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Guruló múzeum városunkban

A Total Chrono Classic Magyarország
egyik legnagyobb veteránautós túraver-
senye. Szeptember 23-án százöt veterán-
autó és különleges youngtimer rajtolt el
Székesfehérvárról. 11.00 és 12.00 óra kö-
zött Simontornyán is megcsodálhatták
õket az érdeklõdõk, hisz a tíz ellenõrzési
pont egyike a simontornyai vártéren he-
lyezkedett el. A résztvevõk 300 km
hosszú távot tettek meg, míg célba értek
Balatonlelle kikötõjébe. A csodálatosan
felújított autók sok embert ejtettek ámu-
latba az utakon és a kijelölt ellenõrzési
pontokon.

Géringer Hajni
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Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl

2017. szeptember

I. A polgármester fontosabb
intézkedései

1. A szennyvízcsatorna-fejlesztés tavaszi garanciá-
lis bejárását augusztusban lezártuk. A garancia 2
év alatt jár le, ami 2017. szeptember végén lesz. Er-
re minden képviselõt meghívok azzal, hogy az eset-
leges hibákat õk is jelezhetik közvetlenül a kivitele-
zõnek. Egyben a helyi újságban és a honlapunkon
egy felhívást tettem közzé, hogy bárki jelezhet ezzel
kapcsolatban hibát.
2. Az E.ON elvégeztette a vezetékek alatti fák
gallyazását. A gallyazásból csonkítás lett. Ezzel
kapcsolatban megkerestem az E.ON vezérigazga-
tóját. Errõl tájékoztató a honlapunkon található.
3. Nyirati József visszamondta a közterület vásár-
lására beadott kérelmét. Eddig költség nem merült
fel.
4. Megrendeltem a kormányablak épületének ter-
vezését, valamint pályázatot írtam ki a kivitelezõ ki-
választására. A nyertes pályázót a testületi ülésen
nevezem meg, mivel a döntés 2017. szeptember
15-én lesz.
5. A lakások eladására kiírt pályázatra nem volt ér-
deklõdõ. Egyelõre javaslom a pályáztatás befejezé-
sét. Érdeklõdõ esetén fogom csak újra kiírni.
6. A bõrgyár területén lévõ önkormányzati tulajdo-
nú vasszerkezetek értékbecslése folyamatban van.
Az ebbõl befolyó összeg lenne fedezete az új trafó-
nak.
7. Ardelán Viktorral aláírtuk a lakáscsere-szerzõdé-
sét.
8. A Lumma Composites Kft. ingatlanvásárlási ké-
relme tekintetében értékbecslést és telekalakítást
kellett végeztetni. Ezek elkészültek, a szükséges
dokumentumokat még augusztusban átadtam az
ügyvédnek a szerzõdés és a telekalakítási kérelem
beadása érdekében. Jelenleg ennek elõkészítése
folyik. Mivel ennek a határideje augusztus 31-vel
lejárt, ezért annak meghosszabbítása vált szüksé-
gessé.
9. A közvilágítás korszerûsítése érdekében felvet-
tük a kapcsolatot az E.ON-nal. Jelenleg a szüksé-
ges egyeztetések és engedélyek megkérése van
folyamatban.
10. A kamerarendszer kiépítése ugyan megtörtént,
de a villamos energiával való ellátása még folya-
matban van. Ehhez egy tervet kellett készíttetni,
majd azt az E.ON-nal engedélyeztetni. Ezt követõen
egy szerzõdést kellett kötni több melléklettel. Ez
megtörtént. Jelenleg a rákötéshez szükséges do-
bozok felszerelésére a kivitelezõ kiválasztása van
folyamatban.
11. Megrendeltem a gázkazánok éves felülvizsgá-
latát.
12. A TOP-pályázatok tekintetében már nincs szük-
ség az elõzetes közbeszerzésre. Eddig csak az
egészségügyi pályázatunk támogatási szerzõdését
írtuk alá, ezért annak a közbeszerzési eljárását
megkezdtük. A meghívandó kivitelezõket a testület
még egy tavaszi ülésén elfogadta.
13. Megrendeltem a Szilfa utcai önkormányzati la-
kások villamos hálózatának bõvítését és a villany-
óra cseréjét.

Június 30-án fogadtuk az ünnepi testületi ülésre
Nyárádszeredából és Wernesgrünbõl érkezõ test-
vérvárosi delegációkat. Az ünnepi program lebo-
nyolításához Potápi Árpád nemzetpolitikáért fele-

lõs államtitkár úr segítségével 2 millió forintot nyert
a város.
Július 1-jén az ünnepi testületi ülés keretében át-
adtuk a képviselõ-testületi döntés alapján odaítélt
városi kitüntetéseket.
Ugyanezen naptól a közmunka-program új vezetõje
Csonka István lett.
Június 12-én rendkívüli testületi ülést hívtam
össze. Ezen a TOP-pályázathoz kapcsolódóan a kö-
vetkezõ határozatot hozta a képviselõ-testület:
85/2017.(VII. 05.) KT határozat – Simontornya Vá-
ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete meg-
tárgyalta TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosító
számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruk-
túrájának bõvítése” címû projekt keretében pro-
jektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet ki-
választásáról szóló elõterjesztést. Az eredményes
eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ BONYCOM
Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. 7150 Bonyhád,
Mikes K. utca 3.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerzõdés aláírására.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz Edit pol-
gármester.
Július 9-én részt vettem a Simontornyai Várban
rendezett Fourtissimo koncerten, a várban a nyár
folyamán majdnem minden hétvégén volt ingyene-
sen látogatható zenei rendezvény.
Július 12-én fogadtam az angol tábor amerikai ta-
nárait és segítõiket. Köszönetemet fejeztem ki,
hogy az esélyegyenlõség nevében ismét lehetõvé
tették a tábor megvalósulását.
Július 17-én részt vettem az Õszikék gondozási
központ szülinapi rendezvényén. Ugyanezen a na-
pon tárgyaltam a Nitrokémia Zrt. képviselõivel a
szennyvíztelepen még meglévõ környezetei kár fel-
számolásáról.
Július 24-én meglátogattam a Buday Ilona népze-
nei tábor lakóit. Megtisztelõ, hogy a Kossuth-díjas
mûvésznõ már több mint 20 éve Simontornyán
megszervezi ezt a tábort.
Ugyanezen a napon a vár elõtt mammográfiai szû-
résre volt lehetõség, ezzel is bõvült a helyben
igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások köre.
Július 27-én tárgyaltam a nyugdíjas szövetkeze-
tekkel kapcsolatban a nyugdíjasok foglalkoztatási
lehetõségeirõl.
Július 28-án részt vettem a Buday Ilon a népzenei
tábor zárókoncertjén.
Augusztus 2-án ülésezett a Simontornya és Térsé-
ge Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Önkormány-
zati Társulás társulási tanácsa. Dr. Ollmann Anasz-
tázia javaslatát megtárgyalta, majd elutasította
azt. Egy, a társulás ellen indított kártérítési perben
pedig jogi képviselõ megbízásáról döntött.
Augusztus 7-én a Tolna Megyei Kormányhivatal-
ban tárgyaltam a simontornyai kormányablak mû-
szaki megvalósításáról.
Augusztus 8-án a klímastratégiával kapcsolatos
konferencia szervezésérõl tárgyaltam.
Augusztus 16-án részt vettem Belecskán a fogya-
tékkal élõk kulturális bemutatóján.
Augusztus 16-20-ig lezajlott a Sió-híd felújítása,
örülök, hogy sikerült rendbe tenni az utat.
Augusztus 19-én részt vettem a Szent István-szo-
bornál az államalapítás ünnepén tartott megemlé-
kezésen és az azt követõ koncerten a várban.
Augusztus 21-én tárgyaltam a Tolna Megyei Ro-
ma Önkormányzat képviselõivel a Simontornyán
megrendezendõ megyei folklór napról.
Augusztus 22-én ellenõrzés folyt a közmunka-
programnál, majd ugyanezen a napon Szabó Attila

alpolgármesterrel és Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõvel részt vettünk a közbiztonsági ülésen a
Fried Mûvelõdési Házban.
Augusztus 23-án a Fried-kastély tulajdonosaival
és a helyi iskola vezetõivel tárgyaltam a jövõ évben
megrendezendõ, a Shanghai Akadémia által Si-
montornyára szervezett zongoratáborról.
Augusztus 24-én dr. Becker Lászlóval, a Swietel-
sky projektvezetõjével bejárást tartottunk a
szennyvízberuházást érintõ garanciális javítások
ügyében.
Augusztus 28-án rendkívüli testületi ülést hívtam
össze. Ezen a testület módosította az egészségügyi
alapellátás körzeteirõl szóló 2/2007. (I. 31.) önkor-
mányzati rendeletet, az ügyeleti épület címét kel-
lett pontosítani. Majd a kormányablak, illetve a fák
csonkolása ügyében a következõ határozatokat
hozta a képviselõ-testület:
86/2017.(VIII. 28.) KT határozat – Simontornya Vá-
ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény107. §-ban kapott jogkörében el-
járva az alábbi döntést hozza:
Térítésmentesen használatba adja a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak a Simontornya, Hárfa u. 39. sz.
alatti ingatlan északkeleti szárnyát, határozatlan
idõre, kormányablak mûködtetése céljából.
Hozzájárul, hogy az épületen értéknövelõ beruhá-
zást hajtson végre a Tolna Megyei Kormányhivatal.
Az ingatlant a hozzá tartozó parkolóval a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal kizárólagosan használhatja,
viselve az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével
és karbantartásával kapcsolatos költségeket.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz Edit pol-
gármester.
87/2017. (VIII. 28.) KT határozat – Simontornya Vá-
ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete meg-
tárgyalta a város fáit érintõ durva csonkolásokról
szóló lakossági bejelentéseket.
A panaszokról írásban tájékoztatja az E-ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt.-t.
Kárfelmérési igénnyel nem lép fel.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz Edit pol-
gármester.
Augusztus 31-én a részt vettem a Vak Bottyán Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepsé-
gén, ahol a Tamási Tankerület szakmai igazgató-
helyettesével bejelentettük, hogy az iskola 742 mil-
lió forintos beruházás eredményeként iskolaköz-
ponttá fog alakulni.
Szeptember 1-jén részt vettem Simotrade Kft 25.
éves jubileumi rendezvényén.
Szeptember 5-én Várkonyi Zoltánnal, a Tamási
Tankerület munkatársával tárgyaltam az iskola ud-
varának használatba adásáról, errõl külön napi-
rendben tárgyal ma a testület.
Szeptember 13-én részt vettem a Fried Mûvelõdé-
si házban tartott klímastratégiai konzultáción.
Szeptember 16-én részt vettem a Fried Mûvelõdé-
si Ház udvarán tartott V. Tolna Megyei Folklór fesz-
tiválon.
Júliusban az egészségügyi, majd szeptemberben
mind a három bizottság ülésezett.

2017. júliustól szeptember hónapig
Polgármester döntései: tulajdonosi hozzájárulás 2
db, meghatalmazás 0 db.
Jegyzõ: közlekedési hatósági 2 db.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Csõszné Kacz Edit polgármester: Köszönti a
megjelenteket, Tóth Ferenc Attila, júliusban meg-
választott képviselõt, külön is.
Bejelenti, hogy a kormányablak épületének kialakí-
tására kiírt pályázatot a Városüzemeltetési Kft.
nyerte.
Ritter Rudolf, a Simontornyai Rendõrõrs õrspa-
rancsnok-helyettese: Az elõzõ ülés (június vége)
óta 14 esetben rendeltek el nyomozást bûncselek-
mény gyanúja miatt. Részletesebben külön cikk-
ben olvashatóak.
Kántor Mónika képviselõ: A polgármesteri tájé-
koztatóban elhangzott, hogy a Sió-híd felújítása el-
készült, sajnos, azóta már újra rossz az út a lehajtó-
nál.
Zsolnai István képviselõ: 3 hónap alatt 14 rendõr-
ségi ügy, az nem sok.
Rendõrõrs õrsparancsnok-helyettese: Igen és jó
a felderítési arány is. Volt 3 ittas gépjármûvezetés,
2 telefonos csalás, ahol az elkövetõk nem helyiek.
A vagyon elleni, helyi bûncselekmények felderíté-
sében nagyon jók a mutatók.
A lejárt határidejû KT határozat végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete az átruházott hatáskörben hozott dön-
tésekrõl szóló beszámolót elfogadta, a két ülés kö-
zött történt eseményekrõl szóló polgármesteri tájé-
koztatót tudomásul vette.

Elõadó Csorba Tibor, a DRV Zrt. önkormányzati di-
vízió-vezetõje.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi történt a
legutóbbi megbeszélés óta kútfúrás ügyben.
DRV Zrt. önkormányzati divízió-vezetõje: Ezt az
önkormányzatnak kell kezdeményeznie. A finanszí-
rozásról: nincs arra lehetõség, hogy ezt a használati
díjból fedezzék. Erre az önkormányzatnak kell saját
forrást találnia. Ez egy beruházás. A vonatkozó kor-
mányrendelet nem teszi lehetõvé beruházások fi-
nanszírozását a használati díjból.
Jelenleg három kút van Simontornyán. Egyet min-
denképpen fel kell újítani. Sajnos, már mindegyik
kút életszakaszának az utolsó harmadában van, a
vízhozamuk csak 30%-a a maximálisnak. Hogy a
nyári csúcsidõszakban ne kelljen vízkorlátozást be-
vezetni, emiatt szükséges egy új kutat fúrni.
Szabó Attila alpolgármester: Megkérdezi, hogy-
ha a Várkert utcában levõ kutat felújítják, akkor
mennyiben javul a helyzet.
DRV Zrt. önkormányzati divízió-vezetõje: Ezzel
idõt lehet nyerni, elodázható a kútfúrás.
Alpolgármester: Korábban szó volt az Arany Já-
nos utcában levõ kút felújításáról is.
Pelcz Róbert, a DRV Zrt. üzemvezetõje: A problé-
mák 2017 tavaszán jelentkeztek. Akkor két kút mû-
ködött, a 6-os és a 7-es számú. Ezek elvileg elegen-
dõ vizet adtak, de a 7-es vízhozama a felére csök-
kent tavasszal. A hiányzó vízmennyiséget próbál-
ták pótolni. Az Arany János utcai kút lehet átmene-
ti megoldás. Az 5-ös számú kút nem üzemel már
egy évtizede, sérült a szûrõje. De végeztek vizsgá-
latot: 100 liter/perc mennyiséget tud termelni. De
nem tudni meddig. A szûrõje bármikor beszakad-
hat. Reméli, a felújítás után még évtizedekig jól mû-
ködik majd.
Körtés István képviselõ: Régen a vízfogyasztás
Simontornyán csúcsidõben 17-18.000 m3/hó volt,
az idei adat 21.000 m3/hó. Megkérdezi, hogy mibõl
adódik ez a növekedés, hiszen a lakosságszám
nem nõtt. A télen sok csõtörés volt, vajon mennyi
víz folyik el. A szennyvíz esetén is kell használati dí-

jat fizetni, ott új csövek vannak, megkérdezi, hogy
abból a pénzbõl nem lehet-e átcsoportosítani a víz-
hálózat javítására pénzt. Javasolja, hogy propagál-
ni kellene, hogy akinek van ásott vagy fúrt kútja, az
azt használja öntözésre. Kérjen díjkedvezményt a
szennyvízdíjból. És javasolja, hogy ellenõrizzék,
hogy akinek van kútja, az nem vezeti-e oda a csapa-
dékvizet, szennyvizet, mert ezzel szennyezi a talajt.
DRV Zrt. üzemvezetõje: Télen szétfagytak a veze-
tékek, sok víz elfolyt. Diagnosztikai vizsgálatot vé-
geztek Simontornya egész területén, 180 liter/perc
elfolyást találtak. Több mint 30 hibahelyet találtak,
de ezeket már kijavították. Sajnos, a szennyvizes
pénzt nem lehet átcsoportosítani ivóvízre, külön
kell kezelniük a pénzeket. Az ásott kutakról: a szol-
gáltatónak az az érdeke, ha a fogyasztók tõlük ve-
szik a vizet. Öntözésre lehet ezeket használni, de
emberi fogyasztásra nem ajánlott.
Zs. I. képviselõ: Az új kút fúrását nem lehet elodáz-
ni. Kéri a DRV segítségét.
DRV Zrt. önkormányzati divízió-vezetõje: A DRV
a jogszabályoknak megfelelõen jár el. Várhatóan az
állam változtatni fog az elõírásokon, de nem tudni
hogyan.
Polgármester: Meg szeretné nyugtatni a lakossá-
got. Jelenleg az ivóvízellátás biztosítva van. Az új
kút fúrásához minden lehetõséget meg kell ragad-
ni, a gördülõ fejlesztési tervben is van erre forrás, fi-
gyelni kell a pályázatokat. 30-40 millió forintba ke-
rülhet, ez az önkormányzat egyévi fejlesztésre költ-
hetõ kerete.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: Az idõsebbek közül
sokan rendszeresen fognak fel üvegekbe vizet, azt
tapasztalják, hogy néhány nap múlva az edény aljá-
ra, falára üledék rakódik le. Kéri, hogy nyugtassák
meg õket, ez nem káros az egészségre.
DRV Zrt. üzemvezetõje: A kutaknál vas- és man-
gántalanító is mûködik. Vastartalmú csapadék oxi-
gén hatására megjelenhet az edényben, de ez nem
ártalmas.
K. I. képviselõ: Dönteni kell a szûrõcserérõl. Ennek
a költsége 6 millió forint. Megkérdezi, hogy ez az
önkormányzatot terheli-e, vagy közösen a szolgál-
tatót is.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a gördülõ fej-
lesztési tervben van-e erre pénz, lehet-e részletek-
ben fizetni, illetve, hogy az új kút fúrása ráér-e 10 év
múlva.
DRV Zrt. üzemvezetõje: Nem ér rá. A fejlesztési
tervben 2018-ra be van tervezve 3 millió forint fej-
lesztésre, azt fel lehet használni erre. Van tartalék
tavalyról, azt is hozzá lehet tenni, csak a fennmara-
dó összeg terheli az önkormányzatot.
Polgármester: Megkérdezi, hogy az ár lehet-e ke-
vesebb.
DRV Zrt. üzemvezetõje: Igen, ez még csak egy
ajánlat. Ha dönt az önkormányzat a szûrõcserérõl,
akkor pályáztatni kell.
DRV Zrt. önkormányzati divízió-vezetõje: Az új
kút fúrásához a DRV minden szakmai segítséget
megad. Pályázat esetén mért adatokkal igazolja,

hogy szükség van még egy kútra. Tud adni elérhe-
tõségeket kútfúró cégekhez (a listát átadja Nagy
Károlynak). Nem lehet elõre tudni az árat, ez a geo-
lógiai viszonyoktól függ, van, ahol 16 millió, van,
ahol 40 millió forintba kerül.
K. I. képviselõ: A szennyvízhez visszatérve: egyre
kevesebb a rákötés. A kedvezmény akkor jár, ha 5
fõ együtt kéri, most hetente csak 1-1 kérelem van,
heteket kell várni. Kéri, hogy amíg várnak, arra az
idõszakra ne kelljen már talajterhelési díjat fizetni a
lakosoknak. Hallották, hogy új jogszabály van, ami
szerint nem kell már fizetni.
DRV Zrt. üzemvezetõje: Összekeveredik két do-
log. Az új szabály az új bekötésekre vonatkozik,
nem a már meglevõ vezetékre csatlakozásra.
Alpolgármester: Probléma, hogy a társasházaknál
a vízóra fõmérõ adatai nem egyeznek az almérõk
adatainak összegével, sok-sok köbméter az elté-
rés.
DRV Zrt. üzemvezetõje: Jelezze ezt a közös képvi-
selõ, és akkor megvizsgálják.
Polgármester: Javasolja, hogy azzal a kiegészítés-
sel fogadják el az elõterjesztést, hogy a pályázat
benyújtásához a DRV szakmai segítséget nyújt, va-
lamint a szûrõcseréhez és az új kút fúrásához ár-
ajánlatokat kérnek.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta és elfogadja Simontornya
ivóvízhelyzetérõl szóló beszámolót. Megállapítja,
hogy az V. számú kút felújítása és egy új kút fúrása
is szükséges. Ezért:
A Simontornya V. számú kút betétszûrõjének cse-
réjére és egy új kút fúrására árajánlatot kér.
Az új kút fúrásához Belügyminisztériumhoz pályá-
zatot kíván benyújtani. A benyújtandó pályázathoz
a DRV Zrt. szakmai segítségét is igényli.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Ez az egész or-
szágban gondot okoz: az egyik fél elvárja, hogy so-
káig legyenek nyitva, szórakozni akar, míg a másik
ellenzi, mert pihenni szeretne. Korábban Simon-
tornyán már volt gond ebbõl, a strand diszkó, majd
az Omnia, majd Zöldvadász és a Kanyar presszó
ügyében. Most is sok lakossági panasz érkezett a
mûvelõdési ház környékén lakóktól, hogy hétvégén
pihenni akarnak. Próbált egyeztetni. A vállalkozók
azt mondják, õk határozhatják meg a saját nyitva
tartásukat, mert nincs errõl önkormányzati rende-
let. A rendõrség is jelezte a problémát. Kiszolgálják
szeszes itallal a fiatalkorúakat is, és túl hangos a ze-
ne. Idejárnak a környezõ településekrõl, mert ott
korán bezárnak a szórakozóhelyek. Aztán részegen
itt randalíroznak. Az „A” javaslat az volt, hogy ne
szabja meg a rendelet, hogy meddig lehetnek nyit-
va, de ha a környéken lakók 2/3-a jelzi, hogy problé-
ma van, akkor a polgármester megtilthatja a nyitva
tartást. A bizottság ezt nem javasolta, hanem azt,
hogy hét közben este 10-ig, hétvégén éjfélig lehet-
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nek nyitva. Csak eseti rendezvény esetén évi 12 al-
kalommal. Azt javasolja, ezt fontolja meg a testület.
Ez a rendelet nem vonatkozik a 61-es út melletti
vendéglátóhelyekre. A tervezetet el kellett küldeni
egyeztetésre a kereskedelmi kamarához, ez meg is
történt, de nem reagáltak.
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság elnöke és köznevelési, kul-
turális és ügyrendi bizottság tagja: A bizottsági
ülésen a rendõrség képviselõje is jelen volt. Azt ja-
vasolják a bizottságok, hogy hétfõtõl csütörtökig,
valamint vasárnap este 6-10 óráig, hétvégén 6-12
óráig lehessenek nyitva a szórakozóhelyek.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizott-
ság elnöke: A bizottság úgy javasolja, hogy évente
csak 12 alkalommal, elõzetes kérelemre lehesse-
nek csak éjfélig nyitva.
K. I. képviselõ: A HVG-ben olvasott errõl egy cik-
ket: több helyen az lett a megoldás, hogy hosszabb
ideig nyitva vannak a helyek, így nem egyszerre tá-
voznak a vendégek. Ezzel a javaslattal arra kény-
szerítenék a helyi fiatalokat, hogy elmenjenek más-
hova szórakozni. Szerinte felügyelet kell: kamera,
polgárõrség, rendõrség. Egy vállalkozó, ha nem ad
számlát, akkor elõször figyelmezteti a NAV, másod-
szor már egy hétre bezáratja, harmadszor hatalmas
bírság és hosszú távra bezár a hely. Lehetne itt is
szankciókat alkalmazni rendbontás esetén. Szerin-
te lazábban kellene szabályozni. Az önkormányzat a
vállalkozók által befizetett adókból él, nézni kell az õ
érdekeiket is.
K. M. képviselõ: Simontornyán jelenleg 3 helyre
lehet menni, a Hermina büféjébe, az Ördögárockba
meg a Tulipánba. Az Ördögárockba a tizenévesek
járnak. Meg a vidékiek balhézni. Nem ért egyet a li-
berálisabb változattal.
Zs. I. képviselõ: Rendet kell tartani, a polgárõrnek
nincs hatalma. Szórakozási lehetõség is kell, meg a
simontornyai lakosság érdekeit is védeni kell.
Polgármester: Korai az éjféli zárás. Mások már a
szokások, este tízkor kezdõdnek a bulik.
Alpolgármester: Budapesti példa: több helyen es-
te 10 után már nem engednek alkoholt árulni. Ott
átmennek másik kerületbe. Itt Simontornyán már
megszûntek a balhék, mindig van az Ördögárock-
ban 2 kidobó meg egy rendõr. Szerinte tévedés azt
gondolni, hogyha csak éjfélig lesznek nyitva, akkor
megszûnik a probléma. És csak a szomszéd ház
hátsó részén lakók panaszkodtak.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Arra panaszkodtak, hogy
hajnal 4-ig szól a zene, és nemcsak a szomszédból,
hanem a szemközt lakók is.
Zs. I. képviselõ: Átgondolta: az éjfél tényleg korai,
legyen inkább 2 óra, és így eseti engedély nem ad-
ható.
Polgármester: Összefoglalva: van az „A” variáció
a liberális, van a „ B” variáció azzal a módosító ja-
vaslattal, hogy hétvégén hajnali 2-ig legyen az en-
gedélyezett nyitva tartás.
Ezután a polgármester szavazást rendel el a
változatokról. Az „A” változatot 2 fõ elfogadta, egy
fõ tartózkodott és 4 fõ ellene szavazott. A módo-
sított „B” változatot 5 fõ elfogadta, 2 fõ ellene sza-
vazott.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül – a következõ rendeletet al-
kotta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének 12/2017. (IX. 22.) önkormányzati rende-
lete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásá-
nak rendjérõl

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadás-
ra javasolja a módosítást.

K. I. képviselõ: Még mindig szerepel a gátvágás
4,5 millió forintos költsége. A héten utalt a társulat
18 millió forintot, és fog még utalni 4-5 milliót ha-
marosan, ennek ki kellene jelölni a helyét. Megkér-
dezi, hogy mennyi lekötött pénze van az önkor-
mányzatnak.
Polgármester: Kaptak egy állásfoglalást, hogy a
pályázatokon nyert pénzt nem lehet lekötni. Külön
számlán kell kezelni. A Belügyminisztériumtól várt
pénz még nem érkezett meg.
A testület elfogadta a módosító javaslatot.

K. M., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bi-
zottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az
elõterjesztést.
Cs. L. képviselõ: Nem a jelölt ellen szól a mondani-
valója, de most lenne lehetõség belenyúlni a bizott-
ságokba. Van három ember: Körtés István ért a
pénzügyekhez, Kántor Mónika az oktatáshoz és
Zsolnai István az egészségügyhöz ért. Legyenek õk
a bizottsági elnökök. Körtés István sokat tudna ten-
ni a településért.
Polgármester: 2014 óta ötször tárgyaltak már a bi-
zottságokról. Legutóbb 2016-ban elvetette a testü-
let a bizottsági rendszer átalakítását. Sajnálja, hogy
Körtés úr lemondott, akkor õ felkérte Kántor Móni-
kát a pénzügyi bizottság élére. A bizottság azóta is
jól mûködik. Körtés úr, ha akart, ott lehetett bárme-
lyik ülésen, de lemondása óta egyszer sem volt. Ha
segíteni akar a városnak, akkor így is tud. Polgár-
mesterként semmi oka, hogy leváltsa a jelenlegi el-
nököt. Tóth Attilát azért javasolt a KKÜ bizottság
élére, mert korábban külsõsként már tagja volt en-
nek a bizottságnak.
K. I. képviselõ: Megköszöni Csõsz képviselõtársa
szavait. Korábban õ (K. I.) javasolta, hogy csak egy
bizottság legyen. Technikai okokból, mert most
sok olyan téma van, amit mind a három bizottság
külön-külön tárgyal. Idõt lehetne ezzel spórolni. Van
vissza még másfél év a választásokig, most ki le-
hetne próbálni egy új rendszert.
Polgármester: Még két év van vissza, a polgár-
mester feladata a bizottságokra javaslatot készíte-
ni, nem javasolja a jelenlegi rendszer megváltozta-
tását.
K. M. képviselõ: Most a bizottság elnökének meg-
választásáról van szó. Megkérdezi Körtés képvise-
lõt, hogy szerinte õ (K. M.), mint a pénzügyi bizott-
ság elnöke, mit nem csinál jól. De amióta Körtés
képviselõ lemondott az elnökségrõl, azóta egy bi-
zottsági ülésre sem jött el. Ha segíteni szeretne, azt
szívesen fogadja.
A testület megválasztotta a köznevelési, kulturális
és ügyrendi bizottság elnökének Tóth Attila Ferenc
települési képviselõt.

Witzl Zsolt városi fõépítész: Az írásos anyagot
megkapták a képviselõk, de a térképeket most
nagy méretben is kinyomtatták. Megkéri a képvi-
selõket, hogy jöjjenek közelebb a térképhez, és
azon megmutatják a terveket.
Pap Zsuzsa, a Kokas és Társa Bt. tervezõje: A
térkép elõtt bemutatja a fõbb terveket.
Polgármester: Az elõzõ terv 12 éve készült. Ezt a
jelenlegit fel kell tenni a honlapra, meg kell jelentet-
ni a helyi újságban, hogy a lakosság is megismer-
hesse.
Cs. L. képviselõ: Az elkerülõ út, meg az ehhez tar-
tozó hídépítés az álomkategóriába tartozik.
Pap Zsuzsa, a Kokas és Társa Bt. tervezõje: A te-
lepülésszerkezeti terv tartalmazhat álmokat. A sza-

bályozási tervbe nem javasolja majd beletenni. De
legyen bent az emberek tudatában, van lehetõség
arra, hogy a teherforgalom elkerülje a várost.
K. I. képviselõ: A teherforgalom nagyon megter-
heli a Malom utcát. Az utat meg kellene erõsíteni.
Szimpatikusnak tartja a terveket, de felhívja a fi-
gyelmet, hogy a 24. oldalon át kell írni, hogy a kft.
tõkéje 3 millió forint.
Címzetes fõjegyzõ: Az anyagot közmeghallgatá-
son is tárgyalni kell. Sajnos azon mindig gyér az ér-
deklõdés. A lakosság csak akkor reagál, amikor
már konkrét lépések történnek, amik közvetlenül
érintik õket. Kéri a képviselõket, segítsenek abban,
hogy ezt az anyagot minél többen megismerhes-
sék.
Polgármester: Szeretné, ha a fõépítész úr a városi
tévében is röviden ismertetné a terveket.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megismerte és megtárgyalta a Simon-
tornya Város településfejlesztési koncepciójának
és településrendezési eszközeinek felülvizsgálati
eljárása során készített munkaközi dokumentációt
és az azokról készített elõterjesztést.
Kormányrendeletben foglaltak alapján – a felülvizs-
gálati eljárás keretein belül – jóváhagyja a telepü-
lésfejlesztési koncepció tervezetét és a település-
szerkezeti terv tervezetét, felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a kezdeményezze a településfejlesz-
tési koncepció és a településszerkezeti terv véle-
ményezési szakaszát.

Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügy-
vezetõje: Adózási formát váltanak, így évi 2-3 mil-
lió forintot takaríthatnak meg.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy az adatok fél-
évi eredményt tartalmaznak-e.
P. K., a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje:
Igen. Ha nem kapnak nagyobb járdaépítési megbí-
zást, akkor veszteségesek lesznek. Nem sikerült
még a trafó eladása sem.
Cs. L. képviselõ: Ha lenne egy 10-15 milliós meg-
rendelés, akkor lenne pozitív a mérleg.
P. K., a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje:
Igen, az építõipari tevékenység nyereséges, de a
víz és áram elviszi a nyereséget.
Polgármester: Az urnafal, a kormányablak, a jár-
daépítés mind bevételt hoz. De ezek még nincse-
nek konkrétan meghirdetve.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta és elfogadja a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. 2017. évi évközi mérlegét.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadás-
ra javasolja a tervet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta a Gördülõ Fejlesztési Terv
jóváhagyásáról készített elõterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete – mint a simontornyai ivóvíz közmû-
rendszer ellátásért felelõs önkormányzat – a 2011.
évi CCIX. tv. 11. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Kor-
mányrendelet 90/A-G. §-ai alapján 2018. évtõl kez-
dõdõ 15 éves idõtartamra vonatkozóan összeállí-
tott, az elõterjesztés mellékleteit képezõ beruházá-
si, felújítási és pótlási gördülõ fejlesztési tervét jó-
váhagyja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete – mint a simontornyai szennyvíz közmû-
rendszer ellátásért felelõs önkormányzat – a 2011.
évi CCIX. tv. 11. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Kor-
mányrendelet 90/A-G. §-ai alapján 2018. évtõl kez-
dõdõ 15 éves idõtartamra vonatkozóan összeállí-
tott, az elõterjesztés mellékleteit képezõ beruházá-
si, felújítási és pótlási gördülõ fejlesztési tervét jó-
váhagyja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete felhatalmazza Csõszné Kacz Edit pol-
gármestert, hogy az elõterjesztéshez mellékletként
csatolt meghatalmazást Simontornya ivóvíz és
szennyvíz közmûrendszerére vonatkozóan aláírja
annak érdekében, hogy a DRV Zrt. az 1-2. pontban
szereplõ gördülõ fejlesztési terveket az elfogadott
tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Ma-
gyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal-
hoz, egyben a 2018. évi munkálatok megrendeli a
DRV Zrt.-tõl.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság elfoga-
dásra javasolja a módosítást.
Polgármester: A megnyert 742 millió forintos pá-
lyázathoz kell ez.
Alpolgármester: Lobbizni fog, hogy a kivitelezés-
ben a Városüzemeltetési Kft. is szerepeljen. Most
egy új épületszárny épül, felújítás is lesz, napele-
mek stb. A tervek között szerepel késõbb tanuszo-
da-építés is.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy ez a beruházás
növeli-e az önkormányzati vagyont.
Polgármester: Igen, iskolaközpont lesz. Mindenki
mondhat bármit, de most az oktatás, a közigazga-
tás is nagyon nagy fejlesztésen esik át. Az új épüle-
teknek az önkormányzat a tulajdonosa.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete megtárgyalta az átadott oktatási intéz-
mények szerzõdésének módosításáról készített
elõterjesztést, jogkörében eljárva a Simontornya,
Hunyadi u. 15. sz. alatti (hrsz.: 1353/1) kivett általá-
nos iskola mûvelési ágú és 8065 m2 nagyságú és a
Simontornya, Petõfi u. 1-2. sz. alatti (hrsz.: 1441)
kivett általános iskola mûvelési ágú és 5341 m2 te-
rületû ingatlant térítésmentesen adja vagyonkeze-
lésbe a Tamási Tankerületi Központnak.

Polgármester: „A”, „B” és „C” javaslat is van. Pá-
lyázati lehetõséget kell keresni, mert látszik az ár-
ajánlatokból, hogy egy egyszerû mászóka is 2,5
millió forint.
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság a „C”
változatot támogatja, 2018-as megvalósítással.
Zs. I. képviselõ: Jó lenne, ha, mint régen, közössé-
gi összefogással meg lehetne csinálni, de a szigorú
biztonsági elõírások miatt nem lehet. Támogatja a
tervet, de nem tudja honnan lesz rá pénz.
Polgármester: Javasolja egy jótékonysági rendez-
vény megszervezését, ahol a szülõk támogathatják
a célt.
Alpolgármester: Próbál támogatókat szerezni.

Cs. L. képviselõ: Az „A” variációt támogatja, jövõ-
re be kell tervezni a költségvetésbe. De már idén be
lehet keríteni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a Simontornya, belterületi 989/5 hrsz.
alatti ingatlanon pályázati lehetõség nélkül is
kialakít játszóteret a 2018. évi költségvetése ter-
hére.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság támo-
gatja a kérelmet. De nem tudja pontosan, hol van ez
az ingatlan.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemelte-
tési ügyintézõ: Papp György pincéje után.
Cs. L. képviselõ: Korábban is kérték már, hogy az
elõterjesztések mellé legyen csatolva térkép.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta a település vízellátási gond-
jainak megoldásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ban kapott
jogkörében eljárva a Simontornya, zártkerti 3126
hrsz. alatti 9728 m2 területû és szántó, gyümölcsös
és épület mûvelési ágú ingatlan 5/22-ed önkor-
mányzati tulajdonú részét eladásra, vevõnek pedig
Kubicza István 7081 Simontornya, Sport u. 17. sz.
alatti lakost jelöli ki. Az ingatlant elõzetesen fel kell
értékelni. Az eladási árat növeli az értékbecslés
díja.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság a „B”
variációt támogatja. Javasolja ügyvéd megbízását
az ügyben.
K. I. képviselõ: Végrehajtás indult a cégnél, gon-
dolja, hogy adótartozás miatt. A mérleg szerint van
3,5 millió forintnyi értékpapírja a kft.-nek. Ha ez
nincs meg a valóságban, akkor az mérleghamisí-
tás. A cég elvileg mûködik, az látszik, hogy tavaly
volt 2,5 milliós árbevétele. De nem egyértelmû.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügy-
intézõ: Ma érkezett egy kimutatás arról, hogy ed-
dig ki, mit fizetett be. A simontornyai önkormány-
zat és egy bátaszéki magánszemély fizette be az
alaptõkét, más nem. Az ügyvezetõ külföldön tartóz-
kodik, nem tartanak taggyûlést, törvénytelen a mû-
ködés.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy kinél lehet ezt
jelezni.
Cs. L. képviselõ: Nem elég, hogy ügyvédhez for-
dulnak. Megkérdezi, mennyi pénze van a cégben az
önkormányzatnak.
K. I. képviselõ: Szerinte ilyen ügyben egy ügyvéd
nem tud lépni, az ügyvezetõt kell megkeresni.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügy-
intézõ: 250 ezer forint.
Címzetes fõjegyzõ: Ki kellene lépni a cégbõl.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az
nem olyan egyszerû, ahhoz is taggyûlés kell.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta a Simontornyai Naperõmû
Nonprofit Kft. végrehajtási ügyérõl készített elõ-
terjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ban ka-
pott jogkörében eljárva:
Kilép a Simontornyai Naperõmû Nonprofit Kft.-bõl,
errõl a polgármester haladéktalanul értesíti a kft.-t.
A Simontornyai Naperõmû Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje által – taggyûlési felhatalmazás nélkül – felvett
3,5 m Ft kölcsönt nem ismeri el, és végrehajtása

esetén az önkormányzati tulajdonrész esetleges le-
tiltását követõen polgári – vagy büntetõjogi – bíró-
sághoz fordul.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételével.

N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyin-
tézõ: A gimnázium épületének nyaktagjáról van is-
mét szó. Gond az eladás, mert ha késõbb lesz pá-
lyázat, akkor már nem lesz 100%-ban önkormány-
zati tulajdonú.
Alpolgármester: Ez 0,8% csak. Ha egyszer lesz pá-
lyázat, akkor esetleg vissza lehet venni, de most
fejlesztésrõl, munkahelyekrõl van szó.
Polgármester: Fontos, hogy a cég itt maradjon, a
vezetõjét Árpási urat nagyon korrekt embernek
tartja.
K. I. képviselõ: Szerinte a javasolt megoldás nem
korrekt, inkább adja bérbe az önkormányzat azt a
részt. Lehet hivatkozni a pályázatokra, az oda-
vissza játszás a tulajdonjoggal nem jó megoldás.
Polgármester: Egyszer már döntött a testület az
eladásról.
Alpolgármester: Igen, de a földhivatalnál elakadt
az ügy. A vevõt kötelezik arra, hogy csináltasson
digitális tervrajzot a területrõl, de olyan bonyolultak
a tulajdon- és szolgalmi viszonyok, hogy egy cég
sem vállalta.
Cs. L. képviselõ: Szerinte is jobb megoldás a bér-
beadás egy jövõbeli pályázat miatt.
Címzetes fõjegyzõ: Bérbe adhatja a testület, akár
20 évre is, azzal, hogy amit a bérlõ fejlesztésre költ,
azt beleszámíttatja a bérleti díjba.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott
jogkörében eljárva megtárgyalta a SZÖVIN Szé-
kesfehérvár Kft. ingatlanvásárlási kérelmérõl ké-
szített elõterjesztést.
Visszavonja a gimnáziumi épület nyaktagjának el-
adásáról szóló 33/2017. (III. 27.) KT-határozatot.
Helyette a Simontornya, 135/4/A/1. hrsz. alatti in-
gatlant bérbe adja, hosszútávra szóló bérleti szer-
zõdést ajánl. A szerzõdés részleteirõl a SZÖVIN
Székesfehérvár Kft. (8000 Székesfehérvár, Kassai
u. 3.) vezetõjével való egyeztetés után döntenek.

Polgármester: Ezt a csatlakozást minden évben
megteszi az önkormányzat.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (3)
bekezdése alapján a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás kérdését megtárgyalta.
A képviselõ-testület csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2018. évi fordulójához.

Cs. L. képviselõ: Azt kellett volna leírni az elõter-
jesztésben, hogy honnan lesz pénz az utakra. Van-
nak a költségvetésbe betervezett, de meg nem va-
lósuló kiadások: a csurgalékvíznél 4 millió, a tûzol-
tószertárnál is 4 millió, a konyhaszellõzõnél 14 mil-
lió forint. Ez összesen már 22 millió forint. Minél
több út készüljön el. Már júliusban is jelezte, hogy
késésben vannak. Keresett az interneten árajánla-
tokat: az elõterjesztéshez képest sokkal olcsóbb
ajánlatokat talált. Megkérdezi, hogy az Arany Já-
nos utcára beadott pályázat hogy áll. A Beszédes
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utca fele jó, de a Könyök utca, László király utca,
József Attila utca nem. A városüzemeltetési cég-
nek lenne munkája. Térkövezni még 0 fokban is le-
het.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügy-
intézõ: Az árak a 2106-os költségnorma alapján
lettek kalkulálva. Az Arany János utcai pályázatról
nincs információja.
Polgármester: A külterületi utak pályázatról majd
csak október-novemberben döntenek. Az útépítés-
nél a minõségre is figyelni kell. Nem engedhetõ
meg, hogy egy hónap múlva tönkremenjen. A tár-
sulattól is érkezik 18+4 millió forint.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy a Malom utca
térkövezése valósuljon meg ebbõl a pénzbõl a Fried
Kastélytól a Malom Marketig kb. 700 méteren,
plusz még egy utca aszfaltozása.
Alpolgármester: Az Arany János utca és a László
király utca együtt 40 millió forintba kerülne. A Kö-
nyök utca az már horribilis összeg. A Malom utca
térkövezését támogatja.
Címzetes fõjegyzõ: A költségvetésben felszaba-
duló összegeket a következõ módosításkor át kell
tervezni erre a célra. Most azt kellene eldönteni,
hogy melyik utca legyen felújítva. Most 20-22 mil-
lió forintból lehet gazdálkodni.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy a Malom utca
térkövezése és az Arany János utca aszfaltozása
legyen, ezek 16 millió forintból megoldhatók.
A polgármester szavazást rendelt el, a képviselõk
4:3 arányban támogatták a javaslatot, majd a vita
tovább folytatódott.
Cs. L. képviselõ: Ha megjön a BM-tõl a pénz, akkor
abból lehet megcsinálni a László király utcát.

Alpolgármester: Megismétli, hogy az Arany Já-
nos utca és a László király utca együtt 40 millióba
kerül.
K. M. képviselõ: Ez túl sok.
Címzetes fõjegyzõ: Azt kell mérlegelni, hogy jövõ-
re sem lesz erre a célra 50-60 millió forint.
Cs. L. képviselõ: Akkor legyen pontos ajánlat a
László király utca, az Arany János utca aszfaltozá-
sáról és a Malom utca térkövezésérõl.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete megtárgyalta az utak, járdák felújításáról
készített elõterjesztést.
Pontos árkalkulációt kér a László király és az Arany
János utcák aszfaltozására és a Malom utca Fried
Kastélytól a Malom Market üzletig tartó szakaszá-
nak térkövezésére. Ennek ismeretében jelöli ki az
útfelújítás helyét.

Zs. I. képviselõ: Sok mindennel megkeresték: 1. A
nyáron légyinvázió volt. 2. Szúnyogirtás. Nem érte-
sítették a lakókat. A honlap nem elég, azt az öregek
nem nézik, be kellene mondani a tévében is. 3. A
dádi fesztivál idején hosszú sorok állnak a pénzki-
adó automatánál, meg kell beszélni a Zimányi úrral,
hogy jövõre telepítsen oda mobil wc-t és vízvételi
lehetõséget. 4. Már megint sok helyen nem nyírják
a füvet. 5. Az iskola utcai rács tele van szeméttel.
Jó lenne, ha a közmunka program vezetõje ilyenkor
itt lenne, tudna neki felvételeket mutatni. 6. A sze-
métprobléma: ki van téve ugyan egy álkamera, de
az semmit se ér. Ki kell tenni egy igazit, és büntetni
a szemetelést. 7. A szennyvíz-visszatérítés: téve-

sen 40 ezer forinttal többet kaptak, és most vissza-
követeli az OTP.
K. I. képviselõ: Véletlenül kiutalták a teljes össze-
get, nem vonták a le a 40 ezer forintos díjat. Össze-
sen 3 ilyen esetrõl tud.
Polgármester: A légyinvázióról: behívatta a tulaj-
donost, utána rendezõdött a helyzet. A szúnyogir-
tásról: éjjel telefonáltak, hogy kerozin van a levegõ-
ben, de az az irtóanyag volt. Érkezett tájékoztató, a
méhészeknek külön is, de azt nem mondták, hogy
éjjel lesz. A városi tévés hirdetésekért fizetni kell,
mindent nem tud ott megjelentetni az önkormány-
zat, az évi fél millió forintba is belekerülne, a honla-
pon minden információ fent van. A kameráról: nem
lehet mindenhova tenni. És az is rossz, mikor azzal
jönnek: tudom ki volt, de nem jelentik be.
T. A. F. képviselõ: A József Attila utcaiak kérik,
hogy a 20. szám elõtti hatalmas gazt irtsák ki, segí-
tenek is a szomszédok, csak ne maradjon így.
Alpolgármester: Jött egy kérelem bõrgyár létesí-
tésére.
Polgármester: Nagy Károly majd ír nekik egy tájé-
koztató levelet.
Cs. L. képviselõ: A Szépasszony-völgy a feljárónál
minden csütörtökre tele van szeméttel, utánfutók-
kal hordják oda.
Címzetes fõjegyzõ: Egy pályázaton most 24 kon-
ténert kapott a város, ki kell azokat oda helyezni. Az
ürítés 2 millió forintba fog kerülni évente.
Ezúttal is megköszönjük Molnárné Bereczki Anna-
máriának és Géringerné Horváth Hajnalkának a je-
lentés elkészítésében nyújtott segítségét.

Va Lá

Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés (2017. június 26.) óta 2017. szeptember 18-ig 14 eset-
ben került sor a nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elköve-
tett bûncselekmények miatt.
Eljárás indult egy soproni lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2017. január 25-én Simontornyán a feljelentõ tulajdonát képezõ OTP Bank Szé-
chenyi kártyát jogosulatlanul regisztrálva vásárolt több alkalommal, a felhasz-
náló tudta és beleegyezése nélkül. A bûncselekménnyel okozott kár: 50.388
Ft.
Egy simontornyai lakos 2017. július 6-án tett bejelentést a Tolna Megyei TIK
felé, hogy Simontornyán az egyik sörözõben egy ismeretlen férfi poharakat tör-
del, trágár módon kiabál, mellyel garázdaság vétségét követette el. Ugyanaz a
személy nem sokkal késõbb egy másik vendéglátó egységben is garázda ma-
gatartást tanúsított. Az elkövetõ személye megállapítást nyert, vele szemben
az eljárást a 2 rb. Btk. (2012. évi V. tv) 339. § (1) bekezdésébe ütközõ és a sze-
rint minõsülõ garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt a Tamási
Rk. Bûnügyi osztály Vizsgálati Alosztálya folytatja.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett volt élettársa ellen, aki 2017. július
14-én, 22.22 óra körüli idõpontban a tulajdonát képezõ családi ház udvarára
jogtalanul behatolt, azt a feljelentõ többszöri felszólítása ellenére sem volt haj-
landó elhagyni, ezzel a magánlaksértés bûntettét követte el.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2017. július 18-án 19 óra
50 perckor a Simontornyán az általa vezetett személygépkocsival ittasan köz-
lekedett.
Csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy simontornyai lakos felje-
lentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2017. július 19-én 17
óra körüli idõpontban õt tévedésbe ejtette azáltal, hogy egy telefontársaság
nevében felhívta, és a szolgáltatási okokra hivatkozva, az általa megadott tele-
fonszámra 15.000 forintnyi összeget töltetett fel a sértettel.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2017. július 26-án 13 óra
38 perckor Simontornya belterületén az általa vezetett személykocsijával ittas
állapotban közlekedett.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. au-
gusztus 4-én 16 óra 00 perc és 2017. augusztus 5-én 18 óra 00 perc közötti idõ-
ben a lakóházuk nyitott melléképületébõl eltulajdonította 26-os kék-lila színû
férfi kerékpárját. A lopással okozott kár 12.000 Ft. A nyomozás során megálla-
pítást nyert, hogy a kerékpárt a feljelentõ féltestvére vitte el közös lakcímükrõl.

Csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy simontornyai lakos felje-
lentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2017. augusztus 8-án
11 óra 58 perckor az egyik telefontársaság nevében mobiltelefonján felhívta és
hálózati vírusra hivatkozva két egymást követõ alkalommal 15.000 forintot töl-
tetett fel a sértettel két, általa ismeretlen hívószámra, ezáltal összesen 30.000
forintnyi kárt okozva neki.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult simontornyai lakos ellen, aki augusztus 9-én, 15 óra 18
perckor Simontornya belterületén az általa vezetett személygépkocsival itta-
san közlekedett.
Közúti baleset gondatlan okozásának vétségének megalapozott gyanúja miatt
eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2017. augusztus 11-én 11 óra
10 perckor az általa hajtott kerékpárral közlekedett Simontornya lakott terüle-
tén belül, ahol az egyik útkeresztezõdésben nem biztosított elsõbbséget a neki
balról, szabályosan közlekedõ másik kerékpárosnak és összeütköztek. A bal-
eset során a vétlen kerékpáros nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. au-
gusztus 13-án 18.00 óra és 2017. augusztus 04.00 közötti idõben a Simon-
tornyán lévõ üzletébe lakatlevágás módszerével bement, és onnan készpénzt,
1 db pénztárgépet és italokat tulajdonított el összesen kb. 5.000 Ft értékben. A
nyomozás során az ügyben egy simontornyai tartózkodási helyû személy gya-
núsítottként kihallgatására került sor.
2017. augusztus 14-én egy simontornyai tartózkodási helyû lakos feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. augusztus 6-án 15.00 óra és 2017. au-
gusztus 7-én 13.30 óra közötti idõben a lakóházába ajtófeszítés, ablakleemelés
módszerével behatolt és onnét az egyik szobában lévõ szekrény tetején lévõ
pénztárcából eltulajdonított 39.000 Ft készpénzt.
Hulladékgazdálkodás rendje megsértése bûntettének megalapozott gyanúja
miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki 2017. augusztus 6-át
megelõzõ idõben a tulajdonát képezõ, a Derékhegyen lévõ területén különbözõ
háztartási és egyéb hulladékot helyezett, illetve ásott el. Az ügyben igazság-
ügyi környezetvédelmi szakértõ bevonására került sor.
Egy simontornyai tartózkodási helyû lakos 2017. szeptember 2-án bejelentet-
te, hogy az általa bérelt házba ismeretlen tettes behatolt, és onnan étkészletet
tulajdonított el kb. 10.000 Ft értékben. Az ügyben az elkövetõ személye megál-
lapítást nyert, gyanúsítottkénti kihallgatására sor került.

Ritter Rudolf c. r. alez., õrsparancsnok-helyettes
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Tisztelt simontornyai
Lakosok!

Az elmúlt két év igen változatos volt szá-
momra. Elõször is, két bizottságnak vol-
tam/vagyok a tagja, késõbb a pénzügyi bi-
zottságnak lettem az elnöke. Az ügyrendi
bizottság személyi összetétele is megválto-
zott.
Az összes pályázat, amiben Simontornya
nyert, folyamatában volt, amikor én bele-
csöppentem a közepébe. A szennyvízberu-
házás elég sok problémával járt a nem
megfelelõ információáramlás miatt. Itt
nem igazán tudtam segíteni a választópol-
gároknak.
A benti munka egészen másképp néz ki ott
ülve, mint egy kívülálló számára. Mindig
az a legkönnyebb, hogy másokat kritizál-
junk, és problémákra mutassunk megoldá-
sok nélkül. Sokszor egy kis eredményt is

csak hosszadalmas, nehéz munkával lehet
elérni. Igen, többen vagyunk a képvise-
lõ-testületben, nem egyedül, ezért még a
bizottsági tárgyalások után is többször vi-
tatkozunk ugyanazon témán. Sajnos, én
személy szerint úgy érzem, hogy szélma-
lomharcot vívok az ötleteimmel, és nem
találok segítõ szándékú embereket, mert

sokaknak az a lényeg, hogy az állóvíz álló-
víz is maradjon. Nem lehet mindenkinek
megfelelni, mert mindig van valaki, akinek
pont az nem jó, ami van. Próbálom az én
lehetõségeimhez képest segíteni a várost,
hiszen ezért lettem képviselõ.
A kezdeti álmaimhoz próbáltam hû ma-
radni és ennek megfelelõen tevékenyked-
ni. Remélem, a következõ években jobban
tudom segíteni Simontornya városát a to-
vábbi fejlõdésében. Lehet az egy virág ül-
tetése vagy egy rendezvény megszervezé-
se. Értem ez alatt, hogy a virágok ültetése
szabadidõs tevékenységem. A tavalyi év-
ben szépek voltak a virágok. A karácsonyi
rendezvény az elõzõ évben csúcsosodott
ki, ahol már az önkormányzat is 1/3 rész-
ben támogató volt. Segítségüket köszö-
nöm.
Remélem, a továbbiakban is eredményes
munkát tudok végezni.

Köszönettel: Kántor Mónika

FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal kicsit másképp. Ebben az önkormányzati ciklusban már öt évre
választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan értéke-
lik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseikbõl és mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Munká-
ról, családról és mindennapokról is szó esik.

Elsõnek – rendhagyó módon – Csõszné Kacz Edit polgármester értékelését olvashattuk, majd júniusban a legtöbb szavaza-
tot (912) begyûjtõ Körtés István mondta el véleményét. Júliusban a 790 szavazattal mandátumot szerzõ Csõsz László sorait
olvashatjuk, augusztusban az alpolgármesternek megválasztott Szabó Attila (784) értékelése következik, Zsolnai István
(761) szeptemberben értékelt. A 728 szavazattal megválasztott Kántor (Csõsz) Mónika) sorait októberben közöljük. A fen-
tiek a Simontornyai Hírek következõ számában is olvashatók.

Va Lá

Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel

Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás-
ok;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében
teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pá-

lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követõen lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályá-
zatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásá-
nak határideje: 2017. november 7.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármes-
teri hivatalánál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb
felvilágosítás a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ és a
http://www.simontornya.hu/index.php?pg=_palyazatok internet címen

vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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Bemutatjuk a SIMONTORNYÁÉRT díjas Szabó Lászlót…
… akinek neve összeforrt a Tulipán étteremmel. Simontornyán töltötte gyermekkorát és
iskolás éveit, majd a középiskola elvégzése után még négy évig dolgozott a bõrgyár anyag-
raktárában. Ezután tizenöt évet töltött Budapesten, ahol vendéglátással és kereskede-
lemmel foglalkozott. Majd 2003-ban tért újra haza szülõvárosába, és vette át e családias
hangulatú vendéglátóegység üzemeltetését. Rendszeresen támogatta az iskolás gyereke-
ket, a város különbözõ rendezvényeit és a sportegyesületeket is. A Tulipán kézilabda-ku-
pa is az õ nevéhez fûzõdik.
Manapság minden idejét lefoglalja az étterem irányítása. Szabadidejét családjával tölti,
hisz számos teendõje akad három kiskorú gyermek édesapjaként.
Gratulálok és további eredményes tevékenységet kívánok!

Géringer Hajni

Könyvajánló Simontornya
helytörténeti kiadványaiból

Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas pedagógus vagyok, 20
éve foglalkozom Simontornya történetével. A kutatá-
sok eredményeit a Simontornya Múltjáért Alapítvány
évrõl évre megjelentette. 1998-2016 között 20 kiadvány
jelent meg. Ugyancsak a Simontornya Múltjáért Alapít-
ványnak köszönhetõ, hogy mind az általános iskolában,
mind az óvodában látható a hajdan volt pedagógusaink,
nevelõink portréképe, valamint a Helytörténet Háza
összes kiállítása (iskolatörténeti, a bõrgyártás, a bõr- és

szõrme és a Simovill emlékei, 1956-os, a Pillich család története, Dr. Kiss
István élete és munkássága, I-II. világháború története, Fried emlékkiállí-
tás, a holokauszt simontornyai áldozatainak emlékkiállítása). A Helytörté-
net Háza ingyenesen látogatható akár egyénileg, akár csoportosan, az
ajánlott könyvek pedig ott is megvásárolhatók.
Simontornya társadalmi, gazdasági és kulturális életét meghatározó Fri-
ed család története (bõvített és javított harmadik kiadás).
A könyv elõször 2001-ben jelent meg 220 oldalas terjedelemben. Azóta az
újabb források, fényképek elõkerülése miatt többször kiegészült a tanul-
mány. A könyv feldolgozza a Fried család történetét levéltári kutatások,
korabeli sajtótermékek, fényképek és visszaemlékezések alapján. Fõbb té-
mái a következõk:
– Fried Salamon megtelepedése
– Fried Bernát tevékenysége
– A tímár szakma klasszikus eszközei
– A Fried család harmadik generációja: Fried Mór és Fried Vilmos
* Fried Vilmos, a bõrgyártás mestere
– A Fried család negyedik generációja: Fried Pál és Fried Imre
* Fried Pál és Fried Imre gazdaságpolitikája
* Az iparvágány
* Gazdasági válság helyett gazdasági fellendülés
* Fried Pál és Fried Imre kulturá-
lis és szociális tevékenysége
* Fried Pál személyisége
* Fried Imre és családja
– A Fried család ötödik generáci-
ója
* dr. Fried István és Bodrogi Éva,
Fried Mária és dr. Paul Benõ An-
dor
* Fried György és Kõnig Stefánia
* Fried László és Bajor Vilma
Mária
* Fried Vilmos a római katolikus
plébános
– Fried Napok, a Fried emlékkiál-
lítás, a Fried Kastélyszálló és a
Fried emlékfa
Az A/5 nagyságú 300 oldalas 479
képet tartalmazó kiadvány 1.500
Ft-ért megvásárolható a Helytör-
ténet Házában.

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Mûvészeti technikák XI/5. rész

Monumentális mûfajok

Az üvegfestészet
története

A XIII. századdal hanyatlásnak indult mozaikmûvészet
egyre inkább az üvegfestészetnek adta át a helyét. E
technika a monumentális mûfajok terén az egyházmû-
vészetben évszázadokon keresztül megõrizte vezetõ
szerepét.
A régészek még nem derítették ki, hogy az üveg nyílászá-
ró szerepe mikortól datálódik. Annyi azonban bizonyos,
hogy a színes üveg megelõzi a „fehér”, színtelen üveget,
fõleg gyártási okokból. Adataink vannak arról, hogy már
a X. században alkalmaztak színes üvegablakokat.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az üvegfestészet a gótiká-
val (kb. XII.-XV. század mûvészete) lendült azóta is el-
érhetetlen magasságokba. A megelõzõ korokban, így a
román korban az épület szerkezete nem tette lehetõvé
nagyméretû ablakok kialakítását, a vastag falnak tartó
szerepe volt. A gótikában azonban a súlyt az ívbordázat
(a boltív speciális fajtája) hordozza, így válik lehetõvé
sokkal több és nagyobb ablak alkalmazása. Ez volt az
üvegfestészet diadalának és felvirágzásának alapja. Kez-
detben szõnyeghatású, geometrikus ornamentikájú (nö-
vényi díszítõ formák) üvegablakok készültek. Figurális
(alakot ábrázoló) ábrázolás csak az üvegfestészet alkal-
mazásával terjedt el. Ettõl kezdve az üvegfestészet a gó-
tikus katedrálissal együtt futja be diadalmas pályáját. Az
egyházi mûvészetbõl átszivárog a profán (világi) mûvé-
szetbe is, bár némileg veszít nemességébõl.
Hosszabb-rövidebb lanyhulásokkal a mûfaj a modern
korba is átmentõdött. A pozitív értelemben vett hagyo-
mány alapján ma is jönnek létre mûvészi és stílusos üveg-
festmények, üvegablakok.
További részletek találhatók a simontornyai könyvtár-
ban A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetben.

Gyurkó Gábor
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Szent László emlékezete

2017. szeptember 7-én a Szent Lász-
ló-emlékév alkalmából a Simontor-
nyai Vár kõtárában idõszaki kiállítás
nyílott. Tizenegy nagy méretû, színes
tabló mutatja be Szent László sze-
mélyét, uralkodásának eredményeit,
a történelmi körülményeket, ame-
lyek között élt és uralkodott, továbbá
azt is, milyen kultusza van Lengyel-
országban, Horvátországban, Itáliá-
ban és másutt. Az ünnepélyes alka-
lom kezdetén és végén egy-egy Szent
Lászlóról szóló középkori dal hang-

zott el a helyi Krammer Ferenc kó-
rus néhány tagjának elõadásában. A
megnyitón Módos Péter, József Atti-
la-díjas költõ, valamint az Európai
Utas Alapítvány kurátora beszélt
Szent Lászlóról, a lovagkirályról, a
bölcs és elõrelátó uralkodóról. Si-
montornyáról a kiállítási anyagot a
határon túli Párkányba szállították,
ahol a városi múzeumban október
1-jéig lehet megtekinteni.

Géringer Hajni

GITÁRKONCERT
A Simontornyai Vár képtárában 2017. szeptember 15-én gyönyörû gitármuzsikát hall-
gathatott az érdeklõdõ közönség. A DuoEncanta együttes, Szamosi Liza és Szlama An-
namária igényes, változatos mûsort mutattak be. Mindenkit lenyûgözött a mély átélés, a
teljes összhang, a könnyed elõadásmód és a zeneszeretet, ami folyamatosan sugárzott
belõlük. Aki ott volt, annak kivételes élményben volt része, aki nem, az sajnálhatja.

Géringer Hajni
Horváth Zoltán Lajos

és Halmosi Zsuzsanna Cecília

Takács Richárd Imre
és Bognár Klaudia

Makula Dávid László
és Szabó Georgina

Bonente Serge Emmanuel
és Magdolna Kapinya

Cseh László és Koncz Gabriella Judit

Czirok Péter és Nagy Anita

Horváth Dominika, Mikó Noel Mike

A MALOM GALÉRIA
(Siópart)

Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után

minden nap
látogatható.

Telefonszám:
06 (30) 781 8740
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55 éves találkozó

A Simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola 1962-ben végzett 8. a és 8. b osztályos tanulói 2017. szeptember 30-án tartották 55 éves
találkozójukat a Városgazdálkodási Vállalat épületében. A hangulatos beszélgetést követõen megjelentek iskolai tapasztalataik, szá-
mot adtak életük alakulásáról, majd közös ebéd elfogyasztása után folytatták a közös beszélgetést.
Mint mindig az 50 éves találkozó óta, így köszöntek el egymástól: „Akkor jövõre (ha megérjük), újra találkozunk.”
Köszönet a szervezõknek!

Vámi István, egykori diák – nyugdíjas iskolaigazgató

Idõszaki kiállítás
2017. szeptember 15-én új idõszaki kiállítás nyílott a Simontornyai Várban a SKICC Nemzetközi
Mûvészeti Egyesület alkotóinak munkáiból. A különbözõ stílusban, témában és módszerrel ké-
szült alkotások jól megférnek egymás mellett a középkori épület falain. Az ünnepélyes megnyitó
a DuoEncanta gitárjátékával kezdõdött. Máté Imréné intézményvezetõ köszöntõje után Nagy
Attila, Kisapostag polgármestere beszélt az alkotásokról, a mûvészetrõl, valamint elmondta, mit
jelent Kisapostag településnek egy ilyen mûvészeti egyesület befogadása, majd megnyitotta a
tárlatot. A kiállítás rendezésének, szervezésének fõ motorja Pats József, a SKICC alapítója és el-
nöke.

Géringer Hajni
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Volt egyszer egy bõrgyár – ami a könyvbõl kimaradt
1. Elsõ képünk 1940 körül készülhetett, s
olyan régóta itt van nálam, hogy bizony
már nem is emlékszem kitõl származik. A
hajdani futballisták talán az Iparegylet
kerthelyiségében poharazgatnak, s hár-
mukat vélem csak felismerni. Jobbszélen
Miski Dániel, tõle a második Molnár La-
jos. A micisapkában álló fiatalember (Vi-
zi) Papp József lehet.
2. Következik a báli meghívó, melynek szö-
vegét érdemes végigolvasni, és visszaszáll-
ni vele az 1948-as év elejére, hangulatába.
A meghívót – egy másik hasonlóval együtt
– Petres Jánosnénak címezték a Beszédes
F. utcába. Csepregi Györgyék õrizték mos-
tanáig, hogy mi is láthassuk õket.
3. Szarvas Ferenc családjáról készülhetett
ez a kedves fotó. Õ a bõrgyár karbantartó
mûhelyében dolgozott az orosz fogságból
való hazatérése után. Felesége, László Er-
zsébet szülésznõ volt, fiuk, ifj. Szarvas Fe-
renc sportlövészként ért el szép eredmé-
nyeket. Szarvas Erzsike Budapesten él csa-
ládjával, Feriék Simontornyán maradtak.
A képet Csomós Andráséktól kaptam.
4. Az 1960-as évek eleje a természetjáró
szakosztály kirándulásaitól volt hangos.
Elsõ képünk törzstagokat ábrázol: Dwor-
zsák Rózsika, aki nagyon sok túrára eljött,
itt éppen megvicceli az õt körülvevõ kislá-
nyokat. Fújja a füstöt, pedig nem dohány-
zott. Balról Szabó Marika, Bregovics Ma-
rika (félig takarva), Dudás Mária és háttal
talán Szabó Klári? A Pilisben jártunk ek-
kor, a kõhegyi turistaház környékén, s a
hangulatot nekem sikerült megörökíte-
nem.
5-6. A következõ két kép a Tolna megyei
ifjúsági tájékozódási versenyen készült pár
évvel késõbb (1965 körül?) Fadd-Dom-
bori környékén. Az 5. képen a lányok csa-
pata éppen az érmeket veszi át dr. Kotsis
Ottó fõrendezõtõl. Balról Horváth Tercsi,

Varga Aranka, Szabó Marika. A másik ké-
pen a fiúk, akik szintén jól szerepeltek. Há-
tul Baki Sándor, Takács István (egy ven-
dégfiú), legelöl Herczeg Lajos guggol. Lel-
kes és ügyes fiatalok voltak. Sokat verse-
nyeztek.
A 7. kép az amatõr festõk kiállításán ké-
szült jó pár „ciklussal” ezelõtt. Baloldalt a
kiállítás szervezõi, Gyurkó Gábor és fele-
sége, Tóth Irénke. Középen Cserháti Pé-
ter polgármester és Vámi István iskola-
igazgató. Elõl Gárdonyi Róbert filmez.
(Az 5., 6., 7. képek Kiss Margit felvételei.)
8. És nekem sikerült lekapnom a tavalyi
gólyacsaládot is a gyár tetején ülve. Az
egész város láthatta õket – idén más szoká-
saik voltak. Reméljük, épségben megjár-
ják a hosszú utat, s a jövõ nyárra is hazatér-
nek!

Kiss Margit

7.

2.

8.

6.

5.

4.

3.

1.
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„Itt van az õsz, itt van újra…” – a közlekedésben is!
Az õsz beálltával a természetben igen komoly változások követ-
keznek be. Gyakran lesz ködös, párás a levegõ, a nappalok rövidü-
lése kapcsán romlanak a látási viszonyok. A nedves, lehulló fale-
velektõl csúszóssá válhatnak egyes részek az úton, ezek pedig nö-
velik egy baleset bekövetkezésének lehetõségét.
Ezért az õszi idõszak teljesen más közlekedési magatartást igé-
nyel, mint azt a nyári idõszakban megszokhattunk. Gépjármûve-
zetõként az õszi idõszakban sokkal körültekintõbben, óvatosab-
ban kell közlekednünk.
Nagyon fontos, hogy jármûveink mellett mi magunk is készüljünk
fel a megváltozott idõjárási, látási és útviszonyokra. Néhány jó ta-
nács a jármûvezetõknek:
I. Õsszel gyakran tapasztalható az alattomos, foltokban, sávok-
ban elhelyezkedõ köd. Jó látási viszonyok mellett haladva néha
váratlanul futhatunk bele ilyen ködös sávba. A látótávolság az
egyik pillanatról a másikra néhány méternyire csökkenhet.
Ezeknek a kényes helyzeteknek az elkerülése érdekében néhány
dologra érdemes odafigyelni: figyelemfelhívó lehet, ha a szembe-
jövõk ködfényszórói világítanak.
Célszerû a követési távolságot növelni az elõttünk haladó mögött,
hogy annak hirtelen fékezése ne érjen váratlanul. A ködbe általá-
ban nagyobb sebességgel rohanunk bele, és ott pánikszerûen fé-
kezünk. Aki viszont mögöttünk halad, az nem biztos, hogy meg
tud állni, és belénk ütközhet. Ezt úgy védhetjük ki, hogy a ködös
szakasz kezdetét észlelve fokozatosan csökkentjük a sebességet.
Ha a ködös szakaszra értünk, ne fékezzünk hirtelen, és figyeljünk
a mögöttünk haladókra is.
II. Az õszi idõszakra jellemzõ a nedves, nyálkás, idõnként faleve-
lekkel borított úttest. Az ilyen helyeken, útfelületen jelentõsen nõ
a fékút, a féktávolság, a hirtelen fékezéssel nagymértékben nõ a
megcsúszás, adott esetben az úttest elhagyásának a veszélye, ezért
ilyen körülmények között a megengedettnél is alacsonyabb sebes-
séggel közlekedjünk. Óvatos, finom fékhasználatra törekedjünk,
illetve kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat.

III. Érdemes nagyobb követési távolságot tartani, lassabban kell
vezetni, így a balesetek bekövetkeztének kockázata csökken, egy
hibás manõver pedig könnyebben javítható.
IV. Esõs, latyakos idõben nehezebb az úttesten átkelni. Jármûve-
zetõként számítsunk arra, hogy az út szélén álló gyalogos nem
ránk, hanem arra figyel, hogy ne lépjen tócsába, ezért figyelmetle-
nül fog elénk lépni!
V. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest
mellett haladó gyalogosokra, fõleg a kijelölt gyalogos-átkelõhe-
lyek, iskolák, buszmegállók környékén!
Következõ alkalommal a kerékpárosokat és a gyalogosokat pró-
báljuk néhány hasznos tanáccsal ellátni!

Tóth Nándor r. õrgy., közlekedésrendészeti alosztályvezetõ,
a Tamási Városi Baleset-megelõzési Bizottság titkára

DR. VÕNEKY ÁKOS

UROLÓGUS
ADJUNKTUS

MAGÁNRENDELÉSE
SIÓFOKON

KÓRHÁZ, „E” épület, 1. emelet

Szerdánként,
16-17 óráig.

Telefon:
06 30 890 2559

ADJ EGY NAPOT AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
Az idén is folytatódik a több éve elkezdett egészségügyi nap. Október 27-én, pénteken a bõrgyógyászat várja a betegeket. Október
28-án, szombaton ismét tetõtõl talpig megvizsgálják a jelentkezõket a neves fõorvosok, professzorok.
Kérjük, figyeljék a késõbb kiadandó plakátokat, a város honlapját, és a Diel televíziót, melyben fontos információk lesznek.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Csõszné Kacz Edit polgármester

EGY JÓ LOVAS HÍR
Tolna megyét képviselve került megrendezésre 2017. október 1-jén Igar–Vámszõlõhe-
gyen a póni- és kettesfogathajtó-verseny, melyen 43 fogat tisztelte meg a rendezõséget és
a kis falut, hogy eltöltsenek egy szuper napot, így, az országos kettesfogathajtó-verseny
elõtt, melyet Tamásiban rendeznek meg 2017. október 7-én, ahol többek között Nagy Já-
nos (Simontornyai TC) versenyzõje is részt vehet az éves pontszámai alapján.

Tolna megyei ünnepélyes díjátadó

Dobogós helyezettek:
1. hely: Nagy Péter (Tolna-Mözs LE), 2. hely: Fritz József (Paksi Lovas Sportegyesület),
3. hely: Nagy János (Simontornyai TC).
Gratulálunk és szurkolunk!

Va Lá

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság. Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Közüzemi szolgáltatók
elérhetõségei

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszol-
gálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabejelen-
téseiket a megadott elérhetõségeken tegyék meg.

E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS

Lakossági ügyfelek: 06-40-545-545 H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-20-45-99-600 H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-30-45-99-600 H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-70-45-99-600 H-P 7.30-20

HIBABEJELENTÉS
Vezetékes telefonról (ingyenes) 06-80-20-50-20 0-24
Mobiltelefonról 06-80-20-50-20 0-24

E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – GÁZSZOLGÁLTATÁS
Ügyfélszolgálat (helyi tarifáért) 06-40-22-00-22 H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-20-45-99-722 H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-30-45-99-722 H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas) 06-70-45-99-722 H-P 7.30-20
Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében készítse elõ a számláján sze-
replõ felhasználó azonosítóját, mely a számla jobb felsõ részén található 10 jegyû
szám!

A DRV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGEI:
TELEFONOS ELÉRHETÕSÉG

Hibabejelentés: 06 40 240 240, 1-es menüpont, 0.00-24.00
Munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig, csütörtökön 20.00 óráig
Faxszám: 06 84 501 299
Külföldrõl hívható telefonszám: 00 36 84 501 900
Levélcím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf.:888

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Vertikál Rt. 8154 Polgárdi, Bocskay u. 39.
E-mail: vertikalrt@t-online.hu
Telefon: 06 (22) 576-070, 06 (22) 366-029
Hulladékudvar (Simontornya, Gyár u. 1-5.) nyitva tartási rendje: hétfõ, kedd,
szerda, csütörtök, pénteki napokon 7.00-16.00 óráig.
Nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatás
2016. június 1-jétõl kizárólag a Liquid-Porter Kft. fogja ellátni Simontornyán a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére (szippantott
szennyvíz) vonatkozó közszolgáltatást.
A közszolgáltatás díja: lakossági 1.200 Ft/m3+áfa, közületi 1.400 Ft/m3+áfa.

A CÉG ELÉRHETÕSÉGEI:
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3.
II/24.)
E-mail: liquid.porter (kukac)gmail.com
A megrendeléseiket a 06-20-805-9009 telefonszámon adhatják le!
A munka megkezdése a bejelentéstõl számított 72 órán belül megtörténik, hétvé-
gén és ünnepnapokon szállítás nincs!

KÉMÉNYSEPRÕ-SZOLGÁLTATÁS
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétõl Tolna megye teljes te-
rületén a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont Kéményseprõipari Szerve végzi a kéményseprést.
Általános információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon talál-
hatók, konkrét kérdések esetén az online ügyintézést választani, vagy az ingye-
nesen hívható 1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell választa-
ni.
Az ügyfélszolgálatok országosan hétfõnként 8-20 óráig, keddtõl péntekig pedig
8-14 óra között tartanak nyitva. A Tolna megyei ellátási csoport címe: 7100 Szek-
szárd, Páskum utca 5.

HELYI KÁBELTÉVÉ ÉS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
DielNet Kft. – ügyfélszolgálati iroda: 7081 Simontornya, Arany János u. 1/A.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-12, 14-17 óráig

HIBABEJELENTÉS MUNKAIDÕBEN:
74/486-272, munkaidõ után és hétvégén: 06 (30) 946 1998

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azon-
nal feltesszük a kérdést: „Hová forduljunk segítségért?” Egy cím, egy
név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segít-
ség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség le-
het. Hova forduljunk…?

HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:

Éjjel-nappali ügyelet: 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(74)586-939.

HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:

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

HA NEM ÉG A GÁZ:

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

HA „SÜKET” A TELEFON:

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabe-
jelentés: 1445.

HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

HA GYANÚS ALAKOKAT LÁT, VAGY SZOKATLAN ESEMÉNYEKRE LESZ
FIGYELMES:

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

ORVOSI ÜGYELET:

Telefonszáma 06(74)318-104.

HA SÉRÜLT, KÓBOR EBET LÁT:

hívja a polgármesteri hivatalban Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittát:
06(74)586-927

HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:

hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

KÉMÉNYSEPRÉS:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügyfélszolgálat:
1818

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

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

HA NEM VISZIK EL A SZEMETET IDÕBEN:

Vertikál Zrt. 06(22)576-070, 06(22)366-029

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

Polgármesteri hivatal: 06(74)586-920, 06(74) 586-930.

HA KÖZÚTON KIDÕLT FA, HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:

Országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

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

BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(74)504-700,
06(74)504-726

Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74) 586-920,
06(74) 586-930, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke:
Csõszné Kacz Edit 06(30)603-7220
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Egy fájó vereséggel kezdték
a felnõtt kézilabdások

A Veszprém megyei bajnokságban is induló Simontornyai KK
csapata váratlanul sima, 10 gólos vereséget szenvedett Pápán. At-
tól a nem túl acélos együttestõl kaptak ki, akit tavaly mindkétszer
legyõztek. A Pápa ugyanazokkal a játékosokkal állt ki, míg a
Simontornya erõsen tartalékos volt. Különbözõ okok miatt a já-
tékengedéllyel rendelkezõ 18 játékos közül 9 nem utazott el. Az
idõsebb játékosok nem bírták a tempót, emiatt az elsõ és a máso-
dik játékrész végén nagyon sok gólt kaptak. A csapat zömét õk
alkották.
A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség az új szezonban jutal-
mazza a hónap játékosát, akit az egyes találkozók legjobb játéko-

sa közül választanak. A mérkõzés legjobbjának Molnár Bencét
jelölték.

Pápai Hús KC–SIKK 39-29 (18-12)

SIKK: Somogyi – Tenke 7/4, Kapoli 2, Pásztor 4, Molnár 6, Nacsa
4/1, Lampert 4/1.
Csere: Kovács H. 2, Rohn.
7 méteres 5/3, illetve 6/5; kiállítások 6, illetve 10 perc.

Va Lá

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

25 góllal gyõztek a felnõtt
kézilabdázok a második fordulóban

Vajon melyik a SIKK igazi arca? Találgat-
hatnánk, de nem érdemes morfondírozni,
elég, ha összehasonlítjuk a pályára lépõ
játékosok névsorát.

Simontornya: Demeter – Kapoli 7, Csen-
des 5/1, Zsámboki 4, Rohn 2/2, Molnár 11,
Lampert 10.
Cserék: Szilágyi 5,Nacsa 4, Tanki 2.
Villámrajtot vett a hazai gárda, Lampert
indulásból, Csendes betörésbõl, Molnár
átlövésbõl rendre eredményes volt. A Ta-
polca a kilencedik percben büntetõbõl
szerezte meg az elsõ gólját, ekkor 10-1-et
mutatott az eredményjelzõ. A vendégek
idõkérése sem hozott sok változást, csu-
pán annyi történt, hogy a nagy elõny birto-
kában gyengébben védekezett a Simon-
tornya, ezért nagyon sok gólt kaptak.

Va Lá

ELÕTTEM AZ UTÓDOM
A figyelmes olvasónak bizonyára feltûnt, hogy az utolsó oldalon található impresszum meg-
változott. Egyrészt visszakerült Csõszné Kacz Edit polgármester neve, másrészt egy új név is
található az eddigi szerkesztõ mellett. Géringerné Horváth Hajnalka neve az újságban már
többször szerepelt, többnyire fotóival, de idõnként írásaival is jelentkezett. Az eddigi szer-
kesztõ, Varga László idõs kora, valamint megromlott egészségi állapotára való tekintettel –
több mint 25 évi újságírói szerkesztõ munkája segítséget igényel. Hosszas elbeszélgetés után
Géringerné Horváth Hajnalka elvállalta a szerkesztõi feladatokat, azzal a feltétellel, hogy
legalább még egy évig segítsem munkáját. Azt kívánom, hogy legalább annyi ideig végezze e
nem könnyû feladatot, mint én. Kérem, hogy továbbra is õrizze meg a lap politikamentes
jellegét, írásai mindenkor a valóságot tükrözzék. Munkájához kitartást, erõt, egészséget
kívánok!
Kérem a tisztelt Olvasókat, hogy fogadják szeretettel!

Va lá


