecei utca, Zrí-
nyi utca, Vak Bottyán Óvoda, Vak Bottyán
Általános Iskola.

II. körzet –
Macher Zsuzsanna

II. körzet: Beszédes Ferenc utca, Fürdõ ut-
ca, Gyár utca, Hegyhát utca, Iskola utca,
Kossuth tér, Kálvin tér, Kórház utca, Kö-
nyök utca, Laposi tér, Malom utca, Mészá-
ros utca, Pacsirta utca, Pásztor utca, Régi
temetõ utca, Sió jobbpart, Sió utca, Sió-
part utca, Szarvas utca, Sziget utca, Szé-
kely utca, Szív utca, Telek utca, Temetõ ut-
ca, Tükör utca, Víghegy utca, Zátony tér,
Óvoda utca, Új utca, Vak Bottyán Gimná-
zium; Pillich Ferenc Akadémia Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Speciális Szakis-
kola.
Mindkét védõnõ feladatai a saját körzeté-
ben:
– nõvédelem, családtervezéssel kapcsola-
tos tanácsadás, várandós anyák gondozá-
sa, gyermekágyas anya segítése;
– újszülött kortól a tanulói jogviszony meg-
kezdéséig a gyermekek gondozása, szopta-
tás és anyatejes táplálás fokozott figyelem-
mel kísérése és segítése, családlátogatás,
gyermeknevelésben való segédkezés, csa-

ládok tájékoztatása az életkorhoz kötött
védõoltások fontosságáról, a védõoltások
szervezése, nyilvántartása, jelentése a kü-
lön jogszabályban, módszertani levélben
foglaltak szerint, az óvodában a védõnõi
feladatok végzése, az oktatási intézmény-
ben a tanulók ellátása a külön jogszabály-
ban foglaltak szerint, az oktatási intéz-
ménybe nem járó, otthon gondozott tan-
köteles korú gyermek gondozása;
– védõnõk által elvégzendõ vizsgálatok ta-
nácsadások alkalmával, testi fejlõdés (test-
tömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfo-
gat), a pszichés, motoros, mentális, szociá-
lis fejlõdés követése és magatartásproblé-
mák feltárása; érzékszervek mûködésének
vizsgálata és a beszédfejlõdés vizsgálata,
BCG-heg ellenõrzése, mozgásszervek el-
változásának szûrése (lúdtalp, gerinc-el-
változások), vérnyomásmérés (3-6 éves
korú gyermekek), kültakaró vizsgálata.
A védõnõ az oltásokról, születésekrõl és
egyéb tevékenységeirõl dokumentációt és
jelentést készít.
Ezeken felül a simontornyai védõnõk min-
den évben jelentõs szerepet vállalnak az
évente megrendezésre kerülõ Simontor-
nya Város Önkormányzata által szervezett
Egészségnap szervezésében.

Minden évben õsszel és tavasszal ingyenes
mammográfiás buszokat szerveznek Szek-
szárdra és Tamásiba, ezzel igyekezve mi-
nél több asszony számára elérhetõbbé ten-
ni ezt a fontos szûrõvizsgálatot.
Minden tavasszal, két alkalommal, ingye-
nes méhnyakszûrést szerveznek Simontor-
nyán. Dr. Tóth Lajos onkológus fõorvos
Dombóvárról érkezik, és minden évben
kb. nyolcvan lány, nõ, asszony szûrõvizsgá-
latát végzi el.
Baba-mama klubot is szerveztek, amelyet
szerdánként 10 órától a mûvelõdési ház-
ban, a könyvtár fölötti teremben zajlik. Az
idén kissé nehezebben szervezõdik a klub,
pedig igen hasznosak ezek az összejövete-
lek a babák és a szülõk számára is. A babák
ismerkednek egymással, a közös játék és
éneklés elõsegíti a társadalmi beilleszke-
dést, a szülõk megbeszélhetik a gyermek-
nevelés aktuális problémáit. Éppen ezért a
védõnõk itt is felhívják a figyelmet a klub-
foglalkozáson való részvételre.
Az iskolában és az óvodában évente több
alkalommal is végez a védõnõ tisztasági
szûrést. Minden évben a páros osztályokat
szûri az iskolaorvossal együtt (testsúly,
testmagasság, hallás-, látásvizsgálat, szín-
látás, vérnyomásmérés, mozgásszervi vizs-
gálat, pajzsmirigy vizsgálat). Az iskolás ol-
tásokat szintén szervezi, egyeztet az orvos-
sal és az iskolával, majd az orvossal együtt-
mûködve az oltások megtörténte után do-
kumentálja.
Tavaly októberben az ÁNTSZ közremû-
ködésével az általános iskola alsó tagoza-
tának is szerveztek a védõnõk egészségna-
pot az E-bug program keretein belül, ame-
lyen majdnem 150 gyermek vett részt. A
gyermekeknek lehetõségük volt tanulni a
baktériumokról és vírusokról játék köz-
ben, illetve a helyes és higiénikus konyha-
technikai eljárásokról, az orrfújásról és a
helyes kézmosásról.
A védõnõk munkájuk során együttmûköd-
nek a Gyermekjóléti Szolgálattal, óvodá-
val, iskolákkal, orvosokkal, ÁNTSZ-szel,
Magyar Vöröskereszttel, kórházak szak-
dolgozóival, SZTK-s szakrendelõk mun-
katársaival, önkormányzattal, mûvelõdési
házzal stb., a gondozott családjaik érdeké-
ben. Szép hivatást választottak, melyhez
erõt, egészséget és sok gyereket kívánok!

Va Lá
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Kitüntetõ emléklapot kapott Endreffyné
Takács Mária az Országos Honismereti
Szövetségtõl. A Simontornyai Vármúze-
um igazgatójaként végzett 36 éves szolgá-
latáért, a kortárs mûvészek alkotásaiból
megrendezett 170 kiállításáért, Illyés Gyu-
la kézirattárának, könyvtárának gondozá-
sáért, feldolgozó, bibliográfia-összeállító,
kiadványokat megjelentetõ munkájáért,
az Ozoráért Baráti Kör Egyesület elnöke-
ként végzett értékes, hagyományõrzõ,
honismereti-helyismereti
tevékenységéért.
Gratulálok, és további sikereket kívánok!

Va Lá

A simontornyai várvédõk a szigetvári fesztiválon
sem vallottak szégyent

Nagy Könyvtári Beavatás
Nagy Könyvtári Beavatás a mot-
tója az idei, immár 10. Országos
Könyvtári Napok rendezvény-
sorozatnak. A könyvtárak ilyen-
kor egy hétig, a megszokott
programok mellé, valamennyi
korosztályra gondolva szervez-
nek tartalmas, mozgalmas, sok-
színû programokat, szolgáltatá-
sokat.
Könyvtárunkban egész héten
megtekinthették a látogatók a
Simontornyáról készült régi fo-
tókat, melyekhez Mészáros Ka-
milla készítette el a jelenlegi ál-
lapotot bemutató képeket. Ér-
dekes volt összehasonlítani a változásokat.
Telegdi Ágnes írónõ október 4-én látogatott el hozzánk. Az Óh, azok a csodálatos álla-
tok címmel tartott elõadáson megismerkedtünk a hasonló címû mesekönyv-sorozatával,
melyeket saját természetfotóival illusztrál. Az írónõ kötetei a könyvtárban elérhetõek,
az állatos sorozat mellett a Barnabás meséi sorozat is népszerû a gyerekek körében. A jó
hangulatú óra során az írónõ videókat is mutatott be cinkékrõl, vidrákról, ami nagyon el-
nyerte a gyerekek tetszését. Mivel a találkozó az állatok világnapjára esett, reméljük,
hogy közelebb hoztuk a gyerekekhez az állatok szeretetét.
A Könyves Vasárnap ezúttal is a családokról szólt, mesével, játékkal igyekeztünk örömet

szerezni a legkisebbtõl a leg-
nagyobb olvasóig mindenki-
nek. Ebben az évben And-
ráskó Péter képviselõtõl Fésûs
Éva: Kutya–macska barátság
címû meséjét hallgatták meg a
gyerekek és szüleik. Majd Köõ
Zsuzsanna irányításával ké-
szültek csuhé- és papírfigurák.
Mindenkinek köszönjük, hogy
részt vett a rendezvényeinken,
bízunk benne, hogy mindenki
talált kedvére valót!

Vácziné Horváth Anikó

Fodor Bianka Meláni
Gárdonyi Léna Virág

Kelemen Kincsõ

Jancski Gábor és
Hauzer Marianna

Kiss Ferenc és Szücs Klaudia

Ónodi Attila Tibor és
Nádi Krisztina

Lukács Attila és
Ságvári Mariann

Orsós Richárd és
Sárközi Vivien



JUBILÁLT AZ „ADJ EGY NAPOT
AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!”

Immár a huszadik alkalommal rendezték meg az egészségvédõ
programokat, melynek rövidesen más címet kell adni. Az oka igen
prózai, már több éve nemcsak egy napon fogadják a betegeket a
neves fõorvosok, hanem ebben az évben három alkalommal.
Azért is jók ezek a lehetõségek, mert nem kell messzire utazni,
házhoz jönnek az egészségügyi dolgozók, igaz, hogy nagyon nehéz
idõpontot egyeztetni, de jövõre biztos máskor rendezik ezt a fon-
tos egészségvédõ rendezvényt, ezt már a város polgármestere
mondta.
Csõszné Kacz Edit, Bárdos László címzetes fõjegyzõ, Szabó Attila
alpolgármester és Zsolnai István, a szociális, egészségügyi és
sportbizottság elnöke a városháza dísztermében fogadta a nap fõ-

szereplõit, akik térítésmentesen utaztak
Simontornyára és ingyen végezték a vizsgála-
tokat. Sajnos közülük hiányzott és már nem is
jön többé dr. Vass Zoltán professzor, aki ed-
dig minden alkalommal jelen volt. Az igen
népszerû Simontornyát nagyon szeretõ bajai
szemész fõorvos elhunyt, érdemeit a polgár-
mester ecsetelte. Múlt heti temetésén a pol-
gármester és az alpolgármester búcsúzott Si-
montornya nevében.

Két simontornyai kötõdésû fõorvost is köszönthettünk dr. Sziládi
Erzsébet és dr. Zsigmond Árpád személyében, emellett a frissen
végzett szakorvost, dr. Havel Richárdot.
A város lakosságát tetõtõl talpig megvizsgálták, szerencsére nem
volt különös orvosi eset. Az egészségnaphoz jól illeszkedõ egész-
séges ételek bemutatója és kóstolója ezúttal sem maradt el dr.
Zsigmond Tibornénak és Bíborné Bodorkós Klárának köszönhe-
tõen. Dr. Bajor Klára bõrgyógyász fõorvos az eü. naptól eltérõen
október 7-én fogadta a betegeket, rekordot állított fel: több mint
60 személyt vizsgált meg.
Összességében jó sikerült az egészségnap, jövõre ismét találkoz-
hatunk.

Va Lá
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
„Egyszer talán majd mégis vége lesz

(részlet)

És akkor aki visszatérni bír
Csak visszatér megint a régihez

A régi hithez a régi házhoz –
Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez

És számon mit se kér, kit se átkoz
Csak egy darabig sok lesz a friss sír”

Reményik Sándor – erdélyi
evangélikus pap-költõ – versé-
nek részleteivel indítom a mai
fejezetünket. A költõ maga is
részt vett az I. világháború har-
caiban és Sík Sándor katolikus

pap-költõ is. Arcképük a Petõfi
Irodalmi Múzeum képeslapso-
rozatában jelent meg. Elsõ ké-

pünk Reményik Sándort, má-
sodik képünk Sík Sándort áb-
rázolja.
A hõsi halott katonák közül
Barocsai Józseftõl megtudtam,
hogy Bach Istvánné Barocsai
Margit (Csöpi) nagyapja volt.
Fényképet is õriz róla, de nem
tudjuk közreadni, olyan nagy-
méretû faliképrõl van szó.
Az ugyancsak I. világháborús
hõsi halott, Smigura Istvánnak
vezetéknevét fia és unokái
õrizték-õrzik tovább: id. és ifj.
Smigura József és Smigura Ir-
ma (Dobrádi Jánosné). Smigu-
ra István három lánya közül –
Vincze Józsefné, Molnár Ist-
vánné (?), Miski Dánielné –
Vincze néni dédunokáját kér-
deztem meg, nincs-e fényképe
a nagy-nagyapáról, aki neki
már üknagyapja. Bizony meg-
ígérte, hogy megkeresi a 100
éves képet, amit bizonyára csak
késõbb tudunk majd közread-
ni.
Nagyon dicsérendõ, hogy a csa-
ládok mind, akiktõl képeket
kaptam, megõrzik az emléke-
ket generáción keresztül. Sok
nevet lehetne még kiemelni,
hiszen utódaik többnyire itt él-
nek közöttünk, de nincsenek
mindenkirõl pontos ismerete-
ink. Az emlékmûre vésett
összes hõs nevét fel fogjuk so-
rolni tiszteletünk jeléül. Elõtte
azonban maradtak még itt egy-
páran, akikrõl tudjuk, hogy
haza tudtak jönni a háború
poklából.
Elsõként Nagy József gazdál-
kodót említem, aki tizedesként
a szerb frontokon harcolt vité-

zül. Késõbb kórházba került,
az összeomlás Prágában érte.
Számos kitüntetést kapott, a
délvidéki bevonulásban is részt
vett. 3. képünk õt ábrázolja.
Wolf Mór simontornyai keres-
kedõ fiatalemberként vett
részt az I. világháború harcai-
ban, a Hindenburg gyalogez-
red katonája volt. 1914-tõl 42
hónapi harctéri szolgálata alatt
elõször a keleti fronton, majd
betegsége után ismét az orosz
fronton szolgált. Itt megsebe-
sült, de 1918-ban már Olaszor-
szágban, a Piave menti harcok-
ban vett részt. Kitüntetései a
Vas Érdemkereszt és a Károly
Csapatkereszt. A II. világhábo-
rúban feleségével együtt õt is

Auschwitzba hurcolták, ahon-
nan egyikük sem jött vissza. 4.
képünkön õt láthatjuk.
Sólyom Ferenc bádogmester
volt és ipartestületi elöljáró.
Tizedesként küzdötte végig a
háborút. Felesége, Sziládi Bor-
bála, fiuk Deák-Sólyom István,
az õ fia családjával Tamásiban
él. Szabó János sütõmesterrõl
azt tudjuk, hogy 36 hónapig
harcolt az orosz és olasz fronto-
kon. Berényi József gazdálko-
dó 1916-tól az olasz frontra ke-
rült, ahol a tarcsenloi harcok-
ban megbetegedett, utána pót-
zászlóaljhoz került. Szabó Sán-
dor kályhamester 12 hónapig
harcolt a fronton. Minden bi-
zonnyal õ volt Szabó Sándor ta-
nácselnök és Szabó Dávid
édesapja. Diczi Domonkos
hentes és mészáros mester 31
hónapig harcolt az olasz és ro-
mán frontokon. És Farkas
József szíjgyártó és nyerges-
mester is végig küzdötte a há-
borút. Szabó Lajos gazdálkodó
az orosz frontra került, ahol a
kárpáti harcokban megsebe-
sült. Késõbb az olasz frontra a
doberdói ütközet után ismét az
orosz, majd az olasz hadszín-

térre vitték, s a görci nagy csa-
tákban az összeomlásig har-
colt. Több kitüntetést kapott, s
részt vett az erdélyi bevonulás-
ban is. Bauer János tanító
fennmaradt naplója alapján,
1915–16-ban Galíciában har-
colt. Fodor Imre a tábori
csendõrségnél teljesített kato-
nai szolgálatot. Szakaszvezetõ-
ként háborús emlékéremmel
tüntették ki. Részt vett az or-
sovai áttörésnél is. Késõbb a
bírói tisztet töltötte be hosz-
szabb idõn át Simontornyán
sok más tisztséggel együtt.

Kiss Margit

IDÕSEK NAPI MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önöket a

2016. október 22-én, szombaton, 15 órakor

tartandó idõsek napi ünnepségre a mûvelõdési házba.

Rendezõség
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Szüreti mulatság képekben
Az arany fakanalat a Bõrgyári nyugdíjasok nyerték. A kilenc csapat fõzõversenyében az elsõ helyen végeztek.
Nagy sikere volt a borkóstolónak, melyen Simontornya legjobb borászai kínálták nedûiket. A gyerekek is jól érezték magukat

Musette harmonika együttes TamásibólMusette harmonika együttes Tamásiból
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Nyárádszeredai kézilabdás leányok
Simontornyán

Nyárádszereda és Simontornya között kö-
zel 20 éves kapcsolat van. A települések ve-
zetõi rendszeres látogatásai mellett sokáig
tartott a diákcsereprogram, továbbá több
éven keresztül tanultak nyárádszeredai di-
ákok a simontornyai gimnáziumban.
A legtartósabb kapcsolat a két település
kórusai között van jelenleg is, amely 1998
óta tart, egyik évben Nyárádszeredában,
másik évben Simontonyán van találkozó.
2016. március 15-én jártunk Nyárádsze-
redán, amikor meglátogattuk Ferencz
Csabát, a Bocskai Dalkör vezetõjét. A be-
szélgetés közben jött szóba, hogy fia, Örs,
nemrégen járt Pécsett kísérõként egy regi-
onális kézilabdatornán, ahol 13-14 éves
korosztályú csapattal vett részt a nyárád-
szeredai iskola kézilabdacsapata.
Felmerült bennem a gondolat, hogy Si-
montornyán is van hasonló korosztályú
csapat, meg lehetne szervezni egy találko-
zót. 2016. június végén a simontornyai
Krammer Ferenc kórussal Nyárádsze-
redára látogathattam, ekkor találkoztam
Májai Imre testnevelõ tanárral, a csapat
edzõjével, ahol megbeszéltük, hogy mit le-
hetne tenni a kapcsolat érdekében. Jelezte
hogy õk nagyon szívesen jönnének Simon-
tornyára. Itt kezdõdött a szervezés, támo-
gatók keresése. Elmondhatom, hogy a
megkeresettek szinte kivétel nélkül fel-
ajánlották támogatásukat.

Tervezett és megvalósult programok:

2016. augusztus 22. (hétfõ): A késõ délutá-
ni órákban érkeztek meg a vendégek
Simontornyára, az önkormányzat vendég-
házába. A fárasztó utazás miatt az aznapi
tervezett közös edzés elmaradt, a szállás-
hely elfoglalása után a közfoglalkoztatás
által termelt termékekbõl készített vacso-
rát fogyasztották el. Utána a fürdés, pihe-
nés következett.
2016. augusztus 23. (kedd): Reggel egy ki-
adós, közel egyórás futással indult a nap. A
reggeli után a polgármesteri hivatalban
Csõsznõ Kacz Edit polgármester fogadta a

vendégeket pogácsával, üdítõvel, majd ezt
követõen a legkisebb kislányt, Rékát be-
avatta a házasságkötési ceremónia folya-
matába, amely során „megtörtént” egy há-
zasságkötés is. Nagyon élvezte mindenki
az ott történteket.
Utána átmentünk a várba, ahol Máténé
Klárika fogadott bennünket. Klárika a
Simontornyai Krammer Ferenc kórus kar-
nagya, a Vármúzeum igazgatója. Nagyon
élvezetes bemutatót tartott a simontornyai
vár történetérõl. A múzeumban tárolt ré-
giségek megtekintése mellett lehetõség
volt felpróbálni a középkori vérteket, kéz-
be lehetett fogni a fegyvereket. A lányok-
nak nagyon tetszett, hogy felvehettek kö-
zépkori ruhákat, de még a férfiak is beöl-
töztek a középkori ruhákba.
Ezt követõen a katolikus templomot láto-
gattuk meg, ott is Klárika volt a kísérõ, el-
mondta a templom, a templomban levõ
szobrok, freskók történetét.
A séta közben megnéztük Simontornya
közterületi szobrait, emlékmûveit.
Az ebéd a Tulipán étteremben volt, melyet
Sándor Pál gyógyszerész úr finanszírozott.
Gyógyszerész úr több alkalommal járt
Nyárádszeredán, megkeresésemre azon-
nal felajánlotta támogatását.

2016. augusztus 24. (szerda): A reggeli fu-
tás, reggeli után elindultunk a Balaton fe-
lé, közben megálltunk Mezõszilason, ahol
Zámbó Tibor, a Németh László Iskola
igazgatója, egyben a kézilabdacsapat ed-
zõje fogadott bennünket. Bemutatta a fel-
újított iskolát, és bemutatta a névadó Né-
meth László író emlékszobáját. A látoga-
tást követõen Tibi magyar nyelvû tanköny-
veket, könyveket adott át ajándékként.
Köszönjük.
Siófokon, az Aranyparton strandolt a csa-
pat, a kissé hideg víz ellenére élvezte min-
denki a Balatont, a Balaton környékét, es-
te 9 óra körül érkeztek vissza. A vacsorá-
hoz a Városüzemeltetési Kft. vezetõje
Pásztor Krisztián járult hozzá.
2016. augusztus 25. (csütörtök): A reggeli
futás és reggeli után Váminé Horváth Bor-
bála kíséretében Kisszékelybe ment át a
csapat, ahol a kisszékelyi önkormányzat
tanösvényét járták be, majd ebéd után a
helyi strandon tölthettek el egy kellemes
délutánt. Köszönöm Pajor Ágnes polgár-
mesternek az egész napi programhoz tör-
tént hozzájárulását, segítségét, az ebédet,
a strand ingyenes igénybevételi lehetõsé-
gét. Bízom benne, sikerül viszonozni az
általuk biztosítottakat.
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A visszaérkezést követõen délután közös
edzés volt a sportcsarnokban,
2016. augusztus 26. (péntek): A reggeli fu-
tás és reggeli után az Aranyponty Kft.
rétimajori halas tavakhoz történt kirándu-
lás Csõsz László képviselõ úr kíséretében.
A program Sitkei Judit segítségével és
közremûködésével valósult meg. Judit
körbevezette a vendégeket a halas tavak
környékén, bemutatta a Halász Múzeu-
mot. Köszönöm segítségét.
Hazafelé jövet Csõsz László meghívta a
csapatot, hogy szõlõjébõl nézzék meg Si-
montornya panorámáját egy másik helyrõl
is.
Az ebéd a Tulipán étteremben volt, ame-
lyet Bajcsi Géza, a Simotrade Kft. tulajdo-
nosa finanszírozott. Köszönöm a támoga-
tást.
Az ebéd után, egy kis pihenõt követõen, a
sportcsarnokban egy 3 csapatos torna volt
(Nyárádszereda, Dunaföldvár, Mezõszi-
las–Simontornya) csapatai között. A tor-
nát a helyi csapat nyerte meg, második lett
Nyárádszereda csapata, a harmadik lett
Dunaföldvár. Mindhárom csapat számára
hasznosak voltak ezek a mérkõzések. Kö-
szönet a Simontornyai Kézilabda Klub ve-
zetésének, Lampert Csaba elnöknek, hogy
biztosították a játékvezetõket, a KLIK pe-
dig a sportcsarnok használatát tette lehe-
tõvé a csapatok részére.
A mérkõzések után egy hangulatos tábor-
tûz keretében zárult a nap, amelyhez töb-
ben hozzájárultak.
2016. augusztus 27. (szombat): A reggeli
után még a Simontornyai Vármúzeumtól
kapott ajándékokat adtuk át. Köszönöm
Klárika. A csapat hazafelé menet még
négy napot eltöltött Hajdúböszörmény-
ben, utána szerencsésen hazaértek.
Bízom benne, hogy ez a kapcsolat folyta-
tódik és a két város között a fiatalokon ke-
resztül még szorosabb lesz az együttmûkö-
dés.

Támogatók, segítõk

Simontornya Város Önkormányzata,
Csõszné Kacz Edit polgármester, Kisszé-
kely Község Önkormányzata, Pajor Ágnes
polgármester, Aranyponty Kft., Sitkei Ju-
dit, Árendás Sára, Bajcsi Géza, Bencze Já-
nos, Boros Eszter, Cserháti Péter, Csõsz
László, Doffkay Frigyes, Kézilabda Klub
Simontornya, Lacza Attila, Máténé Klári-
ka, Máyer Gyula, Sándor Pál, Szabó Atti-
la, Szabó János, Szabó László, Tóth Attila,
Varga Zoltán, Váminé Horváth Borbála,
Városüzemeltetési Kft., Pásztor Krisztián,
Zámbó Tibor, Zsolnai István.
Ezen kívül köszönöm a közfoglalkoztatás
keretében foglalkoztatottak segítségét,
mindennapi munkájukat a reggelik, va-
csorák elõkészítésében, elkészítésében, a
vendégház takarításában és a mindennap-
ok segítésében: Lepsényiné Gyöngyi, Ene-
seiné Ébner Éva, Csabai Péterné Vera,
Czégeniné Éva, Keller Szabina.

Vámi László

Amatõr horgászverseny
a Hegyi-tónál

Immár az ötödik alkalommal megrendezett versenyen 16 horgász indult. Érdekesség,
hogy Simontornyáról mindösszesen 4 nevezõ akadt, zömében vidékiek (Dunaszent-
györgy, Paks, Regõly) vettek részt a versenyen. A szabályoknak megfelelõen kisorsolták a
horgászhelyeket, majd a beetetés után megkezdõdött a verseny.
A végeredmény: 1. Kovács József 13,58 kg 2. Pál Sándor 9,49 kg 3. Nagy Zoltán (Regõly)
9,2 kg.
A legnagyobb halat ifj. Hegyi Ferenc (9 éves) fogta, mely a mérlegelésnél 8,10 kg-ot nyo-
mott, ezzel megszerezte az abszolút bajnoki címet a felnõtt Kõmûves János elõtt, akinek
horgára egy 7,63 kg-os hal akadt. A helyezésekrõl és az ingyenes horgászatról szóló okle-
veleket Hegyiné Ica, a tó és az étterem tulajdonosa adta át, majd közös ebéddel zárult a
verseny.

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák IX/2.6. rész

Monumentális festészet

A freskó
Még néhány gyakorlati dolog

Rengeteg dolgot kell összehangolnunk ah-
hoz, hogy idõtálló freskót készítsünk. A
minden részletre kiterjedõ ismertetés
meghaladja e sorozat lehetõségeit. Né-
hány érdekességet azonban érdemes meg-
említeni még.
Sokan azt hiszik, hogy a mennyezetfestés-
kor hanyatt fekve dolgozik a mûvész. Ez
tévhit, ilyenkor is állva, az álláson fest a fal-
tól olyan távolságra, hogy a falat még ép-
pen elérje kinyújtott kezével a festõ. Az áll-
ványzat különben igen fontos része a festõ
munkájának. A rosszul beállványozott
munkahely sok bosszúságot és fáradtságot,
kényelmetlenséget okozhat. Emellett élet-
veszélyes is lehet. Michelangelo például a
Sixtus-kápolna festésekor lebontatta a
pápa mesterei által készített állást, mert az
a falhoz volt rögzítve és így akadályozta a
festést. Saját elgondolása alapján teljesen
új állványzatot épített. Arra is gondolni
kell, hogy a pallókat nem szabad leszögez-
ni, hogy a pallókat le lehessen takarítani a
lehulló habarcstól. Arra is gondolni kell,

hogy a pallók nedvesek legyenek, külön-
ben a felszálló por a frissen festett felületre
tapad.
Különösen mennyezetképeknél szellõzte-
tõ nyílásokról is gondoskodnunk kell. A le-
vegõ páratartalmát ugyanis el kell vezet-
nünk. Ha nem így teszünk, a lecsapódó pá-
rában levõ sótartalom okozhat meglepeté-
seket. Akárhova azonban nem vághatunk
szellõzõnyílást. A képen levõ motívumokat
a legjobb felhasználni. Így szinte észrevét-
len marad e fontos eleme a festésnek.
Michelangelo elõrelátóan a Sixtus-kápol-
nában nem a fõfalra festett, hanem úgyne-
vezett vendégfalat húzott a fõfal elé. Így el-
kerülte a szigeteletlen falban felszívódó is-
meretlen eredetû nedvesség által szállított
sók okozta kivirágzásokat. Ahhoz képest,
hogy a kép 400 éves, elég jó állapotban van.
És evvel véget ért a freskót bemutató soro-
zatunk. Mindezek után, azt hiszem, méltó
módon becsülhetjük meg a simontornyai
katolikus templom freskóit. Felidézhetjük
az egykori alkotó küzdelmeit az anyaggal.
Valószínûleg Maulbertsch keze nyomát
dicséri.
Akik további részletekre kíváncsiak, azok-
nak ajánlom a simontornyai könyvtárból A
képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet.

Gyurkó Gábor
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Megkezdõdtek a kézilabda-bajnokságok
Nõi és férfi csapatunk is a megyei bajnokságokban indultak. A lányok és a fiúk edzéseit és mérkõzéseit egyaránt Zámbó Tibor irányítja.
A serdülõ lányok a Tolna megyei serdülõbajnokság mellett a Veszprém megyei felnõtt bajnokságban is elindultak, ugyanis az edzõ a
sok mérkõzés és a kemény munka híve. A lányok már két mérkõzést is lejátszottak a serdülõbajnokságban, a két vidéki találkozón gyõ-
zelmet arattak. Különösen értékes a Tamási felett aratott diadal, ugyanis eddig zömében vereséget szenvedtek az NB II junior bajnok-
ságban edzõdött alakulattól.

Eredmények:

Holler UFC (Dunaföldvár)–SIKK (lényegében MESI)
22-33 (10-18)

Góllövõk: Bodaki Titanilla 11, Erdélyi Virág 8, Varga Brigitta 8,
Vincze Gréta 2, Pablényi Boglárka 2, Horváth Molli 1, Glück
Enikõ 1.

Tam-Bau Tamási KC–SIKK 20-21 (11-10)

Góllövõk Bodaki T. 9, Erdélyi V. 7, Glück 3, Varga B. 1, Vincze 1.
A Veszprém megyei felnõtt bajnokságban:

Balatonszemes–SIKK 42-27 (20-10)

Góllövõk: Erdélyi 10, Varga 9, Péteri 3, Horváth 2, Glück 2,
Vincze 1.
Az elsõ 10 percben egyenrangú ellenfélnek bizonyultak a serdülõ
lányok (6-6), ezután már kiütközött a kor- és súlykülönbség, foko-
zatosan növelte elõnyét a Balaton parti gárda. A gólkülönbség
azonban kissé túlzó, igaz, nem ez volt a legjobb mérkõzésük, de
ebbõl sokat lehet tanulni – foglalta össze tömören véleményét
Zámbó Tibor vezetõedzõ.

A férficsapat a lányokhoz hasonlóan a Tolna és a Veszprém me-
gyei bajnokságban indult. Két mérkõzést már lejátszottak, a mér-
leg: egy vereség, egy gyõzelem. Az elsõ mérkõzésüket a Nemes-
vámos ellen jobb elfejteni, tartalékosan mindössze egy cserével
álltak ki.

Nemesvámos–SIKK 40-25 (21-10)

Góllövõk: Szilágyi 7, Lampert 6, Kiss 5, Kapoli 4, Pásztor 2, Tanki
1.

Simontornyai KK–Alsóörs SE. 35-26 (13-11)

Góllövõk: Csendes 10, Kapoli 9, Kiss 7, Lampert 3, Szilágyi 3,
Nacsa 2, Pásztor 1.
Szoros elsõ félidõ után a második játékrészben a gyors, kombina-
tív játékot nyújtó hazaiak felõrölték a vendégek ellenállását. Ki-
tûnt Somogyi Tamás (kapus), Kapoli gólerõsségével, Kiss irányí-
tójátékával és élményszámba menõ góljaival. Csendes Flórián ez-
úttal is hozta a megszokott formáját. Zámbó Tibor vezetõedzõ el-
képzeléseit a csapat zömében teljesítette.

Va Lá

Hajrá Veszprém! Hajrá Simontornya!
A Telekom Veszprém 2016 nyarán rajzpályázatot hirdetett „Építõk” címmel általános és középiskolások részére. Én, mint a kézilab-
dát is szeretõ ember, rajzolásra hívtam a nyári szünidõben a gyerekeket. Tizenkét lelkes simontornyai tanuló nagy odaadással, odafi-
gyeléssel, sok-sok fantáziával alkotta meg versenymûvét. A beérkezett pályamunkák közül Enesei Luca Léna (saját kategóriájában)
elsõ helyen végzett. Köszönet minden lájkolónak érte (hiszen a közönség a facebookon szavazott). Jutalma – fõdíjként – egy dedikált
veszprémi csapatmez volt. Köszönöm Lampert Csabi anyukájának, Marikának a sok-sok motivációs anyagot. Dicséret minden
simontornyai rajzolónak, akik a nyári szünidõben is idõt szakítottak a munkára. Rájuk is sok-sok szavazat érkezett.
Hajrá Veszprém! Hajrá Simontornya!

Boros Eszter

Közönségszórakoztató mérkõzés
Jól helytálltak a felnõtt férfi kézilabdázók

A Veszprém–Fejér megyei bajnokságban is induló SIKK leját-
szotta elsõ hazai mérkõzését. A 4 gólos vereség ellenére minden
dicséretet megérdemelnek a fiúk. A nemes ellenfelet, a TELE-
KOM Veszprém IV. számú csapatát, végig teljes erõbedobásra
késztették. A fiatalokból álló Veszprém, melynek több játékosa
az NB I. ifjúsági bajnokságában is játszik, heti hatszor edz, míg a
simontornyaiak ennek hatodát. A mérkõzésen ez a különbség
mindkét félidõ hajrájában kiütközött, pedig nagyon küzdöttek a
Zámbó tanítványok. Kár, hogy mindössze egy cserejátékos ült a
kispadon, hiányzott egy igazi kapus, Rohn Márk több bravúrt is
bemutatott, de látszott, hogy nem ez az igazi posztja. A veszprémi
csapat kapuját a Simontornyán nevelkedett igen tehetséges
Gombkötõ Roland védte, több szurkoló arra kérte, hogy marad-
jon abban a kapuban, melyben az elsõ játékrészben védett, vagyis
õrizze a SIKK kapuját. A népszerû Roland talán maradt volna, ha
szabályok megengednék, ezért csak mosolygott a felvetésen. A
szépszámú, mintegy 80 fõs szurkolótábor vastapssal köszönte
meg a fiúk teljesítményét.

A mérkõzés végén Zámbó Tibor vezetõedzõ az öltözõben érté-
kelte a mérkõzést. Elmondta, 30 lõtt góllal mérkõzést illene nyer-
ni, de ehhez sokkal jobban kellene védekezni. A szokásához híven
elemezte a játékosok egyéni teljesítményét, mindezt jobbító szán-
dékkal, nyíltan, õszintén.
Simontornyai KK–Telekom Veszprém Iv. 30-34 (12-16)
Simontornya, 80 Nézõ. V.: Dobovai–Földesi.
Sikk: Rohn – Kapoli 7, Csendes 7, Kiss 3, Pásztor 4, Nacsa 2,
Lampert 5/3. Csere: Szilágyi 2.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Kiállítások 8, illetve 12 perc. 7 méteres 3/3 illetve 6/6.
Hazai mérkõzések:
SIKK–Ercsi: október 22, szombat 15 óra 30 perc
SIKK–Martonvásár: november 5. szombat 15 óra 30 perc
SIKK–Somlóhús Pápa: november 19, szombat 15 óra 30 perc
Kérjük szurkolóinkat, hogy jöjjenek a mérkõzésekre, melyeket
ingyen megtekinthetnek!

Va Lá


