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Húshagyó keddi farsangbúcsúztató
Zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház, ahol
kettõs ünnepet tartottak. Egyrészt búcsúztatták a farsangot, másrészt a Fried Mûvelõdési Ház énekkarának 25. születésnapját
tartották. Ezen a napon még – a böjt elõtti
utolsó napon – mulathattak. Csõszné Kacz
Edit polgármester megnyitotta az estet és
köszöntötte a 25 éves énekkart. Kiemelte
az énekkar nagy szerepét, mellyel többször
színesítették a városi ünnepségeket. Dolovainé Gyarmati Erzsébet, az énekkar vezetõje, röviden visszaemlékezett az elmúlt 25
év történéseire, majd három szám eléneklése után kiosztotta azokat a DVD kazettákat, melyek emlékeztetnek az elmúlt
idõszakra.
Máris megkezdõdött a hiphop farsang,
amikor öt maskarába öltözött fiú éneklésre hangolta a közönséget. Az est kistérségi
kulturális seregszemlévé alakult. A regõlyi
kórus lépett fel elsõként, akikhez sok éves
barátság köti az énekkart. Vidám boros
nótákat és köszöntõket adtak elõ. Az utóbbi években a mûvelõdési ház énekkara hagyományápoló csoportként tevékenykedik
az iskola tanulóival, ahol az egyik oszlopos
tag, Szabó Róbert a 2015-ös évben versenyt versenyre halmozott sok sikerrel.
Többek között a KÓTA Népzenei versenyen országos ezüstminõsítést ért el Székesfehérváron. Bejutott a döntõbe, amely
február végén lesz. Szatmári táncokat citerázott. A Magyarkeszi Népdalkör követ-

kezett ezután, velük már 1992 óta tart a
kapcsolat. Számtalan estét mulattak át
együtt, hol Kesziben, hol Simontornyán.
Rábaközi és boros csokor eléneklésével
mulattatták a közönséget. A kisszékelyi
Margaréta Néptánccsoport tavaly is fellépett, dunántúli táncokat adtak elõ.
Van utánpótlás hagyományápolás terén,
Bencze Hanna „dicséretes értékeléssel”
jutott tovább a KÓTA Népzenei versenyek országos minõsítésére. A fiatal tehetség bátor fellépésével, énekhangjával mikrofon nélkül is betöltötte a termet. Hersics
Bence Kõvári Ronival három hete kezdett
el citerázni. Szabó Robi és Rudolf Levente
patronálja õket. Roni lába a múlt héten eltört, így Bence Robit kérte, hogy álljon ki

„1848. március 15.”
Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (kedd)
ünnepi megemlékezésre
Programok:
17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi mûsor:

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói
közremûködésével rendezte és betanította: Papp István Gergely
Fáklyás felvonulás a Petõfi-szoborhoz
Ünnepi beszédet mond: Csõszné Kacz Edit polgármester
Fried Mûvelõdési Ház, Simontornya Város Önkormányzata

vele szerepelni. Két tréfás népdalt adtak
elõ.
A Krammer Ferenc kórus minden évben
ötletes mûsorral szórakoztatta a közönséget. A mai összeállításukban egy kocsmai,
nótás hangulatot idéztek fel.
A kisszékelyi Margaréta Néptánccsoport
másodszor lépett a színpadra, ezúttal saját
koreográfiai táncokat adtak elõ. A Simontornyai Hírek hasábjain többször megjelent, hogy Simontornya „büszkeségei”,
Dominik és Viktor sok-sok dicsõséget szereztek városunknak. Sokoldalúságukat bizonyítja, hogy színdarabokat, meséket, novellákat írnak és nem utolsó sorban népdalénekléssel tûnnek ki.
Folytatás a 8. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Tavaly építési engedélyt kaptunk a buszváró
mögötti parkolóra. Mivel most ezt összekötjük a
Beszédes utca felújításával, ezért azon némi módosítást kell eszközölni. A Beszédes utca és a
buszváró környékének vízelvezetését meg kell
tervezni, melyre ajánlatot kértem.
2. A szennyvízcsatorna projekt tavaly õszi ellenõrzése alkalmával tapasztalt hiányokról intézkedési tervet kellett készíteni, melyet elfogadtak.
3. A Simontornya, belterületi 114 hrsz. alatti ingatlanon (természetben a kertészet) jelzálog található, melynek törléséhez megtettem a szükséges intézkedéseket.
4. Minden középületbe kötelezõ szénmonoxidmérõ készüléket elhelyezni, ahol az égéstermékbõl szénmonoxid keletkezhet. Ennek megfelelõen 12 db készüléket rendeltem meg bruttó
77.870 Ft-ért. A készülékeket kihelyeztük az önkormányzati tulajdonú és fenntartási intézményekben.
5. A szennyvízcsatorna rendszerbe történõ vízbetörések felkutatásával megbíztam a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-ét. Annak eredményét követõen az elvégzendõ feladatokról tájékoztatni fogom a képviselõ-testületet.
6. Az ivóvizes projekthez hasonlóan a szennyvizes projekt tekintetében is tartottunk garanciális
egyeztetést. A kivitelezõ a hiányosságok megszüntetését március 31-re vállalta.
7. Szintén az ivóvizes projekthez kapcsolódik,
hogy a Társulás a vagyonát 2016. március
31-vel átadja a tagi önkormányzatoknak. Errõl
már döntött a Társulás Taggyûlése. Ezt követõen az önkormányzatnak át kell adnia üzemeltetésre a vagyont a DRV Zrt.-nek. Errõl a szerzõdést – annak aláírása elõtt – a képviselõ-testület
elé terjesztem. Ez többnyire csak az átadott vagyon összegét és természetbeni mennyiségét
fogja érinteni.

Tájékoztató a város közrendjét,
közbiztonságát érintõ eseményekrõl
Mikoly Tibor alezredes, õrsparancsnok: Az elõzõ ülés óta még csak 3 hét telt el, szerencsére kevés bûncselekmény történt. Egy ízben csalás bûntett elkövetése miatt, egy ízben pedig kábítószerrel
való visszaélés miatt folyik nyomozás. A korábbi
idõszakban megszaporodott a betöréses lopások
száma. Ezért plusz rendõri erõt kapott az õrs Tamásiból. Minden nap volt plusz járõrözés civilben és
egyenruhásan is. Azóta nem is történt újabb ilyen
jellegû bûncselekmény. Kiemelten kezeli a rendõrség a lakosságot leginkább zavaró bûncselekményeket. Ezek a betörések nem csak az okozott kár
értéke miatt háborítják fel a lakókat, hanem nagyon
nehéz elviselni, ha valakinek a személyes tárgyai
tûnnek el, ha behatolnak idegenek a lakásukba. A
járõrök igazoltatták a gyanús, ismeretlen személyeket. Tud az õrs a híd utáni keresztezõdés forgalmi problémáiról, hiszen baleset is történt már. Nem
tudja, a Közútkezelõ mikorra végzi el az útburkolati
jelek ígért felfestését.
Szabó Attila alpolgármester: Megköszöni a megnövelt rendõri jelenlétet. A lakosság érzékelte ezt,
látták, hogy igazoltatások folynak.

8. Pályázatot írtam ki a szippantott szennyvíz
közszolgáltatási tevékenységére, melyre egy
ajánlat érkezett a Liquid Porter Kft. (Budapest,
Bethlen G. u. 3.) részérõl. A döntést külön napirendi pontban tárgyalja a képviselõ-testület.
9. A Simontornya, Gyár u. 13. sz. alatti (hrsz.:
144) ingatlant a felszámoló csak egyben hirdeti
meg, a hirdetmény elõreláthatólag 2016. február
10-12. között jelenik meg.
10. Szakács Tibor a lakásvásárlási ügyében nem
fogadta el a felkínált részletfizetési lehetõséget,
így március 31. napjával el kell hagynia a Mátyás király utcai lakást.
Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Január 27-én tárgyaltam az Õszikék Szociális
Szolgáltató Központ és a konyha intézményvezetõivel a 2016. évi feladatokról.
Január 28-án a Társulási Tanácsok elnökeként
vettem részt 4 társulási ülésen itt, Simontornyán.
Január 29-én Csike Tamással, a KLIK Tamási
Tankerületének igazgatójával és Kovács Jánosné Lengyel Ilonával, a simontornyai Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium igazgatónõjével
tárgyaltunk az iskolarendszerrõl és a sportcsarnokpályázat kapcsán az üzemeltetésrõl.
Csõsz László képviselõ: Az anyagban olvasható,
hogy szén-monoxidérzékelõket vásárolt a hivatal,
12 darabot 77 ezer forintért. Tudomása szerint 15
ezer forint alatt nem kapható jó minõségû készülék.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Az ügyintézõ a
szabványoknak megfelelõ készüléket rendelt meg.
Cserháti Péter, a KKÜ bizottság tagja: Kéri az õrsparancsnok urat, hogy tolmácsolja köszönetét a
járõröknek. Korrekt, tisztességes intézkedést tapasztalt. Annak ellenére pozitív a tapasztalata,
hogy megbüntették.
Mikoly Tibor: Nem a helyi lakosok bosszantására
kellett a plusz erõ, hanem a gyanús elemek kiszûrésére. Nem a bírságolás a cél, köszöni a megértést.
A kollégák többször éltek a figyelemfelhívás lehetõségével, errõl jelentéseket is készítettek. Cél,
hogy a segítõ, támogató rendõrség képe erõsödjön
az emberekben.
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, továbbá a lejárt határidejû KT határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja.

Február 2-án Szabó Attila alpolgármesterrel,
Csõsz László és Zsolnai István képviselõkkel
részt vettünk a Bõrgyári Nyugdíjasklub rendezvényén.
Február 9-én a köszöntöttem a Temi Fried Mûvelõdési Ház énekkarát 25. születésnapja alkalmából, és részt vettem a farsangbúcsúztató mûsoron.
Február 10-én tárgyaltam Fazekas Gyula vállalkozóval.
Február 12-án részt vettem az alsó tagozatosok
farsangján.
Február 13-án köszöntöttem a sportbál résztvevõit.
Bejelentem, hogy a múlt héten meghívást kapott az önkormányzat Nyárádszeredára, a Bocskai napokra. A várost négytagú delegáció képviseli.
A képviselõ-testület döntésének megfelelõen
megkezdõdött a Vak Bottyán-lakótelepen két
önkormányzati lakás felújítása.
Február 18-án Bátaszéken a TOP-pályázatokkal
kapcsolatban találkozón veszek részt, ahol a Tolna megyei városok polgármesterei, a megye országgyûlési képviselõi, és a Tolna Megyei Önkormányzat tagjai lesznek jelen.
Csõszné Kacz Edit

Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja tervezetet, a következõ kiegészítésekkel:
1. a szennyvízberuházásnál a tervezett 5 millió forint helyett fél millió forintot javasol (itt megtakarítható 4, 5 millió forint),
2. a mûvelõdési ház támogatása maradjon 6 millió
forint (itt megmarad 1 millió forint),
3. a Városüzemeltetési Kft. törzstõke emelése az
eredmény terhére történjen (itt marad 2,5 millió forint). Ezen módosítások eredményeként összesen
8 millió forint marad más célra.
Andráskó Péter, a köznevelési, kulturális és
ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság nem
számszakilag vizsgálta az anyagot, hanem a jogszabályoknak való megfelelés kérdésében. Elfogadásra javasolja az elõterjesztést, nyomatékosítva,
hogy minden tervezett beruházásnak legyen határideje és felelõse.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és
sportbizottság elnöke: A bizottság elfogadásra ja-

2016. március
vasolja a tervezetet, emellett javasol néhány dolgot:
1. A Bercsényi utca–Hársfa utca keresztezõdés
aszfaltozását, mert ott járhatatlan az út.
2. 300 ezer forint elkülönítését a karácsonyi vásárra,
3. Nem javasolja az óvodai csoportszám csökkentését. Lehet, hogy még a nyugdíjas óvónõket is
vissza kell majd foglalkoztatni.
Csõszné K. E.: Az elsõ forduló után a testület meghatározott egy fontossági sorrendet, ez került bele
ebbe a második fordulós tervbe. A testületi döntéseknek mindig van felelõse (többnyire a polgármester), és mindig van határideje is. De a Városüzemeltetési Kft. kicsi, kevés a munkatárs, nem tud
mindent egyszerre elvégezni. Márciusban megkezdõdik a 63-as, 64-es út felújítása Cecétõl Tolnanémediig. Ez a terv egy stabil költségvetés terve, biztosítja valamennyi intézmény biztonságos mûködését. Várhatóan sok pályázat lesz az idén, azokból
még sok fejlesztés végrehajtható. Kell 3 millió forint
a sportcsarnokra is, a tûzoltószertárra is kell pénz.
Ötször ekkora összeget is szét lehetne osztani. Indulni kíván a város a TOP pályázatokon is, azok hiába 100%-os támogatottságúak, akkor sem ingyenesek.
Szabó A.: Az idén sok pályázati lehetõség lesz a
mûvelõdési házaknak is. Oldják meg abból a vásárlást, ne legyen emelés a költségvetésükben.
Körtés I.: Az év folyamán folyamatos vizsgálatokat
javasol. Kigyûjtötte, hogy a vár 4 millió, a könyvtár
6 millió, a közmunka-program 31 millió forintba kerül. Felül kell vizsgálni a kiadásokat. Sokallja a közmunkaprogramnál a 800 ezer forintos áramdíjat. A
lakbéreknél is át kell számolni az összegeket, mert
a testület jelentõs lakbéremelésrõl döntött az elõzõ
ülésen, de a költségvetésben a 2015-ös 2,5 millió
után 2016-ra 2,7 millió forint van betervezve. Javasolja, hogy a Bercsényi utca felújításakor vegye fel
a város a kapcsolatot a szennyvíz kivitelezõvel. 2 év
garancia van az utakra. Megkérdezi, hogy az IFÁ-t
befizetõ vállalkozások mit kapnak cserébe a befizetésükért. Újra kell számolni a tartalék összegét is.
Fontosnak tartja, hogy legyen meg a 65 millió forintos tartalék. Jelenleg ez 35 millió, ehhez hozzájön 8
millió, ha elfogadja a testület a bizottság javaslatait. Ha bármi rendkívüli dolog történik, akkor szükség lesz a tartalékra, meg kell a pályázati önrészekhez is. Hitelt már nem egyszerû felvenni, jó, ha van
megfelelõ tartalék a költségvetésben. Az óvodánál
meg kell majd nézni, hogy szeptemberben hány
csoport indítható.
Csõszné K. E.: A közszférában feladatfinanszírozás
van. De nem 100%-ot kap az önkormányzat. Kérdésre válaszolva elmondja, az IFÁ-ból befolyó
összegbõl többek között beindulhat a térkõgyártás,
amibõl járdaépítés lesz. Rákérdez a 800 ezer forintos villanyszámlára.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Ez
nem csak a közmunkáé, ebben benne van a temetõ, az utak világítása is. A vár mûködése pedig nyereséges.
Andráskó P.: Javasolja az iskola területén kihasználatlanul álló csarnok áttelepítését a közmunka telephelyre. Ez régen a kertészetben állt, onnan került
az iskolába. Megkérdezi, miért kerül 800 ezer forintba egy vasalógép az idõsek otthonánál, és miért
kell az óvodánál járda.
Petrovics Péterné: Ez az ágynemûket vasaló gép,
ennyibe kerül.
Császár Cs.: Az óvodánál muszáj megcsinálni a
járdát, mert az épület felé lejt, bevezeti a vizet az
épület alá.
Csõszné K. E.: Reméli, majd iskolafelújításra is
lesz pénz, Simontornya valószínûleg központi iskola lesz, kap pluszforrásokat. De ez csak akkor lesz
biztos, ha már hivatalosan bejelentik.
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Csõsz L.: A Hársfa utcai 50 méteres szakasz megoldható a Kadarka utcára betervezett 5,5 millió forintból. A Bonci étterem–Posta–Beszédes utca felújításhoz hozzá lehet tenni pénzt, amit a pénzügyi
bizottság megtakarított. Meg kell oldani a bolt elõtti vízelvezetést is. A közmunkaprogram költségvetése jelentõsen nõtt, fontos, hogy az emberek értelmes munkát végezzenek. Nem kell mindenhol a
Városüzemeltetési Kft.-nek dolgozni, sok mindent
meg lehet oldani közmunkában is. A Könyök utca,
Dr. Kovács Nándor utca járdaépítését is. Javasolja
a központban a Szent István utcai kanyarban is a
járda felújítását.
Sokallja az orvosi ügyeletnél a 2,1 millió forintos telefonszámlát.
A határidõket nehéz meghatározni, de javasolja,
hogy a Beszédes utca rendbetétele legyen az elsõ
feladat, és május 31-ig készüljön el.
Császár Cs.: A 2,1 millióban benne van a mentõállomás diszpécserszolgálatának a telefonköltsége
is.
Csõszné K. E.: Szakmailag is indokolt, ha az ügyeleti autó úton van, akkor is el kell érni az orvost.
Andráskó P.: A Beszédes utcából esõs idõben a
gyerekek ki se tudnak jönni. Felajánlja, ha lesz oda
kõ, akkor besegít a fuvarozásba. Javasolja 4-5 teherautónyi kõ vásárlását Litérrõl vagy más bányából.
Bárdos L.: Kéri a képviselõt, hogy szerezzen be árajánlatot.
A város önkormányzatának képviselõ-testülete
döntött a beérkezett módosító javaslatokról:
– a szennyvízberuházás költségének fél millió forintra csökkentését (7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül),
– a Temi Fried Mûvelõdési Ház támogatásának 6
millió forintra csökkentését (5 igen, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül),
– a Hársfa utcai keresztezõdés felújítását a Kadarka
utcára tervezett 5,5 millió forint terhére (7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül),
– a karácsonyra tervezett 500 ezer forint megosztását – 300 ezer forint a karácsonyi vásárra, 200 ezer
forint a Mindenki karácsonya rendezvényre (7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül),
– a szennyvízberuházásnál megtakarított 4,5 millió
forint felhasználását a Mátyás király utca–Posta
elõtti tér–Beszédes utca felújítására (7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül),
– a beruházásba a kivitelezõ bevonását és határidejének június 30-ára tûzését (7 igen szavazattal elfogadta).
7 igen szavazattal elfogadták a város 2016 évi költségvetését.
Javaslat a 2015. évi költségvetésérõl szóló
2/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet
módosítására (V. számú módosítás).
Körtés I.: A bizottság elfogadásra javasolja a módosítást. A pénzmaradványt át kell vinni a 2016-os
költségvetésbe.
Csõsz L.: Vállalható 2-3 millió forintos pluszkiadás,
van rá keret. Így van értelme a felújításoknak.
A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az
önkormányzati rendelet módosítását.
Javaslat az önkormányzati jelképek létesítésérõl
és használatának rendjérõl szóló önkormányzati
rendelet módosítására.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Jogszabályváltozás miatt szükséges módosítani a rendeletet. A
címer ábrázolása és a leírása nem felelt meg egymásnak. Ezen kívül a névhasználatot kellett szabályozni, mert ez eddig nem szerepelt a rendeletben.
Ez nem az intézményekre, hanem a cégekre, termékeikre vonatkozik.
Csõsz L.: A terv szerint a polgármester hatásköre
lesz a névhasználatról való döntés. Azt javasolja,

3
hogy ez a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság hatáskörébe kerüljön. Ne egy ember döntsön
ebben a kérdésben.
A képviselõk döntöttek a beérkezett módosító javaslatról:
A Simontornya név felvétele vagy használata iránti
kérelmet a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottsághoz kell benyújtani: ezt 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadták.
Simontornya testülete 7 igen szavazattal döntött az
önkormányzati rendelet módosításáról.
Javaslat az önkormányzat saját bevételei és
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségei összegének megállapítására.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló törvény által
elõírt kötelezettségének eleget téve állapítja meg
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegét.
Beszámoló a Simontornyai Vár 2015. évi tevékenységérõl, és a 2016. évi célkitûzéseirõl.
Andráskó P.: A bizottság javasolja, hogy a nagy
rendezvények szervezésére álljon fel egy elõkészítõ
bizottság, melynek tagjai: a vár vezetõje, a mûvelõdési ház igazgatója és a köznevelési, kulturális és
ügyrendi bizottság tagjaként Kántor Mónika képviselõ.
Csõszné K. E.: A rendezvények pénzügyi hátteréért a polgármester a felelõs, 1 millió forintig engedélyezheti a költségeket, e felett testületi döntés
szükséges. A programok szervezéséért akkor a továbbiakban ez a 3 fõs bizottság felel. Mindenkinek
a figyelmébe ajánlja a sok kulturális programot,
amit helyben szerveznek.
Szabó A.: Javasolja, hogy nézzenek utána, hogyan
lehetne használhatóvá tenni újra a Várpincét.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta, és 7 igen szavazattal elfogadta a Simontornyai Vár 2015. évi tevékenységérõl, 2016. évi célkitûzéseirõl készített beszámolót.
Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervére.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Csõszné Kacz Edit polgármester által
benyújtott 2016. évi szabadságolási tervét 7 igen
szavazattal elfogadta.
Javaslat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
törzstõke emelésérõl.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A törzstõkét az eredmény terhére lehet
megemelni.
Körtés I.: A mérlegbõl látható, hogy 31 millió forint
az eredmény. Ebbõl lejön majd az idei 8 millió forintos veszteség. Bõven fedezhetõ a 2,5 millió forintos
emelés. December 31-i állapot szerint a pénzeszközök 8,5 millió forintot, a követelések pedig 9,6 millió forintot tesznek ki. A követelések egy része azóta már befolyt.
A 8 millió veszteségbõl 4 milliót tesz ki a tárolt iszap
elszállítása, 3,5 millió pedig a szennyvízzel kapcsolatban keletkezett. Megnyugtatásul elmondja,
hogy az idén ezek a költségek már nem lépnek fel.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
A képviselõ-testület az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Simontornyai Városüzemeltetési Korlátolt Felelõsségû Társaság (7081 SimonFolytatás a következõ oldalon.
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tornya, Szent István király utca 1.,
Cg.17-09-006949) 2015. január 1-jétõl 2015. december 31-ig tartó idõszakra szóló egyszerûsített
éves beszámolóját az eszközök és források egyezõ,
32.282 E Ft végösszegével, valamint – 8.495 E Ft
mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) az
írásbeli elõterjesztéssel egyezõen elfogadja, és a
mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba
helyezi, az a korábbi eredménytartalékot csökkenti.
A képviselõ-testület megállapítja, hogy az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Simontornyai Városüzemeltetési Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7081 Simontornya, Szent István király
utca 1., Cg.17-09-006949) eredménytartaléka a
2015. december 31-i fordulónappal elfogadott egyszerûsített éves beszámolója szerint 25.405 E Ft,
és elhatározza, hogy a társaság jegyzett tõkéjét az
eredménytartalék terhére a jelenlegi 500.000 (ötszázezer) Ft-os összegrõl 2.500.000 (kettõmillió-ötszázezer) Ft-tal 3.000.000 (hárommillió) Ft-ra
felemeli.
Javaslat a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztására.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a jogkörében eljárva a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó közszolgáltatót az alábbiak szerint választja ki:
1. A Liquid Porter Kft. (1077 Budapest, Bethlen G.
u. 3. II. em. 24.) ajánlattevõ az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidõn belül nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlata megfelel a jogszabályi elõírásoknak
és az ajánlattételi felhívásnak. Így az általa benyújtott ajánlat érvényes. Az ajánlattevõ által megajánlott díj a következõ:
lakossági
1200 Ft/m3,
közületi
1400 Ft/m3.
A szerzõdés 10 év határozott idõre köttetik.
Javaslat a sportcsarnok felújításával megkötendõ háromoldalú megállapodásra.
Körtés I.: A KLIK azt ajánlotta, hogy a felújítás idejére bérleti díjat fizet, amennyiben azt az iskolások
javára fordítja a város. Például a futópálya salakjának a felújítására.
Csõszné K. E.: Egy újabb alternatíva is felmerült,
hogy adja át a városnak a traktort és a Petõfi utcai
iskola udvarán álló csarnokot. Áprilistól lehet kezdeni a felújítást, akkor már lehet az udvaron tartani
a testnevelés órákat.
Andráskó P.: Azt tartaná jónak, ha adnának 1 millió forintot a pályázathoz.
Csõsz L.: Megkérdezi, mekkora összeget fizetnének bérleti díjként, és milyen idõtartamra.
Zsolnai I.: Nehezményezi, hogy a város 36 milliót
fizet a fenntartásra. Most felújíttatja a csarnokot,
beletesz 3 millió forintot ismét, a KLIK meg semmit
se akar fizetni. És még este sem engedélyezi, hogy
a simontornyai lakosok ingyen használják a csarnokot.
Bárdos L.: A 3000 fõnél nagyobb lélekszámú települések esetén az önkormányzatok feladata a mûködtetés. Régen 100 millió forintot kellett évente az
iskolára költeni, jelenleg 36 milliót. A hasonló méretû iskolákért a környékbeli városok akár háromszor ennyit is kénytelenek fizetni. Ezért döntött úgy
a testület, hogy nem veszi vissza az iskolafenntartás jogát.
Csõsz László képviselõ: Azt javasolja, hogy a felújításra költött pénzt „lakja le” a város. Kapjon ingyenes használatot a lakosság.
Bárdos L.: Csike Tamás tankerületi igazgató szerint ez nem lehetséges. Csak bérleti díjat fizethetnek, de azt is csak akkor, ha a pénzt az iskolások javára fordítja a város. Összegrõl még nem volt szó.

KÖZÜGYEK
Csõszné K. E.: Azzal a kiegészítéssel fogadja el a
testület az elõterjesztést, hogy tárgyaljon a polgármester a traktor és a hangár átadásáról.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a sportcsarnok felújításával megkötendõ háromoldalú megállapodásról
készített elõterjesztést.
Felhatalmazza a polgármestert a Simontornya, Hunyadi u. 16. sz. alatti sportcsarnok felújításával
kapcsolatban megkötendõ háromoldalú megállapodás aláírására az alábbi feltételek biztosítása
mellett:
A KLIK a felújítás idõtartamára bérleti díjat fizet az
önkormányzat részére a sportpálya használatáért.
Az ebbõl befolyt összeget az önkormányzat a futópálya felújítására fordítja, vagy a KLIK a felújítás fejében átadja az önkormányzat tulajdonába a Petõfi
utcai iskola udvarán álló hangárt és traktort.
A SIKK tulajdonosi hozzájárulást kér az önkormányzattól a felújításra.
A SIKK sportcsarnok felújítását a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel végezteti el.
A Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület kérelme tûzoltószertár létesítéséhez.
Körtés I.: A Városüzemeltetési Kft. 4 millió forint
értékben végez munkát, nem készpénzt ad a szertárhoz.
Tóth Bálint elnök, Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület: Köszöni, hogy ismét foglalkozik a
testület a tûzoltószertárral. Véleménye szerint nem
az összeg átadásának technikai része a lényeges.
Szabó A.: Értetlenségét fejezi ki. Úgy emlékszik,
utoljára nem errõl született döntés. A szertárépítés
költsége körülbelül 14 millió forint, az egyesület
tagjai a munkájukkal tudnák segíteni az építkezést,
pont nem munkára, hanem anyagokra van szükségük. Akkor jobbnak tartaná, ha a kft. befizetne az
önkormányzat számlájára 5 millió forintot, amibõl
aztán kaphatna 4 milliós támogatást az egyesület.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornya Önkéntes
Tûzoltó Egyesület támogatási kérelmét. Tûzoltószertár létesítésére 4 millió forint támogatást nyújt
az egyesület részére a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.
Javaslat a kötelezõ betelepítési kvótáról
Szabó A.: Amit el kell fogadni az egy elvi nyilatkozat.
Simontornya Város Önkormányzata elutasítja a kötelezõ betelepítési kvótát. A kötelezõ betelepítési
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bûnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezõ betelepítési kvótát, védje
meg Magyarországot és a magyar embereket!
A pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének és tagjának megválasztása
Csõszné Kacz Edit polgármester: Körtés István, a
pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke írásban bejelentette lemondását.
Okaként a 2015. szeptemberi bizottsági beszámolóban elhangzottakat jelölte meg. Azt írta, mivel a
problémák megoldásában nem támogatták, így a
jövõben a munkáját kellõ gondossággal nem tudja
vállalni.
A jogszabályok értelmében, aki írásban bejelenti lemondását, az ezt késõbb nem vonhatja vissza, és
érvényességéhez nem szükséges a képviselõ-testület elfogadó nyilatkozata.

2016. március
A testület szervezeti és mûködési szabályzata szerint a bizottság 3 fõbõl áll, a törvény szerint a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselõk közül kell választani. Az elõterjesztésben két
változat is kidolgozásra került. Sajnálja, hogy lemondott a képviselõ úr, polgármesterként az „A”
javaslatot, Kántor Mónika elnökké választását javasolja. Indokolja, hogy fõiskolát végzett, fiatal, és
jelenleg is a pénzügyi bizottságban dolgozik. Zsolnai István képviselõ korábban már dolgozott ebben
a bizottságban, így az õ megválasztását is támogatja.
A képviselõ-testületl döntött a bizottság tagjairól:
Kántor Mónikát a bizottság elnökévé választotta: 4
igen szavazattal, 3 ellenszavazattal.
Zsolnai Istvánt a bizottság tagjává választotta: 4
igen szavazattal, 3 ellenszavazattal.
Javaslat a képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Bárdos L.: A képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mellékletét kell
módosítani. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében
a fõétkezést a rászoruló gyermek részére ingyenesen biztosítja. Külön kormányzati funkcióként került bevezetésre, 104037-es számon az intézményen kívüli gyermekétkeztetés. A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta a rendelet módosítására tett javaslatot.
Tájékoztató a TOP-projektek elõkészítésével és
megvalósításával összefüggõ feladatokról.
Witzl Zsolt települési fõépítész: Elmondja, hogy jelenleg 3 pályázat készítése a feladata. Az idõsek
otthona nappali ellátása, a bentlakásos ellátás és a
szociális alapellátás fejlesztésén dolgozik. Mindenhol maximális létszámmal mûködnek, beteltek a férõhelyek. Igény van a bõvítésre. A Vártéren lévõ ingatlanon ez nem lehetséges, a beépítettség elérte
a maximálisan megengedettet, ezért kellett másik
helyszínt keresni. A kolostor épülete jó megoldás
lehet. Jelenleg üresen áll, a helyszíni bejárás során
meggyõzõdött, hogy ott el lehetne helyezni az idõsek nappali ellátását biztosító részleget és a bentlakásos részt is. A nappali ellátás 130 négyzetméteren mûködik jelenleg, a kolostorban 160 négyzetméter lenne, és az étkeztetésre nem kellene külön
helyiség, az megoldható a menzán. Így a jelenlegi
kétszeresére bõvülne a hely. A Vártéren felszabaduló 130 négyzetmétert használhatja a támogató
szolgálat. Nekik kellene több helyiség is, jelenleg
nincs például interjúszobájuk. A kolostor emeleti
részének hasznosítására jelenleg nincs pályázat.
Ott a jelenlegihez képest 20 fõvel többrõl tudnának
gondoskodni. Ha ez megvalósulna, akkor a Vártéren felszabaduló épületet turisztikai célokra lehetne hasznosítani. Nagyon jó helyen van az épület a
Vár tövében.
Csõszné K. E.: A TOP-pályázatok 100%-os támogatottságúak. Elõször csak a nappali ellátás megy
a kolostor épületébe, lift majd akkor kell, ha átköltözik a bentlakásos ellátás is.
Witzl Zsolt: A kolostor mûemléképület. Az örökségvédelmi engedélyekre szükség lesz, nem lesz
egyszerû az eljárás. Meg lehet építeni a liftet, akár
kívülrõl is a belsõ udvarban.
Szabó A.: A turisztikafejlesztési tervek szerint
megépül egy bicikliút a Balatonig, és Simontornya
egy zarándokút állomása is lesz. Megkérdezi, hogy
a konyharész is megújul-e.
Witzl Éva pályázati referens: A pályázatot 2 körben lehet beadni. A megyétõl 5 millió forint várható
reálisan. Ha nagyon kicsi lenne az esély a nyerésre,
akkor nem indulna az önkormányzat, de most úgy
tûnik, bekerülhetünk a nyertesek közé.

2016. március
Bárdos László: A pályázatokról a megyei önkormányzat dönt. Elõny, hogy a kolostor ilyen célú
hasznosítását hosszú távon a lakosság elöregedése is indokolja, és az egyház is támogatja. Más településeken is van példa ilyen hasznosításra. Jászberényben is idõsek otthona lett egy kolostorból. Az
örökségvédelem elõírásai megnehezítik a dolgot,
de ettõl még érdemes belevágni.
Csõszné K. E.: A balatoni turizmus, a Sió-zsilip fejlesztése országosan kiemelt program. A TOP-pályázaton, mint Sió-menti település pluszpontokat
kaphat Simontornya.
A képviselõ-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a TOP-projektek elõkészítésével
és megvalósításával összefüggõ feladatokról szóló
tájékoztatót.

Csõsz L.: A József Attila utcában 3 hatalmas kátyú
keletkezett, nagyon veszélyes, ki kell táblázni. A lakosság panaszkodott, hogy a DRV Zrt.-tõl a mai napig nem kaptak még számlát a vízdíjról, pedig az ingyenes próbaüzem már október végén lejárt. Félnek, hogy majd egyszerre számlázza ki a szolgáltató a többhavi díjat.
Csõszné K. E.: Tájékoztatást fog kérni a cégtõl.
Andráskó P.: Az ülés elején szó volt arról, hogy kell
árajánlat a kõre. Már meg is jött: 2900 forint+áfa
tonnája. Egy teherautó el tud hozni 25-27 tonnát
egyszerre, akkor 4 autó az 100 tonna, ez kijön 400
ezer forintból.
A TOP-pályázatokat jónak tartja, de fontos lenne a
barnamezõs beruházásokra is figyelni. Javasolja,
hogy mivel a lakók nem tartják rendben az árkokat,
a közmunkaprogramban tartsák azokat rendben.
A Sió-zsilip megint nyitva van a Balaton magas vízállása miatt, várható, hogy a Szent László utcában
és környékén gond lesz, jelezni kell a vízügyi igazgatóságnak.
Lakossági panasz érkezett, hogy amirõl zárt ülésen
tárgyal a testület, az ne jelenjen meg az újságban,
különösen gond, hogy névvel együtt szerepelt. Kéri
a polgármestert, beszélje meg ezt az újságíróval.
Bárdos L.: A zárt ülésen elhangzottak nem nyilvánosak, viszont az ott született döntés igen. Hogy
mirõl tárgyal a testület, az is nyilvános. Mindez
benne van a jegyzõkönyvekben, meghívókban, olvashatók a város honlapján, amelyek mind nyilvánosak.
Csõsz L.: Javasolja, hogy az újságban csak a döntés szerepeljen név nélkül.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Kéri a jelenlévõ
újságírót, hogy a jövõben, az újságban a zárt ülésen
született döntéseknél ne közölje a neveket.
Már itt is van az elsõ ilyen jellegû hír: zárt ülésen
történt a rendkívüli települési támogatás ügyében
hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása. A fellebbezést elutasították, mivel a jogosultsági feltételek nem állnak fenn.
Va Lá

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy 2016.
évben sem a kommunális adó, sem az építményadó mértéke nem változik. Emiatt adófizetési kötelezettségük változatlan, amit a korábbiak szerint évente két egyenlõ részletben, március 15-ig (az idén március 16-ig) és
szeptember 15-ig fizethetnek meg pótlékmentesen. Akinek gépjármûadó tartozása
van, határozatot és csekket is kap.
Tisztelettel: adócsoport
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A lakossági önerõ helyzete
Simontornyán
Valószínûleg többen hallottak a nagykõrösi szennyvízprojekt lakossági önerõ felhasználásáról. Evvel kapcsolatban – a simontornyai projektrõl – az alábbi tájékoztatást adom:
A projekt eredeti támogatási intenzitása cca. 78% volt. Az önerõ 1/3-a az önkormányzatot, 2/3-a a lakosságot illette. Mi is módosítottuk a Támogatási Szerzõdés intenzitását
95%-ra, mint Nagykõrös. Ezt a módosítást egy CBA átszámítás elõzte meg. Ezt a számítást végzõ céget közbeszerzés útján az önkormányzat képviselõ-testülete választotta ki.
Ezt követõen a BM önerõszerzõdésünket is sikerült módosítani úgy, hogy az a – a magyar
kormány által adott – támogatás kiterjedjen a lakossági önerõre is. Ha csak ezt nézzük,
akkor a lakosság az eddigi befizetéseit teljes mértékben visszakaphatná. Ez sajnos nem
igaz. A számlavezetés díja 150 Ft/hó, ez a számlát vezetõ banké. Feltételezhetõen többen
késedelembe is estek a befizetéseknél. Ez a banki hátralék tovább rontja az LTP után járó állami támogatás mértékét. A 2012 októberében kezdett LTP befizetések 2017 októberében járnak le, a kiutalás úgy három hónapra rá történik. Így a Társulat az elsõ bevételeihez (kivéve a készpénzes és a nem lakossági befizetéseket) 2018. januárjában jut. A
Társulatnak is vannak költségei, melyet – az Alapszabálya szerint – a lakossági befizetésekbõl kellene fedeznie. Ez az összeg – a Társulat adatszolgáltatása alapján – évi 3-4 mFt.
Az elsõ években a lakossági LTP szerzõdésekhez a szerzõdéskötési és az elsõ havi díjat az
önkormányzat elõlegezte meg. Mindezen túl a Társulat éves költségeit is megelõlegezte
az önkormányzat több éven keresztül.
A projekt megvalósítása során a Társulatnak a kifizetések 2/3-át kellett volna állnia. Mivel a Társulat nem kapott hitelt, így a teljes költséget az önkormányzat fedezte. A lakosok a közmûfejlesztési hozzájárulást – amely az LTP szerzõdésekben testesült meg – a
bankhoz, vagy a Társulathoz fizették.
A fentiekbõl kiderülhetett, hogy az önkormányzat a lakosok által befizetett összegekbõl
nem kapott semmit, így nem is volt lehetõsége elköltenie.
Nagykõrösön az volt a probléma, hogy a lakosok pénzét nemcsak a szennyvizes projekthez kapcsolódó útépítésekre költötték el, a közbeszerzés szabálytalan volt (nyílt helyett
meghívásos), és a kivitelezést a polgármesterhez közel álló vállalkozók kapták.
(Amennyiben az Origó cikke valós információkat tartalmaz.)
Nagy Károly

Irányított véradás
Simontornyán
Az egymásnak nyújtott segítség jó érzést,
elégedettséget és jobb közérzetet eredményez a segítséget nyújtónak is.
2016. február 2-án a Temi Fried Mûvelõdési Házban 122 önkéntes véradó jelent
meg, de az orvosi vizsgálat után csak 82 fõ
adhatott vért, hogy Schweigert Martin
gyógyulását segíthesse. Fiatal kora ellenére már másodszor néz szembe súlyos betegségével, a leukémiával, amely a vérképzõrendszer rosszindulatú megbetegedése,
a fehérvérsejt számának jelentõs emelkedésével járó súlyos betegség, és egyúttal a

fehérvérsejtek degenerációjával is jár. Az
orvosok szerint van remény a gyógyulásra:
transzplantációval, ehhez az ellátáshoz nagyon sok vérre lesz szüksége. Bízom benne, hogy ezzel az apró cselekedettel segíteni tudtuk Marci mielõbbi gyógyulását.
Géringer Hajni

A család hálásan köszöni a sok segítséget:
a mûvelõdési ház dolgozóinak, a véradóállomás dolgozóinak, Kerekes Csabáéknak,
Májer Józseféknek, Pék Ferencnek, Varga
Istvánnak, dr. Mihócs Zsoltnak és Juditnak, Fungné Zsuzsinak, Marikának és
Magdinak és MINDEN KEDVES VÉRADÓNAK!
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Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
15. rész
„Cserfaerdõ, öreg cserfaerdõ,
Közepibe katonatemetõ.
Inkább ónék én is ott alatta,
Legalább a babám elsiratna.”
(Katonanóta 1917-bõl)

E havi írásomban olyan katonák nevét választottam, akik
hál’ Istennek, túlélték a harcok
sortüzeit.
1. László József hentesmester
volt Simontornyán a két háború között, több üzlete is volt a
községben. Somogy megyébõl,
régi nemesi családból származott, s egyik lánytestvére révén
rokonságban állt a Mezõszilasról származott Kirisits-családdal. Az I. világháborúban
megjárta az orosz harctereket,
s a román és olasz frontokat.
Sebesülése után több kitüntetést is kapott. A háború után
Simontornya iparos társadalmának jelentõs szereplõje volt.
Iskola utcai házukban (ez a mai
Soós-ház) lakott egy ideig a
gyermek Illyés Gyula szüleivel.
László Józsefrõl sajnos fényképünk nincsen.
2-3. Siket József kovácsmester
a Partiumból, Nagykárolyból
került a Dunántúlra, és Simontornyán alapított családot. Katonaképe az I. világháború idején készült, melyben õ is részt
vett. Fia, ifj. Siket József a II.
világháború katonája volt. A
képeket a Mikulás házaspártól
kaptuk, akiknek családjáról a
bõrgyári könyvben, hosszabban is írtunk.
4. A következõ képen Kocsis
József sütõmestert látjuk, aki
az orosz és olasz frontokon
harcolt négy éven keresztül.
5. Ifj. Dr. Kiss István gyermekkorunk háziorvosa volt, a krónikaíró dr. Kiss István fia. A
családról külön könyv jelent
meg Tóthné Unghy Ilona tollából. Ifj. Dr. Kiss István 1916-tól
az orosz és az olasz harctéren
harcolt (bizonyára ott is orvosi
hivatását teljesítette). 1918ban õ is megsebesült. Számos
kitüntetés tulajdonosa volt.
6. Sugár Fülöp órás és ékszerész volt, négy évet töltött a
fronton. Sebesülési érmet és
Károly csapatkeresztet kapott.
Üzletük a Fõ utcán állt 1944-ig,
amikor I. világháborús helytállása õt sem menthette meg az
elhurcolástól. A fénykép õt ábrázolja fiatal korában.

7-8. A következõ két képen a
Termel fivéreket látjuk, akik
mindketten megjárták az I. világháborút. Termel Sándor késõbb a bõrgyár építõmestere
lett, s pár hónap híján 100 évet
élt. Termel István édesanyja,
Dávid Zsófia mellett áll. Õ is a
bõrgyárban dolgozott. A képeket lányától, Kuntler Józsefné
Termel Ilonától kaptuk, aki a
posta telefonközpontosa volt.
9. A kép Kömüves Ferenc kõmûvesmestert ábrázolja. Õt a
mozgósításkor az orosz frontra
vitték. Késõbb az olasz fronton, a doberdói harcokban
megsebesült, s rokkantként
szerelt le a hadseregbõl.
10. Domján Gyulának, a bõrgyári kereskedelmi fõosztály
egyik vezetõ dolgozójának családjából ketten is kivették részüket az I. világháború csatáiból. Domján János cipészmester arcképe, aki 1915-tõl 1918ig harcolt a fronton, s több kitüntetést kapott.
11. Domján Mihály cipészmester ugyancsak részt vett az I. világháborúban. Utolsó mai képünkön õt látjuk.
Folytatás következik.
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3.

5.

4.

Kiss Margit
8.

7.
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Kérjük, támogassa munkánkat!
Ajánlja fel adója 1%-át!
Köszönjük!
A SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET az elmúlt két évben anyagi erõforrásaihoz mérten gyermeknapot, Mikulás-ünnepséget szervezett, részvételével támogatta az önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényeket, ajándékkal kedveskedett a fogyatékkal élõk kis csoportjának.
Tevékenységünkkel elnyertük a közhasznú jogállást, így fogadhatjuk az Önök által felajánlott adójuk 1%-át.
A Simontornyai Fény-Erõ Egyesület tevékenységének célja:
Simontornya város hagyományõrzõ tevékenységének megóvása.
Közfeladat megnevezése: a helyi közmûvelõdési tevékenység
támogatása.
Városunk idõsebb korosztályának szenior-tánc szervezése,
csatlakozás a szeniortánc-mozgalomhoz, fogyatékkal élõk kulturális rendezvényeinek segítése.
Közfeladat megnevezése: egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások.
Általános iskola 1-4. osztályos tanulók tanulmányi ösztönzése,
iskolán kívüli szabadidõ rendezvények, játékos vetélkedõk
szervezése.
Fõiskolára, egyetemre járó fiatalok anyagi támogatása.
Közfeladat megnevezése. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások.
Határon túli magyarokkal kulturális baráti kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Egyesület jelenlegi tagjai volt SIMOVILL-os dolgozók, nyugdíjasok, de szeretettel várjuk sorainkba a jelenlegi SIMOVILL–SIMOTRADE dolgozókat, nyugdíjasokat.

Kedves Olvasók!
A Simontornyai Színházi Napok Közalapítvány minden nyáron színházi programot szervez a várudvaron, továbbá támogatja a nagyobb kulturális rendezvényeket a városban.
Kérem Önöket, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat!
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Tisztelt Adományozók!
Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1%-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány
Simontornya köszönettel fogad minden támogatást, így adója
1%-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy az intézményben
mûködõ csoportok a jövõben is megfelelõ színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie?
A rendelkezés adója 1%-ról nem kerül Önnek pénzébe, csak
egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor.
Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor
a bevallás részét képezõ „EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány
adószámát: 18863558-1-17
Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!
Tisztelettel:
Hersics Julianna
TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány
7081 Simontornya, Petõfi utca 67.
Adószám: 18863558-1-17

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel
Simontornya városát támogatták. Az SZJA 1%-ából kapott támogatások összege 2015-ben 314.615 Ft volt. A befolyt összegbõl a kuratórium határozata alapján a következõ célokat,
szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ.
2. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium.
3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat.
4. Civil szervezetek támogatása.
5. Rendezvények támogatása.
Kérjük, adójuk 1%-ával 2016-ban is támogassák alapítványunkat!

Adószám: 18858406-2-17
Köszönjük a támogatást!
Máté Imréné, a kuratórium elnöke

(Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött lapokat igény
szerint biztosítunk.)
Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen konkrét célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik alapítványunkon keresztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél megjelölése mellett.
Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053
Ismét megköszönve bizalmukat!
Tisztelettel!
Máté Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Februárban egy házasságkötés volt:

Fodor Dénes és Lukács Edit
Februári születés
Molnár Boglárka 6. b osztályos tanuló, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Deák Ferenc Könyvtára által kiírt „Képzelt Lények
Csarnoka” rajzpályázatán, a Könyvtárosok Különdíját nyerte el.

Kiss Balázs
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Húshagyó keddi farsangbúcsúztató
Gondoljunk a Vass Lajos Nagydíjra vagy a KÓTA Népzenei verseny arany minõsítésére. Õk nyírségi dalcsokrot adtak elõ. A tolnanémedi Nebojsza Néptáncegyüttes a lakodalmakban is együtt mulatott a
simontornyaiakkal, mûsorukban zempléni karikázó táncot adták elõ. A második táncuknál – a dunántúli
összeállításnál – a technika ördöge ellenük volt, de végül megoldódott a zenei aláfestés és egy színvonalas
mûsort láthattunk. Rudolf Levente egy egész köteg népdalt hozott az ozorai szüreti felvonulásról, melyet
õ tanított be a mûvelõdési ház kórusának.
Nem mulathatunk igazán az aranyminõsítésû Simontornyai Hagyományápoló Citerazenekar nélkül. A
mûsor zárószámaként õket konferálta fel Máté Anna narrátor. Valami probléma van? – kérdezte,
ugyanis egyetlen citerát sem láttunk, ellenben szintetizátor, nagydobkészlet és tangóharmonikák kerültek a színpadra. Ez volt az igazi meglepetés. Szabó Róbert ötlete, hogy bebizonyítsák, hogy több hangszeren is tudnak játszani és hangulatot csinálni. Az est legnagyobb sikerét aratták. A zenéjükre sokan táncra
perdültek, és késõ estig mulattak. Ezúttal sem maradt el a farsang elengedhetetlen kelléke, a farsangi
fánk, a melegbor és tea, mellyel a simontornyai szereplõk kínálták a közönséget.
Va Lá

Támogatóikkal farsangoltak a bõrgyári nyugdíjasok
Rendhagyóan indult február 1-jén a Bõrgyári Nyugdíjasklub szokásos havi klubdélutánja. Disznótoros uzsonnára hívták meg az
Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-on való részvételüket önzetlenül
támogató szponzoraikat, akik örömmel el is fogadták a szíves
invitálást.
A város borával elsõként érkezett Csõszné Kacz Edit polgármester asszony, õt követte Szabó Attila, Csõsz László, Zsolnai István,
dr. Mihócs Zsolt, Haig Judit. Egyéb elfoglaltsága miatt csak beköszönni maradt ideje Lacza Attilának, miközben vágyakozva nézte
a finomságokkal teli asztalokat.
Klubtagként, de mégis a vendégekhez méltó helyet foglalt el Fung
Zsuzsanna, mivel õ is aktívan segítette a Ki mit tud?-os táncos csapatot. Sajnos, távol maradt Farkas Ferencné Margit néni gyengélkedése miatt, és Csõsz Mónika, akit kötelessége más városba
szólított.
A vidám beszélgetés, falatozás és borkóstolás után következett a
nótázás, melyhez Soós József harmonikajátéka és remek hangja
szolgáltatta az alapot.
Kis Jánosné klubvezetõ

Dolovai Béla, a száguldó fotós szinte minden eseményen ott
van. Facebookon közzétett képét megosztjuk az olvasóval. Egy
igen jól sikerült kép a balatoni Akali hajóról, mely a simontornyai Sió szakaszon elhaladt.

Farsang az Õszikékben
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Szülinapi buli az ÁFÉSZ Nyugdíjasklubban
Január hónapban ünnepeltük három nyugdíjastársunk szülinapját: Csõsz Istvánné 85 éves, Beidek László 85 éves, Beidek Lászlóné 80 éves.

75 év felett ünnepeljük a kerek évfordulókat. Ezen a napon tortával, szendvicsekkel és pezsgõvel köszöntjük az ünnepelteket. Beszélgetünk, énekelgetünk, és jól érezzük magunkat.

Minden klubtársunk nevében ezúton is nagyon jó egészséget, még
sok boldog évet kívánunk az ünnepelteknek.
Szabóné Joli klubvezetõ

Kitûnõ hangulat a sportbálban
Igazi báli hangulatúra sikeredett és a tánc volt a fõszereplõ a hajnalig tartó bálon. A szinte protokollmentes rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csõszné Kacz Edit polgármester. A képviselõséggel összeférhetetlenség miatt lemondásra kényszerülõ
Andráskó Péter, a Simontornyai TC ügyvezetõ elnöke jól megszervezte az estet.
(Az összeférhetetlenség oka: képviselõként
nem szavazhat meg önkormányzati támogatást az általa vezetett
társadalmi szervezetnek.) A rendezvény közös volt a Simontornyai
Kézilabda Klub Egyesülettel, mely bizonyítja a két sportkör jó
együttmûködését. Köszönet hangzott el az
önkormányzat és a SIMOTRADE KFT. egész éves támogatásáért, mindkét egyesület,
vezetõinek és játékosainak az elmúlt évi munkájáért, valamint a
szép számú tombolatárgy felajánlóinak. A bálon adta át Fung
Zsuzsi ajándékát, az alábbi szavak kíséretében:
Szeretettel köszöntök mindenkit!
Köszönöm minden kedves simontornyai lakosnak, akik letett ruháikat elhozták a turi-muriba, ezzel segítve, hogy minél több pénz gyûljön össze e nemes cél érdekében!

Már ismert a városban, hogy öt és fél éve gyûjtöm és árulom a ruhákat, amibõl befolyt pénzt mindig jótékony célokra fordítottam. Ezek
eddik a követkõzõek voltak:
Óvoda, iskola, mûvelõdési ház, összefogás bál, polgárõrbál, rászorult emberek, gyerektáboroztatás anyagi támogatása.
ÖNO és a támogatószolgálat részére 2 db vérnyomásmérõ és 1 db
vércukormérõ teszter megvásárlása.
A nyugdíjas napi rendezvényen 130 emberre gombócos káposzta
alapanyagainak megvásárlása.
Kéziseknek 1 db labda, plusz háló megvásárlása, plusz az ifi csapatnak szivacslabda megvásárlása.
Simontornyai mentõknek két speciális tárolótáska és 2 db autóstérkép, ami segít és megkönnyíti a mentõk munkáját, és még gyorsabbá
teheti a lelkiismeretes és szakszerû betegellátásukat.
A bõrgyári klub hajdúszoboszlói Ki mit tud?-on való fellépésének
anyagi támogatása.
Most pedig fogadjátok szeretettel 2 db felszerelt egészségügyi táskát és
2 db Lidocaint. magam és sok jó simontornyai ember nevében!
További sikeres munkát kívánok!

Az ajándék mindkét egyesület számára igen hasznos lehet. Az
lenne a jó, ha az egészségcsomagból és a fagyasztóból keveset kellene használni. A kitûnõ báli hangulatról a Várpalotáról érkezett
Yo Madarak zenekar, gondoskodott, aki minden korosztály számára megfelelõ számokat játszott.
Va Lá
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Ismét Gunarason, kórházban a város szélén
A mozgásszervi betegségben szenvedõ sorstársak egymást segítve
igazi nagycsaládot alkotnak, a három hét alatt új ismeretségek,
barátságok szövõdnek. A délutánra is átnyúló kezelések után igazi társasági élet folyik, melynek egyik színtere a gyógymedence,
ahol a fürdõzés mellett nagy beszélgetések szem- és fültanúi lehetünk. Az idõsekbõl álló nõi betegek egy része délután pihen, alszik, vagy kedvenc tévésorozatait nézi. Vannak, akik kötnek, horgolnak, s közben megbeszélik az unokák nevelésének kérdéseit,
vagy a sütés-fõzés rejtelmeit vitatják meg. A szabadidõben a férfibetegek sem tétlenkednek, õk elsõsorban a kártyajátékot ûzik
(römi, ulti), emellett a sakkozás a legújabb sláger. Idõnként alkal-

mi borbírálatot végeznek, melynek során értékes tapasztalatokkal gazdagodnak. A több éve együtt játszó baráti társaság három
nõ és egy férfi esténként nagy römi csatát vívott. A tét itt óriási a
gyõztes fizeti a pezsgõt!? A kezelések, a száraz és a víz alatti tornák jól segítik a letapadt, fájó testrészek regenerálódását, az
izomgörcsök fellazítását. A fizikoterápiás kezelések és a
gyógymasszázs szintén ezt a célt szolgálja, a betegek megújulnak,
felfrissülnek, sokkal vidámabbak lesznek. A lelki egyensúly is sokat javulhat, különösen akkor, ha megfogadják a gyógytornászok
falán olvasható idézeteket. Hosszasan lehetne még sorolni a pozitív tapasztalatokat. Sokat hallani manapság az egészségügyi intézmények nehéz körülményeirõl, a szakemberhiányról, mely valószínûleg itt is probléma, de ebbõl a beteg szinte alig érez valamit,

legfeljebb a reggelit és a vacsorát kell pótolni, ezt jól tudják, akik
már jártak itt. Dr. Muschicz Mária fõorvos és Oleticsné Herczog
Klára fõnõvér vezette intézményben igen rugalmasan, jól szervezetten folynak a kezelések, igazi hivatástudatú a személyzet. A fõorvosnõ „gyógypillantása” sokszor többet javíthat, mint bármely

gyógyszer. A mindenki Klárikájából sugárzik a segítõkészség, higgadtsága, problémamegoldó készsége aranyat ér. Ezt a véleményt
igen sok betegtárs megerõsítette, nem találtam olyan személyt,
aki ezt a nézetet nem osztotta volna. A három hét letelte után jólesõ érzéssel távozhat, s várja az újabb találkozást a betegek zöme.
Va Lá

Elõzõ számunk Szálkáim rovatában megjelent, hogy ellopták a házszámtáblát. Több fajta variáció is felmerült a probléma megoldására. A legegyszerûbbnek Molnárné Pál Ili ötlete bizonyult, unokájával, a hétéves Kolossal
megfestette a számot, melyet egy átlátszó nejlondarabbal befedtek, így az nem ázik át. A
tábla segít eligazodni a lakótelep logikátlan
házszámozásában. Egyetlen probléma hogy
Kolos mesterjelölt egyenlõre nem kaphat
iparengedélyt, nem tud adni számlát. Õt így
csak csokival lehet megfizetni.
Va Lá
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Büszkék lehetünk simontornyai lovasainkra
Tolna Megyei Lovassport Szövetség a simontornyai várban tartotta a 2015-ös évértékelõ gyûlését.
Az ünnepségen jelen voltak a megye lovasai, lótartói, tenyésztõi
és a támogatók. Kapoli István elnök a megye lovas életérõl tartott
beszámolót.
A tenyésztésrõl elmondta, hogy vegyes a fajta összetétele és lecsökkent a kisbéri állomány, ami korábban jelentõs volt, jelenleg
1700 db lovat tartanak számon a megyében.
Nagyon fontos az utánpótlás nevelése, ami jó úton jár, hisz öt
helyszínen rendeznek Unikornis versenyeket: Boly, Kapospula,
Tamási, Cece és Pécs. Ezek a helyszínek és az ott lévõ oktatók személye jó garancia, hogy a fiatalok kellõképpen elsajátítsák a lovaglás alapjait.
Az elmúlt évben háromfordulós megyei bajnokságot sikerült lebonyolítani. Tamási: 133 start, Simontornya: 70 start, Cece 57
start. A tavalyi év legnagyobb pozitívumának lehet elkönyvelni,
hogy az országos szövetség a versenyhelyszíneknek jelentõs támogatást biztosított.
Megyénkben két szakág tudott igazán gyökeret ereszteni és fejlõdni. Ezek a díjugratás és a fogathajtás. A távlovaglás is kezd kibontakozni. Viszont a paletta akkor lenne színes, ha a díjlovagló

és military is jelen volna megyénkben a választható lovas lehetõségek között.
Az ünnepség fénypontja a díjkiosztó volt.
Kezdõ lovas stílus versenyszámban:
I. Érsek Ivett – Kabakán LE
II. Márton Hajnalka – Völgységi SE
III. Géringer Szabolcs – Kabakán LE
Ifjúsági versenyszámban:
I. Papp Krisztina – Kabakán LE
II. Bodoki Bernadett – Kabakán LE
III. Ször Fruzsina – Tamási LE
B3 felnõtt versenyszámban:
I. Balogh Mariann – Kabakán LE
II. Hajdics Ágnes – Tamási LE
III. Néth Tibor – STC
Legöregebb igazolt aktív tag: Horváth István
Legszorgalmasabb szakmunkás tanulók: Ardellán Kristóf, Vida
Alexandra
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítséget Géringer Hajninak ezúton is megköszönöm.
Va Lá

Kettõs gyõzelem a
hazai pályán
Szülõk, nagyszülõk, rokonok, és szépszámú, kézilabdát szeretõ
nézõ- és szurkolóközönség elõtt mutatkozott be a SIKK U9-es
korosztályú fiúcsapata, a kézilabda kisiskolás bajnokság hazai
fordulójában. A 9 éves kézilabda palánták nagyon izgultak, ennyi
nézõ elõtt még soha nem játszottak. A pálya felfestése, illetve kijelölése mellett a mûanyag kapufákat is meg kellett erõsíteni, a kijelölést Lampert Csaba oldotta meg, míg a kapufákat szülõi ügyes
kezek segítségével hozták használható állapotba. Varga Szilvia
edzõ csapatán a fejlõdés jelei mutatkoznak, visszavágtak a tamási
fiúknak, akiktõl eddig kétszer vereséget szenvedtek.
Mind a Tamási, mind a Dunaújváros ellen végig vezetve, biztos gyõzelmet arattak.
Minden pályára lépõ játékos gólt szerzett, a védekezésen viszont van még mit
javítani. A sikerhez nagyban
hozzájárult Nagy Zalán és

Farsangi focikupa

Horváth Balázs gólerõssége valamint Strumberger Flórián kiemelkedõ kapusteljesítménye.
Eredmények:
SIKK–Dunaújváros 24-16 (15-9)
Góllövõk: Nagy Zalán 11, Horváth Balázs 7, Lõrinczi Mózes 3,
Hegyi Ferenc 2, Soós Bence 1.
SIKK–Tamási 25-19 (14-11)
Góllövõk: Nagy Zalán 13, Horvát Balázs 9, Lõrinczi Mózes 2 Kõvári Roni 1.
Gratulálunk és köszönjük az élményt!
Va Lá

A simontornyai sportcsarnokban ifj. Csepregi György és Papp Tamás, a Simontornyai TC játékosai egy jól sikerült focitornát szerveztek. A hat csapat részvételével rendezett tornán a csapatok zöme már a névválasztással nagy sikert aratott.
Az alakulatok nevei, mely egyben a végsõ sorrend is: Szenvedély
BFC I (Sárszentmiklós), Mágusok (Tolnanémedi), Echte Frontin
(Sárbogárd), Rutin (Dombóvár), Serdülõ (Simontornya), Veszett Kutyák (Simontornya).
A két csoportba osztott csapatok elõbb körmérkõzést vívtak,
majd keresztbejátszás következett, melynek során kialakult a
döntõ két résztvevõje. A döntõben a Szenvedély és a Mágusok
rendes játékidõben nem bírtak egymással. A hetesrúgások döntöttek. A kupa gyõztese a Szenvedély csapat lett, melyben három
kézilabdás (Rehák Tamás, Szabó György és Horváth István) bebizonyította, hogy nemcsak kézzel, hanem lábbal is jól bûvölik a
labdát. A legjobb kapus Kéri Donát, a legjobb mezõnyjátékos Halasi Gábor, a gólkirály Szabó Dániel lett.
Va Lá
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Barátság Öregfiúk Foci Kupa Simontornyán
Taroltak a Fejér megyei csapatok a hat csapat részvételével megrendezett körmérkõzéses tornán. A kupagyõztes Cecei öregfiúk
(10 p.) után a II. helyen az Aba végzett (9 p.) a III. helyen zárt a
Sárszentmiklós (8 p.) lecsúszott a dobogóról a Mezõszilas 6 p.) V.
helyen végzett a Tolnanémedi (4 p.), az udvarias házigazda Simontornya (3 p.) mindenkit maga elé engedett. Ismét kiváló szervezõmunkát végzett Varga Zoltán, jó mérkõzéseket láthattak a
nézõk.

tõital mester, Móré László, Szabó Attila, Varga István pékmester) köszönhetõen ingyen büfében csillapíthatták éhségüket, olthatták szomjúkat a játékosok és a nézõk is. Az alkalmi büfében a

A mérkõzéseken ádáz küzdelem folyt, zömében sportszerûen játszottak a csapatok. Egy esetet azonban okvetlenül meg kell említeni: a késõbbi kupagyõztes Cece csapatának egy játékosa elõbb
szópárbajt vívott az ellenféllel, majdnem tettlegessé fajult a dolog, de a Cece higgadtabb játékosai ezt megakadályozták, így nem
kellett kizárni az alakulatot. A támogatóknak (Takács János
CSOLI, Kerekes Csaba, Pál Sándor, Mayer Gyula szikvíz és üdí-

lányok, asszonyok (Csutorás Anett, Kocsis Ica, Varga Mirabela és
Varga Zsanett) tevékenykedtek. A jegyzõkönyvvezetésében és az
oklevelek megírásában segített dr. Kapinya Diána. Egy csapat
sem távozott üres kézzel, minden csapat kupát kapott. A díjakat
Szabó Attila alpolgármester és Varga Zoltán, a szervezõbizottság
elnöke adta át. A gólkirályi címet Kelemen Béla (Sárszentmiklós)
érdemelte ki, díjazták a legjobb kapust: Takács Károly (Cece), a
legjobb mezõnyjátékost: Virág Attila (Simontornya) és a legrutinosabb játékost: Laki Attila (Simontornya). Jelen sorok íróját is
meglepték, ugyanis a szervezõbizottságtól a kupa lebonyolításában nyújtott segítségért egy impozáns emléktárgyat kaptam.
Va Lá

Rövid focihírek
Már túl vannak 23 edzésen és mérkõzésen a futballisták. Az elsõ komolyabb téttel bíró összecsapáson, a Magyar Kupa II. fordulójában
március 13. án vasárnap 15 órakor a Kisdorog csapatát fogadják Tóth Attila edzõ tanítványai. A bajnokság március 19.-én szombaton
15. 30 kor kezdõdik a Pálfa csapata látogat Simontornyára. A pontos idõpontokat lapzárta után véglegesítik, az biztos hogy a
Simontornyai TC szombatonként fogadja az aktuális ellenfeleit.A felnõtt csapatban kevés a változás újonnan érkezett Ambrus László
és Csomor Dávid, egy távozó van, aki lassan kiérdemli az örökös átigazoló címet. No comment! A csapat célja változatlan felérni a
dobogóra. Ehhez kitartást jó erõt és fõleg jó játékot kívánok.
Va Lá

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
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