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Újévi köszöntõ
Sok szeretettel köszöntöm városunk lakóit az újév küszö-
bén!

Örömmel tölt el, hogy immáron 15. alkalommal köszönt-
hetem Simontornyát az újesztendõ elsõ perceiben! A 2016
már elballagott, s itt a reményteli 2017-es év. Ilyenkor az
összetartozás, a békesség, a szeretet jut eszünkbe elõször.
Számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk ha-
gyott esztendõt, s elhatározzuk, mi mindent tehetünk az új
évben egymásért, a családunkért, a városunkért. Fordula-
tos, sok munkával, tanulsággal teli évet zártunk. Kívánom,
hogy újult erõvel, lelkesedéssel tudjanak nekivágni az új
esztendõnek!

„Hölgyeim és uraim,

Tizenkettõt kongott az óra,

Figyeljenek most szépen, ahogy illik,

Erre az érzelmes búcsúztatóra,

Melyet mint „hõsnõ” most elrebegek,

Lévén az én szerepeim

A tragikus és komoly szerepek.

Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,

Hogy míg önök itt ölébe csücsültek

Pezsgõs jókedvnek s rózsás hangulatnak,

S mulatnak,

Azalatt meghalt az öreg Náthán,

Akinek bánat-batyu volt a hátán,

Meghalt a könnyet mázoló,

Vesékbe gázoló,

Rossz portékákkal házaló

Ó esztendõ,

S most új, vígabb élet kezdendõ!”

Tóth Árpád szavaival kívánok minden kedves simontor-
nyai számára sikerekben gazdag, boldog új évet!

Csõszné Kacz Edit polgármester
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A december havi testületi ülésrõl jelentjük
A kiküldött napirendi pontok mellé még egyet, a polgármester és az alpolgár-
mester illetményének megállapítását felvették, így 8 fõ és 4 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak.

Mikoly Tibor, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Az elmúlt 3 hét-
ben 4 bûncselekmény történt. Ebbõl két lopás, egy foglalkozás körében elköve-
tett gondatlan veszélyeztetés és egy ittas jármûvezetés. Az egyik lopási ügy-
ben egy simontornyai lakos a cégének telephelyén a nyitott tehergépkocsijá-
ból ellopták a napi bevételt 90 ezer forintot. A másik ügy: ismeretlen tettes no-
vember elseje és december hetedike közötti idõszakban egy, a Mózsé-hegyen
lévõ présházból prés alkatrészeket tulajdonított el. Az okozott kár ezer forint.
December 12-én ittasan vezette egy helyi lakos a gépjármûvét a Hunyadi utcá-
ban. Felhívta a figyelmet, hogy már a legcsekélyebb mennyiségû alkoholfo-
gyasztás is büntetendõ. Bírság vagy akár vezetõi engedély bevonása lehet a
büntetés.
Körtés István képviselõ (a továbbiakban K. I. képviselõ): Szeptemberben
arról tájékoztatott a polgármester, hogy 6 év után lezárult a Szûcs Józsefné ál-
tal indított per, és hogy az önkormányzat nyert. A héten kaptam Szûcsnétõl ezt
a levelet, másodfokon õ nyert, az önkormányzat köteles neki 953 ezer forintot
és a kamatait megfizetni. Hat éves történet, akkor kellett volna rajta segíteni,
nem most kifizetni egy millió forintot, és a testület errõl a kifizetésrõl sem ka-
pott tájékoztatást, kéri, a továbbiakban legyen errõl információ.
Csõszné Kacz Edit polgármester (a továbbiakban Polgármester): Két szak-
értõ az önkormányzatnak adott igazat. Csütörtökön kapta meg az önkormány-
zat a másodfokú ítéletet. Megnézi András Ferenc ügyvéd úr, hogy mit lehet
tenni még az ügyben. A ház összeomlásakor az önkormányzat sokat segített a
családnak. A kifizetésekrõl tájékoztatja a testületet, kifizetés az adott ügyben
nem történt.
Csõsz László képviselõ (a továbbiakban Cs. L. képviselõ): A tájékoztató
szerint megkezdõdött a szennyvíztelepen a kármentesítés. Megkérdezi, hogy
az a terület már állami tulajdonú-e.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Még nem, de
a telep folyamatosan károsítja a talajvizet, ezért rendelték el a kármentesítést.
Zsolnai István képviselõ (a továbbiakban Zs. I. képviselõ): Örül, hogy meg-
kezdõdött a Székelyi út rendbetétele, már többször kérte, hogy rendezzék ott a
területet.
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 elfogadta.

Javaslat Simontornya Város Önkormányzatára
vonatkozó 2017. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadására

K. I. képviselõ: A tervben a konyhaellenõrzés 12 nap, a hivatalé csak 8. Ez ke-
vés, ellenõrizni kellene a vagyongazdálkodást is.
Címzetes fõjegyzõ: Nem az egész hivatalt ellenõrzik, minden évben egy terü-
letet, most a szociális ügyeket. De lehet változtatni, lehet fordítva 12 nap a hi-
vatal, 8 nap a konyha.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat. A konyha ellenõrzése 8 napos
legyen, a hivatalé 12 napos, és a szociális területen kívül a vagyonnyilvántar-
tást is ellenõrizzék. A testület elfogadta a módosító javaslatot és jóváhagyta a
város önkormányzatának 2017. évi belsõ ellenõrzési tervét.

Javaslat a temetõi díjak felülvizsgálatára

Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal elfogadta, hogy a temetõi díjak nem változnak.

Beszámoló a társulások tevékenységrõl, pénzügyi
helyzetérõl, a társulási célok megvalósulásáról

Cs. L. képviselõ: Az óvodai táblázatokat nézte. Pincehelyen fele a létszám,
mint Simontornyán, a különbözõ adatok is nagyjából felesek, de a dologi kiadá-
sok nem. Pincehelyen 2,8 millió, Simontornyán 9,3 millió forint. Megkérdezi
ennek okát. Reméli, hogy az adminisztrációs költségek nem csak Simontor-
nyát terhelik. A testület 13 millió forintot ad az óvoda mûködéséhez, ebbõl
nem akarja más települések óvodáját finanszírozni.
Polgármester: Nem finanszírozza a város más települések kiadásait.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nagyon régi a kazán, csak a
gázszámla 5 millió forint. A fûtéskorszerûsítése pályázat beadásra került.
K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy milyen a fizetési hajlandóság, nincsenek-e
tartozások. És lát az ügyeleti társulásnál 1,7 millió forint tartalékot. Megkérde-
zi, hogy nem kellene-e azt autóvásárlásra fordítani.
Polgármester: Nincs tartozás. Tárgyalt a Nitrokémia Zrt. vezetõjével a jelenle-
gi autó átvételérõl. De az új üzemeltetõ lehet, hogy saját gépkocsit hoz, akkor
nem kell új autó.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a társulások
tevékenységérõl, pénzügyi helyzetérõl és a társulási célok megvalósu-
lásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás éves felülvizsgálatára

K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy ha az elnök az utalványozó, akkor ki az érvé-
nyesítõ. Ha õ a hivatal alkalmazottja, akkor õt ki helyettesíti.
Címzetes fõjegyzõ: Ez szabályozva van. Ha betegség miatt hosszabb hiányzás
van, akkor jegyzõként kijelöl helyettest.
Polgármester: A nemzetiségi önkormányzat minden segítséget megkap a vá-
rostól.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot
hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 16.
pontjában meghatározott feladata szerint, a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése által elõírt hatáskörében a Simon-
tornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmûködési
Megállapodást felülvizsgálta és a bevezetõ részt az alábbiak szerint módosítot-
ta:
„EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Simontonya
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, másrészt Simontornya Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselõ-testülete között az alábbiak
szerint:
A megállapodást az együttmûködõ felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vala-
mint ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alap-
ján kötik.
Az Áht. 6/C.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzé-
si, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormány-
zati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormány-
zat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló
törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerzõdõ felek jelen megállapo-
dásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rend-
jét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, va-
lamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggõ
szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet elõírásainak figyelembevételével történt.”
Az együttmûködési megállapodás egyebekben változatlan marad.

Javaslat a képviselõ-testület 2017. I. félévi
munkatervének elfogadására

K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy mit jelent januárnál a hivatal vállalkozási te-
vékenység engedélyezése. Márciusra van tervezve a tájékoztató a társulatról.
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Végre sikerült a Kiss-Tike Kft.-nek elszámolást készítenie. Most mind az 1150
szerzõdött fél kap levelet. Január 25-én lesz a küldöttgyûlés. Szerinte emiatt a
márciusi tájékoztató már késõi. Az áprilisi pontoknál az értéktár szóból lema-
radt az r .
Címzetes fõjegyzõ: A vállalkozási tevékenység azért szükséges, mert többfé-
le olyan tevékenységet is végez, amely vállalkozásnak minõsül. Például a
konyha kiadásából, a vendégétkeztetésnél, a mûfüves pálya miatt, a vendég-
ház kiadása miatt. Errõl számlát kell adni, ezért ezt rendezni kell.
Cs. L. képviselõ: A mûfüves pályát a Városüzemeltetési Kft. kezeli.
Címzetes fõjegyzõ: Valóban. A társulati beszámolót elõre lehet hozni február-
ra. Januárra nem érdemes, mert a küldöttgyûlés január végén lesz, ott még
döntések születnek.
Szabó Attila alpolgármester (a továbbiakban Alpolgármester): Nagyon el-
húzódott ez az elszámolás.
Polgármester: Bár a Facebook bejegyzésekkel nem kíván foglalkozni, de ott
azt olvasni, hogy az önkormányzat elköltötte az emberek pénzét. Közben a pénz
nem az önkormányzatnál van, sõt, az is várja a saját befizetését vissza. Õ is ja-
nuárt javasol a tájékoztató idõpontjául. Polgármester: Érkezett egy módosító
javaslat. Januárban legyen a tájékoztató Simontornya Csatornamû és Vízgaz-
dálkodási Társulat tevékenységérõl.
A testületet 6 igen szavazattal elfogadta a januárra szóló módosító javas-
latot. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. I. fél-
évi üléseinek munkatervét

Javaslat a városgyûlés elé kerülõ ügyek megtárgyalására,
idõpontjának meghatározására

Polgármester: A bizottsági elnököktõl nem érkezett javaslat. Azért áprilisi az
idõpont, mert addigra várhatóan megtörténik az elszámolás a szennyvízberu-
házással kapcsolatban.
Cs. L. képviselõ: Ezt is elõbbre kellene hozni.
K. I. képviselõ: Van 1150 LTP-szerzõdés, az elszámolás szerint 40 ezer forintot
kell mindenkinek a beruházásért fizetnie. 193 szerzõdött nem fizetett be ennyit,
és van 200 ember, aki semmit se fizetett. Január elején kapnak egy tájékoztató
levelet.
Polgármester: Fontos elmagyarázni, hogy aki nem kötött rá a rendszerre, az
talajterhelési díjat fog fizetni, az két hónapra is több mint ez a 40 ezer forint. Ja-
vasolja, hogy legyen az idõpont február 15. szerda, és legyen a pontok között a
2017-es költségvetés is.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szava-
zattal – ellenszavazat, és tartózkodás nélkül – elfogadta a polgármester
módosító javaslatát.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 6 igen szavazattal
– ellenszavazat, és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete – polgármester-
ének kezdeményezésére – az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló 10/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 77. § (1)-(2) bekezdése
alapján városgyûlést hirdet, a következõk szerint:
A városgyûlés helye: a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház nagyterme
A városgyûlés kezdetének idõpontja: 2017. február 15. szerda, 18 óra.
A városgyûlés témái:
– Tájékoztató a szennyvízberuházás elszámolásáról
Elõadó: Kossa István, a Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási Tár-
sulatának elnöke
– Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester
– Tájékoztató Simontornya Város Önkormányzatának 2017-es költség-
vetésérõl
Elõadó: Csõszné Kacz Edit polgármester
Egyebek: lakossági kérdések, javaslatok.

Javaslat a konyha mûködtetésének átszervezéséhez

Polgármester: Már novemberben szeretett volna tárgyalni errõl, de meg kel-
lett várni a kormányhivatal állásfoglalását. A lényeges változás, hogy a dolgo-
zók most közalkalmazottak, ezentúl pedig a Munka törvénykönyve alapján
lesznek foglalkoztatva. Sajnos, a fizetésük így is, úgy is csak a minimálbér.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy tudnak-e errõl az érintettek.
Címzetes fõjegyzõ: A képviselõ-testületi döntést követõen kapnak tájékozta-
tást. Az átszervezés az állami támogatás igénylése miatt szükséges. A dolgo-
zóknak nem lesz törés a munkaviszonyában emiatt. Nem kell elküldeni senkit.
A munkáltatójuk a Simontornyai Polgármesteri Hivatal lesz, emiatt nem ma-
radhatnak közalkalmazottak.
1. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a konyha mû-
ködtetésének átszervezésérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta és a gyerme-
kek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§

(1) bekezdés b) pontja szerinti gyermekétkeztetés feladatot a Simontornyai
Polgármesteri Hivatalba történõ integrálással oldja meg 2017. január 1-jei ha-
tállyal.
2. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Simontornyai
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a határo-
zat 1. számú mellékletét képezõ módosító okirat szerint változtatja meg a hatá-
rozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetû alapító okiratot adja ki.
A képviselõ-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a módosítás következ-
tében szükséges intézkedéseket megtegye.
Önkormányzati lakás kazáncseréje.
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elõterjesz-
tést, hogy a 2017-es évre ez kerüljön be a költségvetésbe.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy próbáljon az önkormányzat spórolni. A
kazánok a szezon végén sokkal kevesebbe kerülnek.
K. I. képviselõ: Számára az elõterjesztés elfogadhatatlan. Sokallja a szenny-
vízbevezetésre a 300-500 ezer forintot. Ez máshol kijött 100 ezer forintból.
Címzetes fõjegyzõ: Érintett az ügyben. Azért kerül ennyibe, mert csak a lakás
feltörésével oldható meg a probléma. Valahol el van tömõdve a rendszer, rend-
szeresen tisztíttatja, de a simontornyai cég már nem is vállalja.
Alpolgármester: Vette a fáradságot, kiment a lakáshoz. Látta, hogy a kazánt
nem lehet máshogy elhelyezni, kell a kémény. De abban igazat ad Csõsz képvi-
selõ úrnak, hogy kell keresni olcsóbb kazánt. A szennyvíz miatt fel kell törni
vagy a nappalit, vagy a konyhát, kell vagy 100 méter csõ.
K. I. képviselõ: Azt javasolja, majd a 2017-es költségvetés tárgyalásakor tér-
jenek erre vissza. Addig nézze át ezt szakember.
Címzetes fõjegyzõ: Ezt az ajánlatot szakember készítette, Farkas János.
Alpolgármester: Akkor neki kell szólni, hogy keressen egy olcsóbb kazánt.
Polgármester: A többi önkormányzati lakás felújításához is hozzájárult az ön-
kormányzat, ez majd 2017-ben lesz esedékes.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ 9. pontjában kapott jogkörében eljárva a Simontornya,
Mészáros u. 7. sz. alatti lakás felújítását – maximum 1.500.000 Ft ér-
tékben – a 2017. évi költségvetése terhére elvégezteti.

Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,

karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek
beszerzése” pályázat tervezõjének kiválasztására

Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Négy céget
hívott meg az önkormányzat, ígérték, hogy tesznek ajánlatot. Ma délelõtt 10
óra volt a határidõ, de egy sem érkezett. Újra ki kell írni a pályázatot, de nagyon
nehéz lesz találni valakit.
Polgármester: A múlt hónapban tárgyalt errõl a testület, a külterületi utaknál
az eredeti javaslat módosult, hogy több ember használhassa majd az új utat.
Cs. L. képviselõ: Witzl Éva, a pályázati referens jelezte, hogy ennek a pályázat-
nak két része van. Egyik az útépítés, a másik a gépvásárlás. Utánanézett, nagy
a támogatási összeg, érdemes lenne gépre is pályázni. A közmunkacégek pá-
lyázhatnak 10 millió forintig, olyan gép kellene, amivel a külterületi utakat lehet
karbantartani. 95 %-os a támogatás. A következõ ülésre be kell ezt hozni, ha si-
kerül ilyen gépet találni.
Polgármester: Kéri, hogy hatalmazza fel a testület, hogy a pályázat tervezõjé-
nek kiválasztásához újabb felhívást tegyen közzé.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munka-
gépek beszerzése” címû, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat terve-
zõjének kiválasztásról szóló elõterjesztést. A képviselõ-testület felhatal-
mazza a polgármestert új pályázat kiírására.

A polgármester és az alpolgármester illetményének
megállapítása

Címzetes fõjegyzõ: Megváltozott a jogszabály, a polgármesterek bére ezentúl
az államtitkári bér 55 %-a lesz. Ez így jelenleg 548.400 forint, ennek 15 %-a költ-
ségtérítés. Az alpolgármester bére a társadalmi megbízatású polgármester bé-
rének 70-90 %-a lehet. Az alakuló ülésen úgy határozott a testület, hogy hely-
ben 70 % legyen. Ezért az alpolgármester fizetése így 191.900 forint lesz.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés
alapján Csõszné Kacz Edit polgármester illetményét 2017. január 1. napjától
548.400 Ft/hó, azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint/hó összegben ál-
lapítja meg.

Folytatás a következõ oldalon.
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Költségtérítését a Mötv. 71.§ (6) bekezdés alapján 82.300 Ft/hó, azaz nyolc-
vankettõezer-háromszáz forint/hó összegben állapítja meg.
B.) Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekez-
dés alapján Simontornya Város társadalmi megbízatású alpolgármesterének
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 191.900 Ft/hó, azaz egyszázkilencven-
egyezer-kilencszáz forint/hó összegben állapítja meg .Költségtérítését a Mötv.
80.§ (3) bekezdés alapján 28.800 Ft/hó, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáz fo-
rint/hó összegben állapítja meg.

A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

K. I. képviselõ: Az elõzõ ülésen nem tudott részt venni, mert fogorvosnál volt.
Az észrevételeit eljuttatta Andráskó és Csõsz képviselõkhöz, megkérte õket,
hogy vessék fel azokat. Ezért az a vád érte, hogy ez nem levelezõ tagozat, vala-
mint hogy el sem olvasta a kiküldött anyagot. A tavalyi beszámoló számára ér-
telmezhetetlen volt. Mindezek után rákeresett a román kisfiú ügyére. Talált
egy hatoldalas cikket a délmagyar.hu oldalon. Tovább kutatva megtalálta a
szentesi polgármesteri hivatal 5/2011-es számú elõterjesztését. Ez annak a fel-
dolgozása. Megtalálhatja bárki a szentesinfo.hu oldalon, de a szentesi anyag-
ban konkrét dolgok is vannak, a simontornyaiban nem. A kisfiú egy csongrádi
történet. A plágium botrány már ide is elért. Ez az elõterjesztés a szentesi
2011-eshez hasonló. Ha lenne benne konkrétum, elfogadható lenne, de ebben
nincs. Ezt felháborítónak tartja. A vezetésnek fel kellene állni ebben a helyzet-
ben!
Címzetes fõjegyzõ: Megkérdezi, hogy arra gondol-e, hogy mondjon le a veze-
tés. Amit a képviselõ csinál, szerinte az felháborító, legközelebbre õ is felké-
szül.
K. I. képviselõ: Kéri, hogy a szentesi anyagot csatolják a jegyzõkönyvhöz.
Polgármester: Megkérdezi, hogy ezt a hivatalhoz mondja-e a képviselõ, és ki-
nek kellene ezért lemondani.
K. I. képviselõ: Más téma: szennyvíz. A számolás szerint 40 ezer forintba kerül
a családoknak a beruházás. Januárban a társulat felbontja a szerzõdést az
OTP-nél. Az február 28-i dátummal lezárja az LTP-szerzõdéseket. Így a lakos-
ságnak nem kell fizetni a felmondásért. Aki késõbb kötött, annak ez 2000 fo-
rintba kerül. A januári küldöttgyûlés elfogad egy határozatot, a befizetett pénz-
bõl 40 ezer forintot igényel a társulat. Az OTP mai tájékoztatása szerint, ha a la-
kosság lemond az állami támogatásról, akkor a pénzét egyben, azonnal meg-
kaphatja. Ha kérik a támogatást, akkor igazolás kell, és van 120 nap átfutás.
Polgármester: Megkérdezi, hogy akkor a befizetett 180 ezer forintból 40 ezer a
beruházás, a többi visszajár.
K. I. képviselõ: Ez sok mindentõl függ. Nem látja még, hogyan fogják az ezer
embernek leigazolni a felhasználást, ha kérik a támogatáshoz. A társulat szám-
láját is felmondják, hogy újabb befizetés már ne érkezzen. Mindenkinek le kell
állítani a banknál a csoportos beszedési megbízást. De ha valaki mégsem állítja
le, és küldi a társulatnak, akkor mivel az a számla meg lesz szüntetve, akkor az
OTP visszautalja a pénzt a lakoshoz. Szerinte májusban várható kifizetés.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy mindenki kap-e levélben elszámolást.
Márciusban Kiss úr azt mondta, jelezni kell, ha eltérést tapasztal valaki.
K. I. képviselõ: Fõleg a halálestek miatt van gond. Nem kaphatja meg automa-
tikusan az örökös a pénzt. Kell halotti anyakönyvi kivonat az OTP-nek, és a tár-
sulat hozzájárulása is.
Polgármester: Megkérdezi, hogy ha valaki simán felmondja az LTP-szerzõ-
dést, akkor elesik az állami támogatástól.
K. I. képviselõ: Ma ezt a tájékoztatást adta az ügyintézõ. Hivatalosan nem
mondhat mást. De aki eddig pl. eladta a házát, és felmondta az LTP-t, az meg-
kapta az állami támogatást is.
Góman Gyula, Simontornya Város Roma nemzetiségi Önkormányzatának
elnöke: Megköszöni a roma önkormányzat nevében az egész éves támoga-
tást. A polgármester asszony, az alpolgármester úr mindig részt vett a rendez-
vényeiken. Köszöni az aljegyzõ asszony, a közgazdasági osztályvezetõ és a
jegyzõkönyvezetõ egész évi, õket segítõ munkáját. Majer Gyula, Varga István
és Herceg Lajos és családja támogatását is megköszöni. Bejelenti, hogy a két
ünnep közt ruha- és ételosztást tartanak, karácsony elõtt pedig élelmiszercso-
magot adnak a hátrányos helyzetû családoknak. Köszöni a családsegítõ szol-
gálat dolgozóinak segítségét. Kellemes ünnepeket, boldog újévet kíván!
Alpolgármester: A karácsonyi vásár és a programok nagyon jól sikerültek,
rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Köszöni Kántor Mónikának és a közfog-
lalkoztatottaknak a rengeteg munkát.
Polgármester: Mindenkinek boldog, békés karácsonyt kíván! December
31-én várja a város lakóit egy kis vendégfogadásra, újévi köszöntésre a város-
háza elé.

Va Lá
A polgármester fontosabb intézkedései

1. A központi orvosi ügyelet mûködtetése tekintetében a közbeszerzési felada-
tok ellátására szerzõdést – a társulás elnökeként – aláírtam a Bujdosó Közbe-

szerzési Tanácsadó Kft.-vel. A közbeszerzési feladatok megkezdéséhez a szük-
séges adatokat átadtam a szerzõdõ félnek.
2. Megrendeltem az önkormányzati és társulási fenntartású ingatlanok gázka-
zánjainak felülvizsgálatát, amit jogszabály is elõír.
3. Elküldtem az MLSZ-el az elfogadott szabályzatunkat, egyben – a szerzõdé-
sünknek megfelelõen – kértem a pályaüzemeltetésre való átadását és a ház-
szabály megküldését.
4. Aláírtam a Simontornya, Vak B.-ltp. 12. II/5. sz. alatti lakás adásvételi szerzõ-
dését.
5. Aláírtam a szerzõdést a kamerák felszerelésre.
6. Minden évben be kell számolni az MNV Zrt. felé az ingyenesen átadott va-
gyonról. Ennek eleget tettem. A Simontornya, 181 hrsz. alatti ingatlan mûvelé-
si ága: közút, árok. A közutat – az MNV Zrt.-vel kötött megállapodásunk alapján
– közútként kell üzemeltetni. Ez annyit jelent, hogy senki kérelmére, semmi-
lyen indokból nem zárható le.
7. Elkészült a Mátyás k. utcai parkoló, a mûszaki átadás-átvételi eljárást elvé-
geztük, az elektronikus építési naplót lezártuk.
8. Pályázatot írtam ki a külterületi utak pályázathoz kapcsolódó tervezési mun-
kára. Döntés külön napirendi pontban.
9. Hatósági kötelezésre – pályáztatás után – aláírtam a szerzõdést a játszótér
és az óvoda játékainak felülvizsgálatára. Ennek díja 127.000 Ft. Nyertes vállal-
kozó: Tisza Park Kft. (5435 Martfû, Lenin u. 1.)

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl

November 29-én tárgyaltam Lévai Ferenc úrral, az Aranyponty Zrt. tulajdono-
sával.
December 1-jén Budapesten, a Fényszóró alapítvány támogatásával tölthe-
tett egy napot több, mint 50 simontornyai gyerek. Köszönöm az alapítvány és a
Volán támogatását, valamint a segítõ pedagógusok munkáját.
December 3-án részt vettem a Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata által szervezett Mikulás-ünnepségen.
December 4-én, advent elsõ vasárnapján, az óvodások mûsorát követõen fel-
lobbant az elsõ gyertyaláng a városi adventi koszorún. Köszönöm a fellépõk,
felkészítõk munkáját.
December 5-én tárgyaltam Gosztonyi Károly úrral, a Nitrokémia Zrt. vezetõjé-
vel az ügyeleti autóról.
December 6-án az egészségügyi, szociális és sportbizottság ülésén tárgyal-
tunk a karácsonyi és szilveszteri rendezvények lebonyolításáról. A szilveszter
megrendezésével megbíztam Kántor Mónika és Csõsz László képviselõket.
December 11-én, advent második vasárnapján az általános iskolások gyújtot-
ták meg a második gyertyát a város adventi koszorúján. Köszönöm a szervezõk
és fellépõk munkáját.
December 12-én részt vettem az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ kará-
csonyi ünnepségén, amit a bentlakóknak szerveztek. Átadtam az önkormány-
zat ajándékát.
December 15-én a Kéz a kézben Klub és az idõsek klubja karácsonyi rendezvé-
nyén vettem részt, adtam át az ajándékokat.
December 16-án és 17-én részt vettem a simontornyai karácsonyi vásáron. A
rendezvény fõtámogatója az önkormányzat volt. Köszönöm Kántor Mónika fõ-
szervezõ és a többi szervezõ, valamint a résztvevõk munkáját!
December 16-án, advent harmadik vasárnapján a Krammer Ferenc kórus tag-
jai gyújtották meg a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján. Köszönöm.
Bejelentem, hogy:
1. Ismét megkezdték a Balaton eresztését.
2. A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület elfogadta Simontornya Város Önkor-
mányzatának csatlakozását.
3. A környezetvédelmi hatóság elrendelte a Simontornya, 135/31-32-33 hrsz.
alatti ingatlanok környezeti kárainak felszámolását. Ezek az ingatlanok termé-
szetben a bõrgyári szennyvíztelep és a környezete, köztük az önkormányzati tu-
lajdonú is. Bonyolítónak a Nitrokémia Környezetvédelmi Zrt.-ét jelölte ki.
4. A karácsonyi díszkivilágítás felszerelésre került, a munka nagy részét a köz-
munkások végezték, köszönöm a munkájukat.
5. December 21-én kapják meg az önkormányzat ajándékát az óvodások és az
iskolások.

III.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl

2016. december hónapban polgármester döntései: tulajdonosi hozzájárulás 1
db, meghatalmazás 0 db.
Jegyzõ: közlekedési hatósági 1db.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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MINDENKI KARÁCSONYA
A rendezvényt új helyszínen, a város fõterén tartották. Ezt egye-
sek örömmel üdvözölték, de akadtak olyanok is, akiknek ez nem
tetszett. Jónak ítélték meg, hogy az adventi vásár keretében ünne-
peltek a város lakói, így többen láthatták a mûsort. Az ellenvéle-
ményezõk zöme viszont hiányolta a mûvelõdési ház biztosította
kényelmet, a meleg helyiséget. A kétnapos adventi vásárban na-
gyon sokan megfordultak, élvezték a vásári hangulatot. Többen
vásároltak is, de az igazi csemege a meleg lángos és langalló, vala-
mint a forralt bor volt. Délután 3 órakor kezdõdött a Mindenki
karácsonya városi ünnepség, a szokásoknak megfelelõen szalon-
cukrot és mandarint kaptak a résztvevõk. Az Õszikék két karácso-
nyi ünnepsége után újfent találkoztunk Szabó Icával, a kép-
viselõ-testület szociális, egészségügyi és sportbizottságának titká-
rával, aki az ünnepségeken igen aktívan vett részt.

Tõle megtudtuk, hogy az önkormányzat több, mint 500 ezer forin-
tot érõ csomagot ajándékozott az Õszikék lakói, az idõsek és a
Kéz a Kézben Klub tagjainak, valamint minden óvodásnak és az
összes iskolai tanulónak. Minden simontornyai ajándéka volt az
ISMERÕS ARCOK nevû együttes közel kétórás koncertje. Fül-
bemászó dallamaikkal, ritmusos zenéjükkel nagy sikert arattak, s

végül valóban ismerõsök lettek. Az idõjárás enyhén szólva nem
kegyelmezett sem a zenekarnak, sem a közönségnek. Elõfordult,
hogy szinte befagyott a szaxofon, a nézõk szerencsésebbek voltak,
õk védõitallal, forralt borral melegíthették magukat.

Va Lá

Adventi koncert

December 11-én a katolikus templomban hangversenyre gyûlhet-
tek össze a zeneszeretõ emberek. Az advent 3. vasárnapján ha-
gyományosan megrendezésre kerülõ koncerten minden korosz-
tály képviselte magát. Fellépett a Lelkes-cserfes gitárcsapat, a
Vak Bottyán Általános Iskola, Gimnázium tanulóiból összeállí-
tott kis énekkar, a Fried Mûvelõdési Ház énekkara és a Krammer
Ferenc kórus, zongorán kísért Doffkay Frigyes. A felemelõ dalla-
mok, a karácsonyi hangulatú költemények, valamint a közönség
és a fellépõk közös éneklése mindenkinek élményt jelentettek és
a karácsonyi készülõdés, rohanás közben lelki feltöltõdést is je-
lentettek.

M. K.–A. ZS.
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Így ünnepeltük a karácsonyt

Az ÕSZIKÉK karácsonyát a legkorábban már december 12-én
megtartották. Egész napos ünnepség várt az otthon lakóira, dél-
elõtt az iskolások és óvodások mûsorának örülhettek a bentlakók.
Ezúttal is megköszönik a tanáraiknak és az óvó néniknek, hogy az
idõsek is átélhetik a gyerekek által nyújtott szeretetet – mondta
Baum Márta, az intézmény mindenese, legfõbb informátorom.
Tõle azt is megtudtuk, hogy a nagy készülõdésben bizony elfárad-
tak az otthon lakói és dolgozói, de bátran állítom, megérte, egy
csodálatos napot töltöttek együtt. Jó ötlet volt, hogy a szaloncuk-
rokat egyenként átcsomagolták egy saját készítésû díszdobozba,
melyben egy-egy idézet lapult, ezt kapták ajándékul a gyerekek a
fellépõk és jelen sorok írója is.

„A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap
öntse el szívedet a jóság s a szeretet, s ez tartson ki, ameddig lehet.” –
akár az élet mottója is lehetne. Délután a nyugdíjasklubok képvi-
selõi látogatták meg az otthon lakóit. Petrovics Péterné intéz-
ményvezetõ és Csõszné Kacz Edit polgármester karácsonyi jókí-
vánságai után átadták az önkormányzati ajándékcsomagokat.
Születésnapost is köszönthettek Farkas Ferencné Margit néni
személyében.

Az ünnepelt ezúttal is megajándékozta az Õszikék lakóit és dol-
gozóit, mindenki egy tábla csokoládét kapott, valamint egy aktuá-
lis karácsonyi verset szavalt el mély átérzéssel. Boldog születésna-
pot kívánunk, és reméljük, még sok közös élményben lesz ré-
szünk. Nincs ünnepség a Máténé Klári vezette Krammer kórus és
a citerazenekar három tagjából alakult zenekar (tangóharmoni-
kások: Soós József és Geiger István, a doboknál Balogh Gyula)
zenei csokra nélkül. Minden résztvevõ nevében bátran mondha-
tom, csodálatos napot töltöttünk együtt. Az újság hasábjain ke-
resztül is boldog új évet kívánnak az Õszikék dolgozói és lakói!

Va Lá
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Az Õszikék idõsek klubjában így ünnepeltek
Sajnos, haláleset árnyékolta be a szeretet ünnepét, a közelmúlt-
ban elhunyt egyik társuk, Debreceni Dezsõ, akinek versmondása
nélkül nehéz elképzelni az ünnepségeket. A 24 fõre csökkent klub
tagjai már hónapok óta készültek a karácsonyra. Eljött a nagy nap
is. A dekoráció a karácsony hangulatát idézte, a két fenyõfát saját
készítésû, horgolt díszekkel ékesítettek. A mézeskalácsból készí-
tett ház és a sok apró sütemény a klub vezetõjének, Molnár
Józsefné Marika fõnõvérnek köszönhetõ. Az ajándékok készíté-
sében az egészségi állapotának és képességeinek megfelelõen
mindenki részt vett. A klub legidõsebb tagja, Szabó Lászlóné
Rizus néni elmondta, hogy azért is jók az ilyen közös munkák,
mert senki sem akar kimaradni belõle, növeli az akaraterõt, a kol-
lektíva összetartozásának szellemét, s végül olyan feladatot is el
tudnak látni, melyet eddig nem. Tavaly, 2016-ban egy edényfogó
kesztyût készíttetek, ezzel ajándékozták meg egymást. A kesztyû,
mint a mesében, úgy készült: ez megálmodta, ez kiszabta, ez meg-
varrta, ez kirajzolta, ez kihímezte stb.
A karácsonyi ünnepségen részt vett a város polgármestere,
Csõszné Kacz Edit, aki meleg szavak kíséretében átadta az aján-
dékcsomagokat. Egy edényfogó kesztyût õ is kapott a kettõ hím-
zésmintájú közül, nem a paprikásat választotta, mondván, kap
elég „mérget” egész évben. Igaza van, mert pár perccel késõbb
Molnárné Marika a köszönõ beszédében belecsempészett egy csí-

põs megjegyzést, nevezetesen azt, hogy a képviselõ-testülettõl na-
gyobb támogatást szeretne a klub. Erre a polgármester úgy
reagált, hogy ezt õ is szeretné, de sok klub mûködik a városban, s
igyekeznek mindenkinek juttatni a kevésbõl. A klubtagok az
ajándékozás után elfogyasztották az ebédet, egy kicsit még be-
szélgettek, majd indult a nehezen mozgókat hazaszállító autó.

Va Lá

A szeretet ingyen van, a szeretet nem kerül pénzbe
Ez volt a fõ mondanivalója a Kéz a kézben Klub
karácsonyi ünnepségének. Mindig sokan elérzé-
kenyülünk, amikor látjuk a klub – sajnos már csak
– öt fiatalját, akik sérültek ugyan, de élni akarnak,
s nagy erõfeszítéseket tesznek azért, ami az embe-
rek zömének természetes. Nehéz szavakkal leírni
azt az érzést, ami eltölti az embert, ezt csak látni és
érezni lehet.
A szokásokhoz híven, ezúttal is sokan eljöttek kö-
zösen ünnepelni a karácsonyt. A klub vezetõje,
Nagy Istvánné köszöntötte elsõnek a megjelente-
ket, ismertette a klub éves tevékenységét. Kiemel-
te, hogy a támogatónak köszönhetõen ismét, tar-
talmas, gazdag programokat tudtak szervezni. Ki-
rándultak Cecére, ahol a felújított Csók István em-
lékházat tekintették meg, ebben az évben sem ma-
radt el a rétimajori látogatás, itt a sláger a fürdõzés
volt. Budapesten két alkalommal is jártak, mind-
kétszer a Fényszóró alapítvány elnökének, Csep-
regi Évának a meghívására. A Fõvárosi Nagycirkuszban a neves mûvészek és tehetséges gyerekek szórakoztatták a közönséget. A mû-
vésznõ és a város polgármesterének, Csõszné Kacz Editnek a barátsága közismert, ennek köszönhetõek a meghívások. Kecskemét ne-
vezetességeit ismét megcsodálták. Egy régi álmuk is teljesült, amikor a pécsi Zsolnay kulturális negyedbe látogattak. A Tamási termál-
fürdõbe nagyon szeretnek járni, a 2016-os évben három alkalommal is sikerült eljutniuk. Az ünnepeltek verses ajándékmûsorral kö-
szönték meg a támogatást. Nagyon izgultak, ki tudja mennyit készültek, látszott rajtuk, hogy igaz szívvel mondták el a szép karácsonyi
verseket. A csillagszórók meggyújtása után ajándéközön halmozta el a klub tagjait. Gyerekpezsgõvel koccintottak és finom sütemé-
nyekkel kínálták az ünnepség résztvevõit. Megható, szép ünnep volt.

Va Lá
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Az óvodában a szokásos módon ünnepelték a karácsonyt, ezúttal
is az óvó nénik és dadusok mutatták be egy karácsonyi történetet.
A gyerkõcöknek tetszett, és gyakran megtapsolták az elõadást. Az
ajándékcsomagokat Csõszné Kacz Edit polgármester és Zsolnai
István, az önkormányzat egészségügyi, szociális és sportbizottsá-
gának elnöke adta át.

A jó szándék ezúttal sem vonzotta Simontornya lakosait
A város fõterén az elmúlt évekhez hasonlóan, igen kevesen búcsúztatták együtt az óévet és köszöntötték az újesztendõt. A létszámmal kapcsolatban Vámi István
nyugdíjas iskolaigazgatóval történõ beszélgetéseim jutottak az eszembe. Igaz, hogy a példa a sportból való, kissé morbid, de ide kívánkozik. Az igazgatóval több
mint 25 évig gardíroztuk a kézilabdacsapatot, amikor megjött Harkányból, mindig megkérdeztem tõle, hogy az ottani kézilabda-mérkõzésen hány nézõ volt jelen?
És név szerint?! Ezen mindig jól derültünk. Nos, ezt a kérdést sajnos a közös újévvárás létszámáról most is feltehetnénk. Elgondolkodtató, miért nem sikerül, pedig
a város vezetése jelentõs összeget áldoz a vendéglátásra. Jónak ítéli meg ugyanakkor a lakosság zöme a tûzijátékot, melyet nagyon sokan megcsodáltak. A mi-
értekre, a megoldásra közösen keressük a választ!!! A Simontornyai Hírek nyitott e kérdésben és szeretne segíteni. SEGÍTSEN ÖN IS!

Va Lá

A Simontornyai Fény-Erõ
Egyesület ellátogatott

a Télapóhoz
December 9-én a Nagykarácsonyban található mesebirodalomba
látogattak el a Simontornyai Fény-Erõ Egyesülettel a 3. osztályos
gyermekek és az egyesület tagjainak unokái. A kis faluba érve már
messzirõl észrevettük a pirosra festett, szépen feldíszített kis házi-
kót. A kapuban a Télapó manói fogadtak nagy szeretettel ben-
nünket. Körbejártuk, s megcsodáltuk a kis udvar csodáit. A gyer-
mekek találkozhattak a szánhúzó szarvasokkal és az ajándékládi-
kákban más gyerekek által elrejtett játékokra bukkanhattak, a
Jóság kútja pedig azokat várta, akiknek vannak eltitkolt csínyte-
véseik.
Nagyon tetszett a szalmabálákból készített labirintus a kis „lur-
kóknak”, nagy zsivajjal vették birtokba. Az állatsimogatót sem le-
hetett kihagyni, ahol nyuszik, birkák, kecskék és sok más kis álla-
tot láthattak, simogathattak a gyermekek. Már sötétedett, amikor
betértünk a Mikulás dolgozószobájába, ahol a Nagyszakállú min-
den kívánságot meghallgat és beszélget a gyerekekkel, illetve a
gyermeklelkû felnõttekkel.
A gyermekeknek sok kérdése volt a Télapóhoz: hány éves vagy,
mivel jöttél hozzánk, hány óra alatt értél ide? Õ türelmesen végig-
hallgatta, s válaszolt a kérdésekre, mindenkivel elbeszélgetett.
Megkérdezte jók voltak-e, tanulnak-e, ki az, aki néha rosszalko-
dik, s végül énekelnének-e neki egy szép éneket. Amikor a gyer-
mekek elénekelték a karácsonyi éneket, utána kiosztotta az aján-
dékokat. Megkérdezte tõlük, hogy a kísérõiknek adjon-e ajándé-
kot? Mivel a gyermekek hangos igennel válaszoltak, így mi, fel-
nõttek is kaptunk egy-egy kis csomagot. Engedélyt kaptunk, hogy
egyenként fotózkodjunk a nagyszakállú Télapóval, amit egy gyer-
mek sem akart kihagyni, hogy ez az élmény még maradandóbb
maradjon.
A Télapóval való találkozás után tértünk be a játszóházba, ahol
kézmûves foglalkozások és népi játékok segítenek az ünnepi han-
gulatra való készülõdésben. Mindenki készíthetett magának kis
gyertyát és szarvast ábrázoló karácsonyfadíszt.
Gyorsan elszaladt az idõ, kifele menet még megcsodáltuk a fénye-
ket, mely addigra beragyogta a Mikulás-házat.

Szabó Jánosné elnök

Alsósok karácsonya
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„Csillagos ég, merre van
a magyar hazám?”

Ezt a fejezetet az I. világháború katonáiról a sorozat befejezõ részének szántam. De mie-
lõtt felsorolnánk az emlékmûbe vésett neveket, szólni szeretnék vitéz Potyondi Lajosról,
Simontornya hajdani állomásfõnökérõl, aki várományosként kapta a kitüntetõ címet.
Édesapja Szakályban élt. Részt vett az I. világháború harcaiban, s hõsies helytállásával
érdemelte ki a vitézséget. Az unoka, Potyondi Gyõzõ, zenetanárként Finnországban él, s
a Történelmi Vitézi Rend Benelux államok és Skandinávia Székkapitánya. (T. Unghy
Ilona Képes Krónikája c. könyvének III. kötete alapján.)

S ezek után szeretnék fejet hajtani az I. vi-
lágháború hõsei és hõsi halottai elõtt. De ne
feledkezzünk meg a II. világháború hõsei-
rõl sem, hiszen a Don-kanyar tragédiája
1943 januárjában kezdõdött. Róluk koráb-
ban részletesen is írtam. (Eml. tör. 2. kötet)
Õrizze meg valamennyiük nevét az utókor
emlékezete!
Az I. világháborús emlékmû fotója akkor
készült, amikor a neveket a ráfuttatott bo-
rostyán eltakarta. S amikor nagy tisztelettel
felsoroljuk az emlékmûbe vésett neveket,
szeretném megköszönni a sok segítséget,
melyeket a „Csillagos ég…” írásaimhoz
kaptam.

Kiss Margit

A községháza elõtt az emlékmû avatásakor, 1929-ben. A képen látható: 2. a fiatal Varga Kál-
mán református lelkész, az emlékmû elõtt József fõherceg, mellette Pesthy Pál országgyûlési
képviselõ. A jobbszélen a krónikaíró, id. dr. Kiss István, mellette levente sapkával a fején ifj.
dr. Kiss István áll.

Az I. világháborús emlékmû vadszõlõvel be-
futtatva az 1950–1960-as években. A hõsök
neve így majdnem teljesen láthatatlanná
vált.

Az emlékmûbe vésett
nevek

Agocs István, Bakonyi Mihály, Balázsik
István, Balogh Endre, Barócsai István, Ba-
rócsai József, Bencze János, Bekõ Fe-
rencz, Bekõ István, Benkõ Ferencz, Benkõ
György, Benkõ István, Bérdi János, Bérdi
József, Bereczky János, Bereczky István,
Bertalan Mihály, Bregovics Mihály, Budai
István, Budai Tóth József, Csapó János,
Csigi Mihály, Csomó István, Csontos La-
jos, Csõsz Ferencz, Diczi András, Erdélyi
Mihály, Erdélyi Lajos, Farkas Ferencz,
Fellinger Gyula, Filótás József, Finta Já-
nos, Fodor János, Fodor Pál, Futó József,
Fülöp Balázs, Ganzler Ignácz, Gomán Jó-
zsef, Gombos István, Gölöncsér György,
Hadarik István, Hartenstein Jakab, Her-
pai Ernõ, Hesz József, Hilldebrand János,
Horváth István, Horváth István, Horváth
Mihály, Horváth Péter, Ihász Ferencz,
Ihász Lajos, Imre István, Ivancsik József,
Iváncsik Lajos, Jancski József, Josvai Já-
nos, Juhász János, Juhász József, Juhász
Márton, Keresztes József, Keresztes Pál,
Kollmann Gyula, Kolompár János, Kor-
mos Ferencz, Kovács Antal, Kovács
György, Kovács István, Kovács István, Ko-
vács István, Kovács János, Kovács József,
Kovács Sándor, Kökényi György, Kõmû-
ves István, Krekó Ferencz, Kránitz István,
Kronstein József, Lénárt Ferencz, Liptai
István, Lõvy (Lõwy) Vilmos, Luka József,
Lukács György, Lukács János, Lukács Kál-
mán, Lukács László, Márkus Ferencz,
Márkus János, Molnár Ignácz, Molnár Jó-
zsef, Molnár Pál, Molnár Horváth Péter,
Móricz János, Nagy József, Nagy József,
Németh József, Németh Mihály, Nyakas
István, Pacskód Pál, Petres István, Piros
József, Prell János, Pruck József, Pusztai
István, Pusztai Lajos, Pusztai János, Pusz-
tás Sándor, Repei Máté, Sándor János,
Sáringer János, Smigura István, Suplicz
József, Szabó András, Szabó Endre, Szabó
István, Szabó László, Szajkó János, Szálka
Pál, Szamotnik Balázs, Szatkó Ignácz,
Sziládi Ferencz, Sziládi Pál, Sziládi Viktor,
Szûcs Imre, Takáts István, Takáts János,
Takáts Pál, Tillmann Sándor, Tóth Pál, D.
Tóth István, Tóth István, Tüdõs Márton,
Üsztök György, Verebi József, Vida Lajos,
Vigh Ferencz, Vigh János, Vigh Lajos, Vi-
szügyel János, Weisz Miksa

Decemberi
házasságkötés:

Márton András
és

Hermann Irén Veronika
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Mûvészetkedvelõknek
– röviden!

Mûvészeti technikák
XI./3. 1. rész

Monumentális festészet

ÁTMENET A FRESKÓ
ÉS A SZEKKÓ

KÖZÖTT
Azért ilyen hosszú a cím, mert ennek a
technikának sajátos módon nincs konkrét
elnevezése. Hogy honnan származik maga
a technika, erre utalást nem tartalmaz for-
rásunk. De azt hiszem, nem is ez a lényeg.
Aki szeret kísérletezni, annak jó szívvel
ajánlom az alábbi sorokat.
Elõször is jól kiszáradt, tökéletes vakolatra
van szükségünk. Salétromos kivirágzáso-
kat, vagy pl. a „táskásodást” el kell távolí-
tani, és új vakolattal pótolni. Szükség ese-
tén szigetelnünk kell a falat. Ha festett volt
a vakolat, a festést le kell kaparni, szappan-
nal alaposan lemosni és hagyni kiszáradni.
A pauzálás itt sokkal kényelmesebb, hi-
szen az egész felületet egyszerre átjelöl-
hetjük. A kötõanyag részben mész, rész-
ben kazein.

A kazein egy nagyon sokoldalúan felhasz-
nálható vegyület. Megtalálható a tehéntej-
ben illetve az emberi anyatejben is. A fe-
hérjék egyik családját adja. Készítenek be-
lõle ragasztót, festéket, sajtot, mûanyagot
is! Esetünkben kötõanyagként alkalmaz-
zuk a festékhez keverve.
Mikor kész a pauzálás, a körvonalakat ka-
zeinos barna vagy fekete festékkel kihúz-
zuk. Az alapozás utolsó lépése pedig, hogy
egy-egy részt vékony mésztejjel behúzunk.
De csak annyit, amennyit 20-30 perc alatt
készre tudunk festeni. A mésztejhez
5-10% kazeint adunk, vagy jól lefölözött
savanyú tejet. A mész itt is szénsav felvéte-
le mellett szárad, mészpáncél keletkezik.
Közben a kazein is „dolgozik”, a kötést se-
gíti. A kép hatása olyannyira hasonló a
freskóéhoz, hogy még a restaurátorokat is
megtévesztheti. Az e módszerrel festett
kép tartósabb, mintha csak kazeint hasz-
nálnánk.
A következõ részben tovább kutatjuk a
szekkó rejtelmeit. Addig is ajánlatom a
simontornyai könyvtárból: A képzõmûvé-
szet iskolája I.-II. c. kötet

Gyurkó Gábor

Lassan bezár a kiállítás
Vincze Angéla festõnõ képeibõl nyílott idõ-
szaki kiállítás 2016. november 26-án a vár-
ban. Vincze Angéla tagja a Magyar Alkotó-
mûvészek Országos Egyesületének, a Ma-
gyar Rajztanárok Országos Egyesületének,
a Mûvésztanár Társaságnak és a Honvéd
Kulturális Egyesületnek.
Számtalan díj és elismerés tulajdonosa.
A mûvésznõ 2002 óta szervezi a magyar fes-
tészet napját.
A különbözõ méretû képei próbálják meg-
jeleníteni az idõ és a tér örökkévalóságát,
áthatolhatatlanságát. Az alkotások nem a
világban tapasztalható látvány reproduká-
lása, hanem az alkotómûvész belsõ világá-
nak kivetülése. A mozgás és a színek áradá-
sa egy olyan harmóniában teljesedik ki, ami
nemcsak a szemünkön keresztül hat ránk,
hanem megérinti az értelmünket és a lel-
künket is.
A kiállítás február közepéig tekinthetõ meg
a vártorony I. emeleti kiállító termében.

M. K.–A. ZS.

Közönségdíj
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium benevezett az idén is a Köszönjük, SIÓ!
Iskolatáska Program rajzversenyébe 103 rajzzal.
A rajzverseny témája volt: „Adj tanácsot a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekek-
nek!” A rajzverseny 2016. október 10-én zárult le és 2016. október 25-én volt az ered-
ményhirdetés. Közönségszavazattal (83 821 ponttal) az elsõ helyen végzett az iskolánk,
ezért megnyertük a SIÓ-bulit. Ez azt jelenti, hogy 2017 tavaszán gyermeknapi vagy
egészségnapi rendezvényre SIÓ termékcsomagot kap az intézményünk. 2016. december
15-én megkaptuk az errõl szóló oklevelet is. Idén történt velünk egy kisebb fajta kaland.
A „Köszönjük, Sió!” tévedésbõl nyertesnek hirdette ki az alábbi tanulókat: Bencze Han-
na, Fodor Balázs és Klár Dávid 5. a. A tévedést elsimítandó, õk is oklevelet és Sió aján-
dékcsomagot kaptak, melyet nagy örömmel vettek át.

Gyurkóné Tóth Irén

TÛZOLTÓBÁL
Tisztelt Lakosok! Mindenkit sok szeretettel várunk

2017. január 21-én, szombaton 20.00 órakor

a Fried Mûvelõdési Házba, a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület
szervezésében tartandó bálba.

Jegyeket elõvételben Andráskó Péternél, a 06 (30) 977 5087-es telefonszámon
vagy a peter.andrasko81@gmail.com e-mail-címen lehet igényelni.
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A focit korán kell elkezdeni!

Ez a felismerés vezette a Magyar Labdarú-
gó Szövetséget, amikor meghirdette a Bo-
zsik-programot. A legfiatalabb korosztály-
ban (U7, U9), de még késõbb is, kevésbé
fontos az eredmény, a cél a játék megsze-
rettetése, a foci alapjainak elsajátítása.

Jellemzõ, hogy a lányok együtt játszanak a
fiúkkal.
Új szelek fújdogálnak Simontornyán is,
megtalálták azt a személyt, aki nemcsak
edzõje, hanem egyúttal a kis közösség szer-
vezõje, összekovácsolója is. Varga Zoltán

játékos múltja, szervezõképessége, agilitá-
sa ismert, az idõk folyamán lehiggadt, mely
elõnyére vált. Továbbra sem ismer lehetet-
lent, csak tehetetlent.
Kérdésemre elmondta, hogy a Bozsik-
program kuparendszerben folyik egy-egy
helyszínen, a csapatok körmérkõzéseket
vívnak, ahol mindkét korosztály pályára
lép. Varga Zoltán nagyokkal van, míg fele-
sége, Varga Mirabela a kicsiket gardíroz-
za. Köszönet illeti, hogy az idõt nem sajnál-
va irányítja õket, nem engedi, hogy felnõtt
nélkül maradjanak. Az eredmények mellé-
kesek, de azért számon tartják, eddig zö-
mében gyõztek. „Az alma nem esik messze
a fájától” mondást igazolja, hogy három
korábbi kiváló játékos fiai is jó úton halad-
nak, beválogatták a megye válogatottba
Molnár Szabolcsot, Szûcs Rómeót és Var-
ga Alexet.

Va Lá

Kicsik U7-9 balról: Varga Zoltán, Hegyi
Ferenc, Szendrei Rómeó, Nagy Tamás,
Varga Fatima, Horváth Balázs, Nagy Laci,
Szendrei Erik, Bodor Lehel, edzõ: Varga
Mirabela.

Nagyok U9-11 balról: Kneisz János, Ros-
tás Pityu, Erdélyi Marci, Racsits Krisztián,
Körtés Ricsi, Fung Gergõ, Varga Alex,
Fung Szabi, Török Bálint, Fresli Ábel, ka-
pus: Hersics Bence, edzõ: Varga Zoltán.

Barátság öregfiúk focitorna február 4-én,
szombaton 9 órától a sportcsarnokban.
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KÉZILABDADÖMPING
Az elmúlt hét végén férfi felnõtt csapatunk négy mérkõzést is lejátszott. Szombaton délután a Veszprém megyei bajnokság ke-
retében Sárbogárddal játszott. A gólokban bõvelkedõ mérkõzésen 44-37 arányban maradt alul. A szabványosnál rövidebb és
keskenyebb pálya a hazaiaknak kedvezett, ráadásul a nézõk is elfoglaltak ebbõl egy métert, ott ültek a pályán, s mindez zavarta
a játékot. Zámbó Tibor vezetõedzõ is hiányzott, õ a serdülõ csapattal a Veszprém megyei felnõtt bajnokságban listavezetõ Úr-
kúton volt.

Eredmények:

Sárbogárd–Simontornya 44-37 (20-20)

SIKK: Somogyi – Kapoli 3, Csendes 14, Glück 1, Szilágyi 6. Mol-
nár 2, Nacsa 6.
Cserék: Lampert 5, Rohn, Kovács.
Kiállítások 4, illetve 12 perc 7 m-es 2/2, illetve 4/3.
Vasárnap Simontornyán rendezték meg a Tolna megyei férfi baj-
nokság második fordulóját. A lejátszott három mérkõzésen két
gyõzelmet szerzett a SIKK.

Paks–Simontornya 22-23 (12-13)

SIKK: Somogyi – Kapoli 3, Csendes 4, Szilágyi 3, Glück 2,
Lampert 8, Molnár 3.
Cserék: Kovács H, Rohn, Tanki.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc 7 m-es 1/1, illetve 2/2.

Simontornya–Mágocs 27-23 (12-10)

SIKK: Demeter – Kapoli 4, Szilágyi 3, Glück, Molnár 7, Nacsa 6,
Lampert 7.
Cserék: Somogyi (kapus) Tanki, Rohn, Kovács.
Kiállítások: 2, illetve 0 perc, 7 m-es 1/1 illetve 6/5.

Holler UFC–SIKK 19-13 (11-5)

SIKK: Demeter – Rohn, Kapoli 4, Kovács, Molnár, Nacsa 1,
Lampert 8/1.
Kiállítás 4, illetve 0 perc, 7 m-es 1/1, illetve 1/1.

Néhány megjegyzés ide kívánkozik – kissé csillapodott ugyan a mér-
gem, de teljesen nem tudom még most sem feldolgozni. A játékosok
hozzáállása érthetetlen számomra, az utolsó, Holler UFC elleni mér-
kõzésen, hazai pályán csere nélkül tudott csak kiállni a Simontornya,
úgy, hogy két serdülõkorú játékosnak végig játszania kellett. Minden
játékos idõben tudta, hogy ezen a napon három mérkõzést kell ját-
szani, ezért úgy kellett volna megszervezni a programjukat, hogy ott
tudjanak lenni. Ez felelõsséget jelent a csapat és a játékostársak iránt
is, ez bizony most elmaradt, pedig a jó kollektíva ismérve, a csapat-
szellem, igen fontos a csapatjátékok során. Az utolsó mérgemet meg-
elõzte az elõzõ két mérkõzés, kevésbé vigasztal, hogy ott legalább
gyõztünk. A fenti sorokat a jobbítás szándékával írtam, akinek nem
inge, nem veszi magára, a többiektõl választ várok. Dicséret illeti
Kapoli Imrét, Lampert Csabát és Molnár Bencét, valamint a két
újoncot, Rohn Márkot és Kovács Henriket, akik egész nap ott voltak
a csarnokban, vagy lehet hogy ez természetes számukra?!

Va Lá

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

Egy kis nosztalgia

A fotó 1993-ban készült Molnár Brigitta búcsúmérkõzésén. Ekkor igazolt Szekszárdra, ahol közel két évig az NB I-ben játszott.
A fényképen balról jobbra: Molnár Brigitta, Varga Szilvia, Lakos Anita, Gerussi Nóra, Vámi Anikó, Farkas Márta, Mérei Melinda,
Hamar Judit, Pataki Emese, Pál Ilona, Farkas Mária.
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