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SZÜRETI MULATSÁG SZEPTEMBER VÉGÉN
Szeptember utolsó szombatján került
megrendezésre a szüreti mulatság. Napos,
de hûvös reggelre ébredtünk 30-án, de
kedvünket nem dermesztette az idõjárás,
hisz hetek óta tartott a szervezés, hogy
méltó módon megünnepeljük a bõ szõlõ-
termést.
A fõzõversenyre hat csapat adta le elõze-
tes jelentkezését. Õk már a délelõtt folya-
mán gyülekeztek a mûvelõdési ház udva-
rán, és lázas készülõdésbe kezdtek az
aranyfakanál elnyerése érdekében.
És ahogy az idõjárás melegedett, a látoga-
tók száma is növekedett. Délután az óvo-
dások csodás szüreti versekkel, táncukkal
és vidámságukkal kápráztatták el a jelen-
lévõket. Õket a Simontornyáról elszárma-
zott Csuti Csaba nótaénekes fellépése kö-
vette, aki megalapozta a hangulatot a to-
vábbi programokhoz, ahol a csapatok játé-
kosságára és ügyességére helyezõdött a
hangsúly. Volt itt lopóval szívás boros-
üvegbe, páros diótörés, szüreti kvíz és ma-
dárijesztõ-készítés is.
Közben a négy fõbõl álló zsûri hosszas kós-
tolgatás után döntést hozott az arany,
ezüst és bronz fakanál nyerteseirõl. I. he-
lyezett a Fény–Erõ csapata, II. helyezett
Kolonics László, III. helyezett a Közhasz-
núak csapata lett.

A zsûri különdíjjal értékelte a legszebb tá-
lalást, amit szintén a Fény–Erõ csapata
tudhatta magáénak.
Ezután a zenekar kíséretével megkezdõ-
dött a csapatok énekversenye, ahol külön
díjazásban részesültek a csapatok. És a ze-
nekar döntése szerint a karton pezsgõt a
Fény–Erõ csapat érdemelte ki hangos, vi-
dám és magabiztos éneklésükkel.

A vendégeket folyamatos borkóstolóval
várták a helyi bortermelõk. Éhségüket a
város önkormányzatának és a mûvelõdési
ház összefogásából készült gulyással csilla-
píthatták.
A programot éjszakába nyúló mulatság
zárta.
Köszönet a tombolatárgyak felajánlóinak:
Körtés Gábor, Korall üzlet, Diel Zsófia,
Csõsz Lászlóné, Fung Zsuzsi, Hersics Ti-
bor, Glück Kata, Májer Lajos, Tóth Kinga
és kolléganõje: Vera, Szíriusz üzlet, Tóth
Attila, állatkereskedés, sárbogárdi pékség,
Bonyár Reni, kézilabdacsapat, Kling Her-
mina, Tulipán étterem, Erlich Dániel.

G.H.H.
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Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl

2017. október

I. A polgármester fontosabb intézkedései

1. Családi probléma miatt a szennyvízcsatorna garanciális eljárását a mai na-
pig nem zártuk le.
2. A kamerák elektromos árammal való ellátása érdekében a szerzõdések alá-
írását követõen minden egyes vételezési helyre nyilatkozatot kellett kiadnunk.
3. A kormányablak tetõszerkezetének felújítására megkötöttem a szerzõdést a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel. A határidõ: 2017. november 30. Az
épületre a tervek még nem készültek el. A gázvezetéket is a megnövekedett
igény miatt módosítani kell. Most folyik a tervezõ kiválasztása.
4. A lakások eladására kiírt pályázatra egy ajánlat érkezett, mellyel külön napi-
rendi pontban foglalkozunk.
5. A SZÖVIN Kft. az informális értekezlet után két nappal megadta az ígért vá-
laszt. Válasza szerint további halasztást kér a döntés meghozataláig. Így kérem
a határozat határidejének módosítását 2017. december 31-ig.
6. A kút szûrõzésével külön napirendi pontban foglalkoztunk volna. Az ajánlato-
kat 2017. október 26-ig lehetett volna beadni, de az öt meghívott kivitelezõ kö-
zül egyik sem adott be ajánlatot. Javaslom újabb ajánlattételi felhívás kiírását
más cégek meghívásával.

II. Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl

Szeptember 19-én tárgyaltam Könyv Istvánnal az ajándékkísérõ tasakok
gyártásáról.
Szeptember 20-án garanciális szennyvízberuházási bejárást tartottunk. Elõtte
a városi tévében és a honlapon is felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy szep-
tember 29-ig van lehetõség a hibák bejelentésére.
Ugyanezen a napon részt vettem a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
fejlesztésére megnyert, 742 millió forintos támogatással megvalósuló iskola-
központ projekt megnyitóján.
Ugyanezen a napon a képviselõ-testület tagjaival együtt tárgyaltam Árpási Bé-
lával, a Szövin Kft. képviselõjével az ingatlanszerzõdésrõl.
Szeptember 22-én 6 tagú delegáció utazott Steinbergbe, a német testvérvá-
rosba, ahol a 2018 tavaszán megrendezendõ Nemzetközi Élelmiszer Vásáron
való megjelenésrõl tárgyaltunk. Ezen a vásáron Simontornyát a következõ vál-
lalkozók fogják képviselni termékeikkel: Pék Ferenc (Premix Kft.), Kovács Lász-
ló, Herczeg Gyöngyi és Kántor Mónika. A vásáron magyar napot is fognak tar-
tani, polgármester kollégám megkért, hogy tárgyaljak errõl a Bartina tánc-
együttessel.
Szeptember 26-án ismét munkaügyi ellenõrzés zajlott. Ezen részt vett: Ben-
csicsné Tóth Krisztina, a Tamási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség

vezetõje, Takács Zsolt, a Tolna Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osz-
tályának munkatársa és Béndek József, a Belügyminisztérium közfoglalkozta-
tási helyettes-államtitkárságának Tolna megyei koordinátora.
Szeptember 30-án részt vettem az önkormányzat támogatásával megvalósult
szüreti mulatságon a Fried Mûvelõdési Házban.
Október 2-án, az idõsek világnapján köszöntöttem az Õszikék Szociális Szol-
gáltató Központban az idõseket.
Október 3-án Bárdos László címzetes fõjegyzõvel aláírtuk a kerékpárút simon-
tornyai szakaszáról szóló, 50.230.000 forintból megvalósuló beruházás szerzõ-
dését.
Október 4-én tárgyaltam Csike Tamással, a Tamási Tankerületi Központ igaz-
gatójával az iskolafejlesztésrõl. Ugyanezen a napon Winkler Mártonnal
(Lumma Composites Kft.) aláírtam az adásvételi szerzõdést.
Október 12-én megbeszélést tartottam a Németországba utazó vállalkozók-
kal, a vásáron való megjelenés koordinátora Szabó Attila alpolgármester lesz.
Október 16-án a képviselõ-testület tagjaival és Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõvel részt vettünk a Szabó Róbert által kezdeményezett sétán, bejártuk a
város néhány olyan utcáját, ahonnan problémákat jelzett a lakosság.
Október 21-én részt vettem a Fried Mûvelõdési Házban megtartott idõsek na-
pi rendezvényen, köszöntöttem a megjelent nyugdíjasokat.
Október 23-án beszédet mondtam a nemzeti ünnep alkalmából megrendezett
mûsoron. Köszönöm a fellépõk és a rendezõk munkáját.
Október 24-én részt tárgyaltam dr. Sziládi Szabolccsal, aki a II. számú házior-
vosi körzet helyettesítési feladatára jelentkezett. A megbízásáról képvise-
lõ-testületi döntés szükséges.
Október 25-én tárgyaltam Turcsányi Csabával, a SPED–MED Kft. vezetõjével.
2017. november elsejétõl a kft. végzi a központi ügyelet mûködtetését. Októ-
ber 30-án leltár szerinti átvétel lesz, de polgármesterként a jövõben is fontos
feladatnak tartom az ügyelet megfelelõ mûködésének biztosítását.
Október 27-én kezdõdött, majd 28-án egész nap zajlott az „Adj egy napot az
egészségedért” elnevezésû ingyenes orvosi vizsgálatokat kínáló program. A
város lakossága idén is nagy számban vette igénybe a szakorvosi szûrõvizsgá-
latokat.

III. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl 2017. október hónapban

Polgármester döntései: tulajdonosi hozzájárulás 1 db, meghatalmazás 0 db.
Jegyzõ – közlekedési hatósági: 1 db.

Csõszné Kacz Edit polgármester

A testületi ülésrõl jelentjük
Csõszné Kacz Edit polgármester: Tisztázni kell, hogy a szennyvízberuházás-
nál a lakossági hozzájárulás visszafizetését egy jogszabály tette lehetõvé. Nem
Bencze János közbenjárása.
Köszöni az egészségnapon dolgozó orvosok, asszisztensek munkáját, az
egészségügyi bizottság segítségét és a támogatók felajánlásait. 160 ember
vett részt a szûrõvizsgálatokon, az orvosok ingyen dolgoztak, és a vendéglátá-
suk nem terhelte a költségvetést, mert a támogatásokból meg tudták oldani.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Az elõzõ ülés óta
13 esetben rendeltek el nyomozást bûncselekmény gyanúja miatt. Ezek között
7 vagyon elleni bûncselekmény volt, egy magánlaksértés, egy garázdaság,
egy tartási kötelezettség elmulasztása, egy ittas állapotban elkövetett jármû-
vezetés, egy vasúti közlekedés biztonságán elleni vétség és egy szexuális erõ-
szak. Október 16. éjjelén több helyre betört egy elkövetõ, az Õszikék Szociális
Központba, a virágboltba és lakóházba is. A kamerafelvételek nem tökélete-
sek. Több szálon fut a nyomozás. Soprontól Békéscsabáig több helyen is be-
törtek szociális otthonokba, ezért több megyére kiterjed a nyomozás. Közös a
bûncselekményekben, hogy a település határában leállítják az autót, majd lop-
nak biciklit, és azzal mozognak tovább.
Emellett újra megjelentek a faárus bandák. Kisebb fakupacot adnak nagyon
sok pénzért. Köbmétert hirdetnek, ekkor a vásárló az erdei köbméterre gondol,
ami 1x1x1,7 méteres. De õk csak 1x1x1 métereset hoznak, azt is ömlesztve, a
famennyiség csak az erdei köbméter fele.
Polgármester: A közmunka program résztvevõi rendbe tették valamennyi te-
metõt, a nem látogatott sírokat is. Új reflektorokat szereltek fel, kéri a rendõr-
ség fokozott figyelmét az ünnepek miatt.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Már a hétvége
óta erõsített szolgálat van a temetõben.

Göttlingerné Pintér Judit, a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetõje: Köszöni
a meghívást. Mint ismeretes, a Hársfa utca 39. számú épület eddig üresen álló
részében fogják kialakítani a kormányablakot Simontornyán. A jelenlegi ok-
mányirodaként funkcionáló épület nem megfelelõ, nem akadály-mentesíthetõ.
4+1 munkaállomásos lesz az új iroda, 2500 hatáskörben lesznek képesek el-
járni, az eddigi ügyek mellett szociális, egészségbiztosítási és nyugdíjjal kap-
csolatos ügyekben is. Az épületet most fel kell újítani. Új bútor, új ügyfélhívó
rendszer kerül kialakításra. Egységes, a kormányablakokra jellemzõ arculata
lesz az irodának. Mivel az osztályvezetõ tartósan távol van, így helyette Bodor
Lászlóné lesz a vezetõ. Õ simontornyai lakos, így akár minden nap tudja ellen-
õrizni a munkálatokat. A kormányablak várhatóan 2018. március 31-én kezd-
heti meg a mûködést.
Polgármester: Hálás, amiért támogatták, hogy Simontornyán kormányablak
létesüljön. A lakosságnak természetes, hogy helyben intézheti az ügyeit. Nem
tudják, hogy ha ez a terv nem valósul meg, akkor lehet, hogy mindenért Tamá-
siba kellett volna utazni. Most hosszú távon, itt Simontornyán, a közigazgatás
és az iskolarendszer is megújul. Igaz, hogy a vasúton túlra kell kimenni, de hely-
ben marad az iroda.
Szabó Attila alpolgármester: A megyében ez az egyetlen, most megnyitó
kormányablak létesül. Jelenleg is sokan járnak ide ügyeket intézni még Fejér
megyébõl is.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A helyszínnel kapcsolatban: eddig ott mû-
ködött egy szavazókör. A vasúton túli területen nem tud helyette másikat kije-
lölni. 2000 ember lakik ott. De szavazás csak ritkán van, ügyeket intézni pedig
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minden nap kell, és nem kell ezentúl Tamásiba vagy Szekszárdra utazni, mert
itt helyben is sokféle hatáskörben el tudnak járni.
Polgármester: Szeretné, ha már a megnyitón vágnák át a szalagot.

Rácz Csilla, a Tamási Tankerületi Központ pályázati referense: Minden vá-
ros életében meghatározó, ha van egy jól mûködõ iskolája. Ez a most megvaló-
suló infrastruktúrafejlesztés 742 millió forintos, az Európai Unió társfinanszíro-
zásával létrejövõ projekt. Az iskola teljes körûen megújul, a vonatkozó kor-
mányrendeletnek megfelelõen kell kialakítani az oktatási tereket. 600 millió fo-
rint jut az építési beruházásra és 50 millió forint eszközbeszerzésre. A legkor-
szerûbb szaktantermi felszereléseket szerzik be, az udvaron a kisebb gyerekek
számára játszóterületet alakítanak ki. A nevelõtestület is élhetõbb körülmé-
nyek közé kerül. A projektet 2020. október 31-ére kell befejezni, a munka 2019-
ben kezdõdik.
Címzetes fõjegyzõ: Az iskola a település szívügye. Most nem csak az épületet
újítják fel. A pályázati adatok szerint a jelenlegi 187 fõrõl 400 fõre nõ a gyerek-
létszám. Kéri, hogy mondjon arról pár szót a referens asszony, hogy mit jelent
az iskolaközponttá válás.
Rácz Csilla: Elõzetes vizsgálatokat végeztek, és a demográfiai mutatókat is fi-
gyelembe vették. A kistelepüléseken hamarosan nem indítható majd felsõ ta-
gozat, ha nincs minimum 14 tanuló. Alsó tagozat mûködhet ilyen kis létszám-
mal is, akár összevonással, de felsõ tagozat nem. A simontornyai központban a
kistelepülések tanulóinak biztosítanak helyet. Fontos ezt megfelelõen kommu-
nikálni a környezõ településeken. Iskolaközpontként a jelenlegi tagintézmé-
nyek felsõ tagozatosaira számítanak.
Csõsz László képviselõ: Az iskolának jelenleg két busza van. Ezek a közeljövõ-
ben cserére szorulnak. Az anyagban csak egy busz beszerzését látja.
Rácz Csilla: Ez egy harmadik busz lenne, az elõbb elmondottak szerinti felsõ-
sök utaztatásához.
Cs. L. képviselõ: Egy pontosítás. Az anyagban tévesen szerepel, hogy az isko-
laépület 70 éves. Még csak 50!
Polgármester: Reméli, lesz majd egy második szakasz, megújulhat a sport-
csarnok, és álmaik szintjén szerepel uszoda építése is.

Zsolnai István képviselõ: Az éjszakai létszámot nem tartja megfelelõnek.
Csak egy ember van ügyeletben. Tudja, hogy a plusz státusz plusz pénzbe ke-
rül, de vannak alternatív megoldások.
Cs. L. képviselõ: Jövõre a közmunkaprogramban lehet pályázni, például a he-
lyi sajátosságok alá belefér. De, ha nem nyer a pályázat, akkor pénzt kell rá
szánni. Egy ápoló 30 ápoltra kevés.
Polgármester: A költségvetésrõl a képviselõ-testület dönt. Idén hozzá kellett
tenni az Õszikék költségvetéséhez 19 millió forintot. Ha közmunka programban
lehet ápolót alkalmazni, az jó. Jelenleg is vannak közmunkások az intézmény-
ben, az ebéd szállítását, a karbantartást 4 fõ végzi. Az állam csak 1 ember bérét
finanszírozza éjjelre, egy plusz fõ alkalmazása 2-3 millió forint évente.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat: a bentlakásos éjszakai ellátás-
hoz plusz egy fõ alkalmazásának lehetõségeit meg kell vizsgálni.

Polgármester: A két ünnep között, december 27-29. igazgatási szünet lesz, de
az anyakönyvvezetõ rendelkezésre áll.

Címzetes fõjegyzõ: A módosítás oka itt is a jogszabályváltozás. Régen a sze-
mélyes adatok kezelésére felhatalmazást kellett adni, aztán ezt ki kellett venni
belõle, most újra kellett szabályozni.
Tóth Ferenc Attila, a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy az adatokat ki fogja kezelni a hivatalban.
Címzetes fõjegyzõ: Nem a hivatal kezeli. Most felhatalmazást kap a cég, hogy
az adatokat a számlázást érintõ mélységig megkaphassa, de csak a szemét-
szállításhoz kapcsolódóan.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy a zöld hulladék szállítását hogyan kell igé-
nyelni. Úgy tudja, hogy havonta egy zsákot lehet igényelni Sárbogárdon.
K. M. képviselõ: Nem. A kukás autónál adnak. Sárbogárdon a plusz szemetes
zsákot kell kérni.
Cs. L. képviselõ: Most a lakók egyszerûen kiteszik a ház elé, azt várják, hogy a
közmunkások vigyék el.
Címzetes fõjegyzõ: A szolgáltató tájékoztatója fent van a város honlapján.

Zs. I. képviselõ: A zöld zsákban rakta ki a ház elé, de nem vitte el a kukásautó.
A lomtalanítás viszont nagyon rendben zajlik. Telefonálni kell, adnak egy idõ-
pontot, nagyon korrektek, akkor kijönnek és elviszik a lomot.

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy ha valami gond lesz, például bedõl egy fal,
akkor ki fogja kijavítani? Ki fizet?
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Eddig az önkormányzat volt a
fenntartó, most egyben vagyonkezelõ is lesz, de marad az állam a tulajdonos.
Az állam fizet. Majd lesz egy szerzõdés, amit alá kell írni.
Címzetes fõjegyzõ: Elõtte a testület elé kerül. Vagyonkezelõként az önkor-
mányzat határozhatja meg például, hogy mire kívánja használni a pincét.

Polgármester: Ez nem testületi hatáskör, de legutóbb is nagy felbuzdulás volt
az E.On-os fakivágások miatt.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy ki fogja végezni a fakivágást.
Polgármester: Az önkormányzat rendeli meg, szakemberek végzik.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy ügyeletnél minden fát ki kell-e vágni.
Alpolgármester: Nehéz körülírni, hogy pontosan melyik fákról van szó. A par-
koló építés miatt a nagy japánakácot kell kivágni és a túloldalon 3 kis fát.
Cs. L. képviselõ: Ez nem jó ötlet, parkolni mindenki árnyékos helyen szeret.
Alpolgármester: A nagy fa veszélyes, nem látszik, hogy beteg-e, aztán egy-
szer csak kidõl.
Cs. L. képviselõ: Szakember nézze meg.
Polgármester: Az iskolaudvaron lévõ veszélyes fákat a tankerületnél kell jelez-
ni.
Alpolgármester: Benne van az iskolai pályázati anyagban, hogy a fákat is érin-
ti a felújítás.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Egy nagy fa ki-
vágása 50-80 ezer forint. Ajánlatokat kell kérni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében eljárva hozzájárul az alábbi
fák kivágásához:

Határidõ: 2017. november 15. (a kérelem beadása tekintetében).

Javaslat a Székelyi utcai partfal ideiglenes megerõsítésére

Polgármester: Ez egy átmeneti megoldás lenne, a végleges megoldásra vis
major pályázatot adott be a város.
Cs. L. képviselõ: Két IFÁ-ra való hulladékot szállítottak el onnan. Megkérdezi
mibõl lesz az ideiglenes támasz: betonból?
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: 3 keményfa oszlop
kellene. 8-án jön ki a katasztrófavédelem megnézni.
Alpolgármester: Ideiglenesen betonlapokat lehetne rakni oda, azt utána el le-
het bontani.
Cs. L. képviselõ: Korábban is kérték már, hogy az elõterjesztések mellé legyen
csatolva térkép.
K. M. képviselõ: Ott van az az omladozó ház is, veszélyes, mi lesz, ha bedõl a
csúcsfal.
Címzetes fõjegyzõ: Már kapott felszólítást, a Járási Hivatal is felszólította.
Polgármester: Kapott a tulajdonos 1,5 millió forintot, de nem csinált semmit.

Polgármester: Egy fiatal pár a vevõ, részletfizetést kérnek 36 hónapra.
Alpolgármester: Az el nem adott lakásokat ki kellene adni albérletbe.
Polgármester: Két lakást meg kell tartani vésztartaléknak.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételével.
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Javaslat a Simontornyai Naperõmû Kft.-ben lévõ
tulajdonrész eladására

Polgármester: Most névértéken megvennék az önkormányzati tulajdonrészt.
Címzetes fõjegyzõ: Adjon rá a testület határidõt.
Cs. L. képviselõ: Legyen november 30.
A képviselõ-testület határozata: Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogköré-
ben eljárva a Simontornyai Naperõmû Nonprofit Kft.-ben lévõ tulajdon-
részét eladja a MADIBO Kft.-nek (1119 Budapest, Fehér Lipót u. 63.).
Ezzel módosítja a 2017. szeptember 18-ai ülésen elfogadott 97/2017. (IX. 18.)
KT-határozatát.

Javaslat utak, járdák felújítására

Polgármester: Az útépítés csak 2018-ban kezdõdhet meg. A Belügyminiszté-
rium még mindig nem utalta át a 25 millió forintot.
Alpolgármester: Kifutott a város az idõbõl. Most el kellene dönteni milyen mû-
szaki tartalmat vár a testület. Arra kell ajánlatokat kérni. A szõnyegaszfaltozás
két év alatt tönkremegy, az pénzkidobás.
Cs. L. képviselõ: Mérges, mert egész évben ezt ismételgette, hogy ki fognak
csúszni az idõbõl. Így is lett. Szerinte a Beni ben Kft. 15 millió forintos ajánlata
jó. Ilyet kell kérni: legyen aláaszfaltozás és bitumen rá. Megkérdezi, hogy a Vá-
rosüzemeltetési Kft. el tud-e még vállalni munkát erre az évre.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A kormányablak
tetõcseréjét alvállalkozó végzi. Tudni kellene fixen, hogy hány négyzetméterrõl
van szó. Most kell anyagot rendelni. A fakivágásokról meg ki kell értesíteni a la-
kókat.
Alpolgármester: Azt javasolja, hogy idén 350 métert csináljanak meg.
Polgármester: Nem fogadható el olyan kivitelezés, ami egy év alatt tönkre-
megy. Itt a Sió-híd ügye is. Ma beszélt a Közútkezelõvel. Majd jönnek, kiderült
több kárt okoztak ezzel a bitumenezéssel, mint hasznot.
Szabó Attila alpolgármester: Ragaszkodni kell hozzá, hogy aki ajánlatot tesz,
az jöjjön ki a helyszínre. Ne utólag mondja, hogy a hely miatt merült fel plusz
költség.
P. K., a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Az ügyeletnél a 10 parkoló még
az idén elkészülhet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében eljárva megrendeli a Város-
üzemeltetési Kft.-nél:
1. 350 méternyi járda elkészítését,
2. a kormányablak elõtti 10 parkolóhely megépítését,
3. a 2017. novemberében tartandó testület-ülésre tényleges mûszaki tarta-
lommal bíró pályázati felhívás elkészítését.

Javaslat a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezetõje magasabb vezetõi megbízásának

véleményezésére

Polgármester: Javasolja a jelenlegi igazgatónõ megbízását még 5 évre. Tisz-
tességesen, korrekten dolgozik.
A képviselõ-testület határozata: Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CXC. törvény 83. §. (4) bekezdés h) pont-

jában kapott jogkörében eljárva támogatja a Vak Bottyán Általános Isko-
la és Gimnázium intézményvezetõjének – Kovács Jánosné Lengyel Ilona
Helgának – újabb 5 évre szóló magasabb vezetõi megbízását.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bõvítése” elnevezésû,

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében megvalósításra kerülõ „Digitális Jólét Program

Pontok fejlesztése” címû pályázat benyújtása

Polgármester: A pályázat pénteken jelent meg, november 15-i határidõvel kell
beadni, új eszközök kerülnek a könyvtárba.
A képviselõ-testület határozata: Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bõvítése” elnevezésû, GINOP-3.3.1-16-2016-
00001 azonosítószámú projekt keretében pályázatot kíván beadni a „Di-
gitális Jólét Program Pontok fejlesztése” címû program támogatására.

A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

Cs. L. képviselõ: Elkészült az urnafal, kellene oda egy párkány, ahol a hozzátar-
tozók mécsest tudnak gyújtani.
P. K., a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Utólag is fel lehet rá fúrni egyet
akár fából, vagy más anyagból.
Alpolgármester: Máshol sincs ilyen. Egy kis furat van, abba egy kampó, arra
lehet koszorút tenni.
Cs. L. képviselõ: Síkosság-mentesítõ anyagra idén nem lehetett pályázni. Kel-
lene 8-10 tonna.
Polgármester: Kell rá árajánlatot kérni. A szemétszállításról: október elseje
óta új alvállalkozó van, egy dunaújvárosi cég, a Dunacomp. Voltak problémák.
Más útvonalon közlekedik, a Petõfi utcán kezd, kisebb utcákba nem mentek
be. A helyi rendelet szerint reggel 6-tól este 6-ig dolgozhatnak. Leült tárgyalni a
cég vezetõjével. Sajnálja, hogy nincs jelen a városi tévé, mert az elsõ problé-
mák jelentkezésekor a kulturális, közoktatási és ügyrendi bizottság volt elnöke
arra biztatta a lakosságot a Facebookon, hogy akinek nem vitték el a szemetét,
az borítsa a polgármesteri hivatal udvarára. Õ (a volt képviselõ úr), aki a rende-
let megalkotásában részt vett, mielõtt bármit mond, nézzen utána a hatályos
szabályozásnak. Amennyiben azt tapasztalják, hogy dobálják, összetörik a dol-
gozók a kukákat, azt jelezni kell, a cég kifizeti a kárt.
Zs. I. képviselõ: A Dr. Kiss István utcában nem világítanak az új lámpák.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Már rendben vannak.
Zs. I. képviselõ: A Kórház utcában áll a víz, nem lehet közlekedni. November
2-án lesz a csatornaprojekt záró értekezlete. Ezután nincs garanciális javítás. A
Sziget utcát már régen bejelentette, hogy nem csinálták meg a járdát.
K. M. képviselõ: Ruhaszárító kötélként lebeg a leszakított telefonvezeték.
Címzetes fõjegyzõ: Már jelezte a cégnek, de még nem jöttek ki megjavítani.
Alpolgármester: Megkereste a lakótelepen élõ Molnár néni azzal, hogy ki kel-
lene cserélni a házban az üveget. De a többi lakó nem akar fizetni. Nem szednek
közös költséget, nincs közös képviselõ sem a házban.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Kell lennie, mert tár-
sas házban kötelezõ.
K. M. képviselõ: Az egy 6 lakásos ház, ebbõl 2 lakás önkormányzati.
Alpolgármester: Igen, a többieket kellene rábírni a rájuk esõ költség kifizeté-
sére.
Polgármester: Ez nem az önkormányzat dolga.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy írjanak a 4 másik lakónak. Hogy ez így ve-
szélyes állapot, az önkormányzat fizeti a költség egyharmadát.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Bent volt a hivatalban
az egyik tulajdonos, elmondta, hogy régen volt közös képviselõ. Azt tanácsolta
neki, hogy hívjanak össze egy közgyûlést, beszéljék meg a felújítást. Nem kell
levelet írni, tudnak a lakók mindent.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (további-
akban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint ellátandó feladata alap-
ján az elõterjesztést megtárgyalta.
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya
Város II. számú háziorvosi körzet mûködtetését 2018. január 1. napjával átve-
szi, és azt helyettesítéssel kívánja megoldani.
2. Simontornya Város Önkormányzata 2018. január 1. és 2018. június 30. kö-
zötti idõszakra a II. számú háziorvosi körzetben a MEDISZIKE Egészségügyi, ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg helyettesítésre, a helyettesítõ orvos
dr. Szilágyi Szabolcs.
3. Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 76/2017. (VI.
15.) KT határozatába foglalt határidõt 2017. december 31-re módosítja.

Szerkesztette: G.H.H.

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Simontornya városá-
ban mûködõ sürgõsségi orvosi ügyeleti ellátás rendjében az alábbi vál-
tozások történtek 2017. november 1-jén, reggel 8.00 órától.
Városunkban az orvosi ügyeleti feladatokat pályázat útján az önkor-
mányzat döntésének értelmében november 1-jétõl a Sped-Med Kft. lát-
ja el. Az ügyeleti idõszak munkanapokon 16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig tart. Hétvégén, valamint munkaszüneti napokon az ügyelet
8.00 órától a munkaszüneti napot, vagy napokat követõ hétköznap 8.00
óráig tart.
Városunkban az orvosi ügyelet rendelõjének címe nem változik, az ellá-
tás továbbra is a Hársfa u. 39. szám alatti ügyeleti rendelõben történik.
Az orvosi ügyelet közvetlen telefonos elérhetõsége ügyeleti idõben:
+36 (74) 720 009, napközben, készenléti idõben: (reggel 8.00 órától
16.00 óráig) a háziorvosi rendelõkben vagy az alábbi készenléti ügyeleti
telefonszámon lehet sürgõs orvosi ellátást kérni: 06 (20) 218 8810.
Kérjük, hogy a jövõben, amennyiben orvosi segítségre van szükségük,
a fent jelzett telefonszámokon keressék fel az ügyeletet.

Simontornya Város Önkormányzata nevében:
Csõszné Kacz Edit polgármester
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RENDÕRSÉGI
BESZÁMOLÓ

Az elmúlt testületi ülés (2017. szeptember 19.) óta 2017.
október 30-ig 13 esetben került sor nyomozás elrendelésére
Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények
miatt.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek el-
len, aki 2017. szeptember 15-én a lakóházánál elvégzett csator-
najavítási munkálatok során a munkadíjjal kapcsolatban téve-
désbe ejtették, mellyel összesen kb. 230.000 Ft-tal megkárosí-
tották.
Egy simontornyai lakos magánlaksértés miatt tett feljelentést
volt élettársa ellen, aki 2017. szeptember 20-án, 18 óra körüli
idõben a felszólítása ellenére leemelte a lakóháza kerítésén lévõ
kiskaput, és akarata ellenére bement az udvarába.
Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen, aki
2017. október 1-jén, 23 óra 47 perckor Simontornya, Mátyás ut-
cában az általa vezetett személygépkocsival ittas állapotban
közlekedett.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2017. október 16-ról 17-ére virradó éjszaka a Simontornya,
Petõfi utcában lévõ boltjába ajtókifeszítés módszerével beha-
tolt, és onnan készpénzt, kasszafiókot, iratokat tulajdonított el
kb. 11.000 Ft értékben.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2017. október 16-án, 19 óra és 2017. október 17-én, 5.15 óra
közötti idõben a házának bekerített udvarára a kerítésen keresz-
tül bemászott, és onnan egy nõi, 28-as kerékpárt eltulajdonított,
melyet késõbb Simontornyán, a Petõfi utcában hátrahagyott.
Egy dunaföldvári lakos az Õszikék Szociális Szolgáltatási Köz-
pont nevében feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017.
október 16-án, 16 óra és 2017. október 17-én, 7 óra közötti idõ-
ben a szociális otthon több épületébe behatolt ajtóbefeszítés,
ablakbefeszítés módszerével, ott kutatást végzett, és kb.
300.000 Ft készpénzt eltulajdonított.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2017. október 16-ról 17-ére virradó éjszaka a lakóházának
udvarára bement, és onnan egy darab medencelétrát tulajdoní-
tott el, melyet egy másik bûncselekmény helyszínén hátraha-
gyott. A bûncselekménnyel okozott kár kb. 2000 Ft.
Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki õt 2017. október 17-ét megelõzõen kb. három héttel Simon-
tornyán az utcán megállította, majd a nála lévõ, 2 db használaton
kívüli mobiltelefonját eltulajdonította.
Egy tolnai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki õt
2017. október 7-én, 17.10 és 17.15 óra közötti idõben a simon-
tornyai vasútállomáson könyökkel megütötte, miközben trágár
kifejezésekkel illette. Az ügyben garázdaság vétségének elköve-
tése miatt került sor nyomozás elrendelésére.
Vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett
vétségének megalapozott gyanúja miatt egy szegedi lakos ellen
indult eljárás, aki 2017. október 16-án, 12.15 óra körül az általa
vezetett gépkocsival az Igari út és a vasúti átjáró szintbeli ke-
resztezõdésénél lévõ vasúti félsorompó tilos jelzése ellenére az
átjáróba behajtott, és a félsorompót haladása során letörte.
Tartási kötelezettség elmulasztása miatt egy simontornyai la-
kos feljelentést tett volt élettársa ellen, aki a közös gyermekük
után fizetendõ havi 30.000 Ft tartásdíjat ez év áprilisa óta nem
folyósítja részére.
Csalás vétségének elkövetése miatt egy simontornyai lakos fel-
jelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki számára egy internetes
oldalon külföldi munkalehetõséget kínált, ám az internetes leve-
lezés során létrejött megegyezés szerinti 30.000 Ft átutalása
után a megígért munkalehetõséget nem biztosította, a munka-
szerzõdést nem küldte meg, azóta nem elérhetõ.
Szexuális erõszak miatt egy simontornyai lakos feljelentést tett
a nevelõapja, egy szintén simontornyai lakos ellen, aki 2017. ok-
tóber 25-én, 20 óra és 20.30 óra közötti idõben a lakóházukban
alkoholos italt itatott vele, majd miután az italtól rosszul lett és
lefeküdt, erõszakkal, az akarata ellenére szexuális kapcsolatot
létesített vele.

Ritter Rudolf c. r. alez., õrsparancsnok-helyettes

FÉLIDÕBEN
Befejezõdött a polgármester és képviselõk beszámolója. Rendhagyó mó-
don, utolsónak Tóth Ferenc Attila képviselõ beszámolóját közöljük.

Tóth Ferenc Attila valamivel több, mint kétéves
bizonyítási lehetõséget kapott. A választási ciklus
második félidejében, sportnyelven szólva, úgy az
ötvenedik perc táján került pályára illetve a képvi-
selõ-testületbe. Vele beszélgettünk, mivel évtize-
dekig dolgoztunk együtt a sportban, a tegezés ter-
mészetes számunkra. No, meg a korkülönbség
sem nagy, mindketten április 2-án ünnepeljük szü-
letésnapunkat, igaz, Attila ezt 25 alkalommal ke-
vesebbszer tehette meg. Személyével kapcsolatos
megjegyzés, hivatalosan az utónevei Ferenc Atti-
la, mi maradunk a már megszokott Attilánál.
Attila elmondta:
Továbbra is az Országos Mentõszolgálat simontornyai állomásán dolgozom,
immár 20 éve. Az STC ’22 labdarúgócsapatának edzõje 9 évig voltam. Mun-
kámból kifolyólag nem kívülrõl szemlélem városunk lakóinak életét, szinte
velük élem meg gondjaikat, problémáikat, ismerem vágyaikat, céljaikat. Ag-
rár-, sport- és egészségügyi végzettségeim vannak, melyeket közösségünk ja-
vára szeretném kamatoztatni. Ígérem, a simontornyai emberek bizalmát be-
csületes és szorgalmas munkával szolgálom meg. Tudom, kell egy kevés idõ
ahhoz, hogy átláthassam egészében a képviselõi pozíció lehetõségeit, de ezt
mindenki így kezdte. Én inkább a jövõrõl beszélnék, mert a múlt idõszak dön-
téseiben aktívan nem vettem részt. Manapság a kisvárosok anyagi helyzete
nagyon korlátolt, szinte csak pályázatokból és lobbizással lehet plusz anyagi
forrásokhoz jutni. Az elõttem nyilatkozó képviselõtársaim mindent elmond-
tak a befejezett és folyamatban lévõ fejlesztésekrõl, projektekrõl, de az isko-
la- és a Sió-beruházás ezek közül is kiemelkedik. Turisztikai és nevelési cent-
rummá tehetik városunkat. Remélem, ha egy év múlva is megtisztelsz kérdé-
seiddel, büszkén számolhatok be a testület, és ennek egy kis részeként, a saját
magam elért eredményeirõl. Ehhez viszont az szükségeltetik, hogy mindenki
egy célért dolgozzon önzetlenül. Azt szeretném, hogy szûkebb hazám, Simon-
tornya, folyamatosan épüljön, szépüljön, és egy élhetõ kisvárosként elfoglalja
mikrotérségi vezetõ szerepét. Ezen munkálkodom a képviselõi tevékenysé-
gem során.
Kérem Önöket, segítsenek, fogjunk össze! – fejezte be gondolatait Tóth Fe-
renc Attila.

90. SZÜLETÉSNAP

A simontornyai szépkorúak táborát erõsíti immár Horváth József, aki 1927.
október 28-án Csákváron született. 2001 májusában költözött Simontornyára
és azóta él itt. Ezen a szép napon 8 gyermeke és családtagjaik, valamint az ön-
kormányzat nevében Csõszné Kacz Edit polgármester asszony köszöntötte
fel a 90. születésnapja alkalmából.

G.H.H.
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IDÕSEK VILÁGNAPJA

A hagyományokhoz híven megrendezték az önkormányzat és a mûvelõdési ház szerve-
zésében az idõsek világnapját. Ezúttal csak simontornyaiak vettek részt a rendezvényen,
amely jól szolgálta a megemlékezést ezen a csodás napon. Csõszné Kacz Edit polgármes-
ter köszöntõjében kiemelte az idõsek szerepét városunkban, és megköszönte, hogy fel-
nevelték az utókort. A BSZV és Bõrgyári Nyugdíjas Klub két-két fergeteges táncot adott
elõ, a jó hangulatot megalapozva, Szávolovics Gabriella elõadómûvész mûsorát. A fi-
nom vacsora elfogyasztása után Fischl László gondoskodott a további jó hangulatról.

G.H.H.

KEREK
SZÜLETÉSNAP

Rövid idõ leforgása alatt immár harmad-
szor került sor a Bõrgyári Nyugdíjas Klub-
nál kerek születésnap megünneplésére:
Bõsze Jánosné Évike októberben töltötte
be a 80. életévét.
A rögtönzött kis ünnep fényét apró virág-
csokrokkal díszített, terített asztal emelte.
Az ünnepeltet a klubtagok verssel és ének-
szóval köszöntötték, pukkant a pezsgõ és
megérkezett a meglepetés csokitorta is. A
klubvezetõ, Kisné Erzsike köszöntötte az
ünnepeltet és átadta a klub ajándékát, egy
névre szóló gravírozott vázát, amely méltó
emléket állít e szép évfordulónak.

Va Lá

Farkas Máté István, Nagy József, Kovács Lujza

Kiss György és Bánáti Alexandra Szimonetta
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AKTÍVAK A BSZV NYUGDÍJAS KLUBTAGOK
Október 13-án az „Életet az éveknek” nyugdíjas szövetség megyei
sportversenyén vettek részt, amelyet az idén Iregszemcsén tartot-
tak. Tolna megyébõl 15 csapat indult összesen 140 aktív nyugdí-
jassal. A BSZV Klub 8 fõvel képviselte Simontornyát. A sportfel-
adatok többször nehézségek elé állították a csapatot, de annyira
jól teljesítettek, hogy végül elsõ helyezettként zárták a versenyt.
A vetélkedõ után a sok ismerõs klubtag bõséges vendéglátásban
részesült. Együtt nótáztak és sokan még táncra is perdültek jó-
kedvükben. Jövõre pedig Simontornya szervezésében jön létre a
sportrendezvény a megye nyugdíjasainak.

Még ki sem pihenték a fáradalmakat, mert másnap meghívást
kaptak Tamásiba a Látássérültek Szövetségétõl, hogy lépjenek fel
egy tánccal a 15 éves évfordulójukon. A meghívásnak szívesen tet-
tek eleget, hisz minden apró jócselekedet boldogabbá teszi az em-
bereket. Az „Operett lédyk” produkciót nagy szeretettel fogad-
ták. Ezután a cigánytánccal lepték meg a közönséget, ami nagy si-
kert aratott és a végén mindenki együtt táncolt ezen az ünnepen.
A vendéglátók finom vacsorája után fáradtan, de élményekkel te-
le tértek haza nyugdíjasaink kicsiny városunkba.

G.H.H.

IDÕSEK VILÁGNAPJA AZ ÕSZIKÉKBEN
Az idõjárás nagyon kedvezõ arcát mutat-
ta ezen a kora õszi délutánon, kellemes
melegben az udvaron ültek az otthon la-
kói és a meghívott vendégek.
Kiss Hajnalka, az újonnan kinevezett
foglalkozás szervezõ nyitotta meg a ren-
dezvényt. Petrovics Péterné intézmény-
vezetõ köszöntõjében felhívta a figyel-
met a méltóságteljes idõs korra. És el-
mondta, hogy minden évben megrende-
zik az ünnepséget tiszteletük jeléül. De
szinte semmit nem érne ez az egyetlen
nap, ha az év többi napján nem figyel-
nénk rájuk, vagy nem szeretnénk eléggé
az idõseket. „Ez a nap csak egy kis figye-
lemfelkeltés, a figyelem ráirányítása ar-
ra, hogy Önök vannak, hogy itt vannak
közöttünk, és ezt ma megköszönhetjük.
Megköszönjük, hogy felnevelték gyer-
mekeiket, hogy szerették és mindig segítették a fiatalabbakat.”
Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntõjében kiemelte,
mennyire fontosak az idõs emberek a városnak, elmondta, hogy
egy nyertes pályázatnak köszönhetõen további férõhelyek jönnek

majd létre. Ennek köszönhetõen minden rászorulónak helyet
tudnak biztosítani a késõbbiekben.
Az ünnepségen virággal köszöntötték az otthon legidõsebb lakó-
it: Mosonyi Józsefnét, aki 98. évében és Róna Jánost, aki 95. évé-
ben jár. Ezután Salamon Pálné és Farkas Margit néni egy-egy
szép verssel csalt könnyeket a szemünkbe. Õket a Lelkes Cserfes
gitárcsapat vidám elõadása követte, megalapozva a vidám hangu-
latot Csuti Csaba énekes szívhez szóló nótáihoz.
Kívánom Önöknek, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék
az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet,
és nagy kincs, hogy embernek születtünk.
Müller Péter írta nagy bölcsen „Az õsi és érett kultúrákban az
öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életükkel kiérde-
melték, nem is abból a józan elõrelátásból, hogy egyszer én is öreg
leszek, s milyen jó lesz, ha becsben tartanak, hanem azért, mert az
öregember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített
meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Nem
azt nézték az öregemberben, hogy múlandó a teste hanem, hogy
ki lakik benne.” Ez a szemlélet a mai napig megszívlelendõ szá-
munkra.

G.H.H. és Va Lá
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Az aradi vértanúk – Megtorlások
Az Országos Könyvtári Napok keretében
Kiss Márton történész elõadását tekint-
hette meg az érdeklõdõ közönség. A fiatal
történész a legújabb kutatásokat figyelem-
be véve a megszokottól kissé eltérõ nézõ-
pontból tárta elénk a történelmi tényeket.
Elõadásának alábbi összefoglalóját aján-
lom figyelmükbe:

„Az 1848-49-es szabadságharc végén, ok-
tóber 6-án tizenhárom magyar katonai ve-
zetõt, illetve az ország korábbi miniszterel-
nökét végezte ki a gyõzedelmes osztrák
hadsereg. Azonban a megtorlás e fajtája
nem volt általánosnak mondható a háború
egészét tekintve és csak megközelítõleg
két hétig folyt – a büntetések mechanizmu-
sa más módon zajlott. A háború elejétõl ki-
áltványokban fogalmazták meg a párt-
ütõkkel szembeni fellépés módjait, illetve
a különbözõ retorziókat. Ezek közül ki-
emelendõ Julius Haynau 1849. július eleji
nyilatkozata, ahol a büntetések kirovását a
haditörvényszékek kezébe utalta, felleb-
bentve a halálbüntetés lehetõségét.
Megtorlás azonban nem csak ilyen módon
történhetett. A hullámzó eredménnyel

zajló háború miatt – fõleg 1849 tavaszától –
egyszerre három hadsereg harcolt az or-
szágban, amelyek ellátását legtöbbször a
helyi lakosság végezte. Ha ennek ellenáll-
tak, akkor õket vették célba: vagyonelkob-
zás, pénzbüntetés vagy a falvak módszeres
felégetésével tanították „rendre” õket.
Különösen kedvelt forma volt a vesszõzte-
tés, amikor is a katonák sorfala között kel-
lett az embereknek elhaladni és állni az
erõs ütéseket. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc legjellemzõbb büntetési
formája a börtönbüntetés és a sáncmun-
kák voltak; az aradi kivégzések után szinte
mindenkit ebbe a körbe utaltak. Külön le-
hetõségként megjelent a jelképesen (in
effigie) végrehajtott felakasztás, mint pél-
dául gróf Andrássy Gyula esetében. Hang-
súlyozni kell, hogy az aradi véres esemé-
nyek nem a rendszer megszokott elemei
voltak, hanem egyszeri és megismételhe-
tetlenek.
A közvélemény és természetesen a törté-
nészek között is felmerült a kérdés, hogy
vajon ki volta felelõs a kegyetlen aradi tör-
vényszékek ügyében. 1849 augusztusában
a magyar csapatok – Görgei Artúr vezeté-
sével – letették a fegyvert Világosnál az
orosz hadsereg képviselõi elõtt. A magyar
fõparancsnok, élve diktátori pozíciójával –
vagyis hogy a katonai és polgári hatalom-
mal egyaránt bírt –, felszólította az akkor
még harcoló magyar tiszteket az oroszok
elõtti fegyverletételre. A magyar tiszteket
ezután közösen szállították az orosz pa-
rancsnokságra, azonban a szívélyes fogad-
tatás után Görgei kivételével, akit szemé-
lyes túszuknak megtartottak, átadták õket
az osztrák hatóságoknak. Egyes történé-
szek szerint ezért tekinthetõ a magyar pa-
rancsnok a felelõsnek, vagyis hogy Arad-
nál az osztrák hatóságok olyan keményen
léptek fel a tábornokokkal szemben. Az

osztrák kormányzókörök döntésén ala-
pult, hogy mi fog történni a fogságba vetet-
tekkel. Julius Haynau radikális megoldá-
sokat tartott volna alkalmasnak a magya-
rok letörésére (rögtönítélõ bíróságok és
azonnali kivégzések); ezzel szemben a kor-
mányzótanácsnál éles vita zajlott a kiosz-
tandó büntetések nagyságáról. A kérdés
megoldása és a döntés egyértelmûen az
akkor 19 éves I. Ferenc József osztrák csá-
szár (de nem magyar király!) kezében volt;
a külföldi uralkodók és közvélemény is rá
próbált hatni a kegyelem gyakorlásával.
Hogy ez mennyire volt sikeres, az látható a
késõbbi eseményekbõl: október 6-án az
aradi vár tövében kivégeztek tizenkét tá-
bornokot és egy ezredest (az „aradi tizen-
hármak”), illetve ugyanezen a napon Pes-
ten gróf Batthyány Lajos volt miniszterel-
nököt. A haditörvényszéki eljárás során a
cél egyértelmûen a felségsértés kimondása
volt, ami a mai napig az egyik legsúlyosabb
bûnnek számít az országok számára. A tá-
bornokok nem is a kegyelemben bízhattak,
hanem az uralkodói kegyben, illetve a kü-
lönbözõ császári kapcsolataik alkalmazá-
sában, ezek azonban az uralkodói akarat-
ba ütköztek. A közvéleményt leginkább a
büntetés módja, mintsem a ténye aggasz-
totta: a katonai személyzet tiszti tagjainak
kiváltsága a golyó és lõpor általi kivégzés
volt, vagyis sortûz általi ítélet végrehajtás.
Ezzel szemben az aradi tábornokok közül
négyet végeztek ki így, a többieket bitófára
küldték – köztörvényesre alkalmazott
büntetésmódot alkalmaztak velük szem-
ben, ami felháborodásra adott okot. Kato-
naként nem ijedtek meg a haláltól – nap
mint nap szembesültek vele; utolsó levele-
ik pedig hõsies magabiztosságról tesznek
tanúbizonyságot.”

G.H.H.

Nemzeti gyásznap
A simontornyai Vár kõtárában az október 6-ai nem-
zeti gyásznapon együtt emlékeztünk. Máté Imréné
köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a sár-
egresi kerámikusok, Oroszi István és Oroszi Sándor
munkáiból rendezett kiállítást. Ezután Szabadiné
Lukács Mária felkészítésében a 11. g osztály tanulói-
nak mûsorával emlékezhettünk.
A megemlékezés kiemelten fontos, hiszen a történe-
lem soha nem felejti el 1849. október 6-át, amikor
két eseményrõl is megemlékezünk. Aradon az
1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét vesz-
tettük el, valamint Pesten ugyanezen a napon hajtot-
ták végre a gróf Batthyányi Lajos egykori miniszter-
elnök halálos ítéletét. A bécsi forradalom évforduló-
jára idõzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetõpontja volt, amirõl a magyar-
ság évrõl évre nemzeti gyásznap keretében emléke-
zik meg, hiszen négy honvédtábornokot golyó általi,
kilencet pedig kötél általi halálra ítéltek.

G.H.H.
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Országos Könyvtári
Napok

2017. október 2–8.

Ebben az évben is változatos programokkal vártuk az Országos
Könyvtári Napok ideje alatt hozzánk betérõ látogatókat.
Nyitó programunk a reformáció 500. évfordulójához kapcsoló-
dott. Imakönyveket kértünk és kaptunk olvasóinktól.

A gyönyörû darabok között 100-120 éves könyvecskék is kiállítás-
ra kerültek, a megnyitón a tulajdonosok személyes élményeit is
meghallgattuk egy-egy kötettel kapcsolatban.
Október 6-án egy történelmi elõadással és író-olvasó találkozóval
vártuk a látogatókat.
Délelõtt Kiss Márton történész az aradi vértanúkról tartott érde-
kes elõadást, délután Tálosi Zoltán mutatta be Háborús évek: Lé-
gi események és harcok Tolna megyében címû könyvét.
A közönség egy része átélte az 1941–1945-ös eseményeket, így
visszaemlékezéseikkel lett teljes a találkozó.
A programot a Könyves Vasárnapon megrendezett meseház és
játszóház zárta. Ennek keretében Kovács Jánosné Lengyel Ilona
Helga mesélt a gyerekeknek, majd Köõ Zsuzsanna irányításával
kézmûves foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Gyerekek, szü-
lõk, könyvtárosok töltöttek együtt egy kellemes délelõttöt.

Vácziné Horváth Anikó

Irodalmi est
a várfalak között

Október 10-én a vár-
ban Latinovits Zoltán
emlékezetére „Kussol-
tat a sors” címmel, a
Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével ki-
tüntetett Pálfy Margit
színmûvésznõ önálló
irodalmi estjét láthat-
ták az érdeklõdõk.
Az 1976-ban Szokoly
Tamás által szerkesz-
tett mûsorban annak
idején huszonkilencen
játszottak, most ugyan-
ennyi hangon kellett
megszólalnia Pálfy
Margitnak. Egymaga
volt Latinovits Zoltán,
Huszárik Zoltán és
mind a harminchat mû-
vész és tudós, akiket
egy listáról felolvasott,
akiket egy rendszer elnyomott, elnémított, õrületbe
vagy halálba hajszolt. Egymaga volt megõrülni ké-
szülõ zseni, a meghalni készülõ mûvész, õ volt a
„rendszer hangja és alakja”. Hatalmas erõvel, gaz-
dag gesztusokkal, mély átéléssel, szenvedélyes nõi-
ességgel idézett fel drámai sorsokat, magatartási
modelleket. Számos költõ egy-egy alkotásából hang-
zottak el a jelenkori áthallásoktól sem mentes rész-
letek, melyeket monológként, szinte lélegzetvétel-
nyi szünet nélkül tolmácsolt a mûvésznõ. Bejátszot-
ta az egész termet, játszott a hangjával, a karjával, a
köpenyével, egész testi valójával.

Máté Imréné

Közös emlékezés
az I. világháborúra

Október 17-én Erdõsi Orsolya és Kántor István zenés irodalmi összeállításával
emlékeztünk a 100 évvel ezelõtt zajló I. világháborúra. A mûsorban irodalmi
részletek hangzottak el többek között Babits Mihály, Ady Endre verseibõl,
Márai Sándor, Fekete István írásaiból, valamint korabeli katonadalokat, nép-
dalokat, megzenésített verseket és mai társadalomkritikával átitatott nótát is
hallhattunk. A mûsor a boldog békeidõk hangulatával indult, majd a háború hí-

rének üdvözlését, a késõbbi döb-
benetet, a tiltakozást, a borzalmat
idézte meg. Végül arról énekeltek,
hogy elkerülhetõ-e a háború,
hogyan tekintünk hátra és elõre.
Az igényesen összeállított és elõa-
dott mûsor különféle érzéseket
mozgósítva számtalan gondolatot
ébresztett a jelenlévõkben. Igazi
élményt nyújtott mindenkinek.

Máté Imréné
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A reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük
Luther Márton 500 évvel ezelõtt, 1517 októberében írta meg a ka-
tolikus egyházat bíráló 95 tételét. Ezt tekintik a reformáció kez-
detének, ezért az egész világon, így Magyarországon is egész év-
ben ünnepi események zajlanak a református egyház szervezésé-
ben.
Simontornyán Lõrinci Károly református lelkész kezdeményezé-
sére október elsején tartottak ünnepséget. Ez a nap egyben a zene
világnapja is, így a helyi énekkarok, zenélõ fiatalok tették emléke-
zetessé a jubileumi eseményt.

Az ünnepség a templom udvarán kezdõdött, ahol a lelkész úr fel-
avatta a Simontornyán szolgáló prédikátorok és lelkészek emlék-
tábláját. A tábla emléket állít az 1686 óta itt szolgált több mint 60
tiszteletesnek.
A templomban Dolovainé Gyarmati Erzsébet szervezésében iga-
zán ünnepi megemlékezés zajlott. Versekkel, hangszeres muzsi-
kával és kórusmûvekkel emlékeztek az elmúlt 500 évre, Lõrinci
Károly pedig ünnepi beszéde mellé kiállítást is rendezett. A temp-
lombelsõ különleges díszítést kapott: felkerültek a karzatra a
simontornyai egyházközösséggel kapcsolatban álló külföldi kö-
zösségek (holland, német, lengyel, székely, amerikai) zászlói. Az
asztalon és körülötte a református egyház régi anyakönyvei, ado-
mány kelyhei, terítõi voltak láthatóak, sõt lapozhatóak, kézbe
foghatóak.
Az esemény az egyházközség tagjai által készített finomságok el-
fogyasztásával, szeretetvendégséggel, beszélgetéssel zárult.

Molnárné Bereczki Annamária

(A fényképeket Bencze János és Dolovai Béla készítette.)

AZ 1956-OS SZABADSÁGHARCRA ÉS
FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK

Október 23-án – ahogy az elmúlt években rend-
szeresen – a Temi Fried Mûvelõdési Házban zaj-
lott le a városi megemlékezés. Beszédet mondott
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony. Utána
Patakyné Hegyi Erzsébet irányításával a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 9. g osz-
tályának elõadásában méltón emlékezhettünk az
56-os eseményekre.
Ünnepi mûsorukban a hõsökrõl, az elesettekrõl,
a „pesti srácokról” szóltak. Mindazokról, akik az
utcai harcokban áldozták az életüket a hazáju-

kért, akiket kivégez-
tek a megtorlás évei-
ben, vagy évekig bör-
tönben raboskodtak.
Róluk szólt az ünnep.
Hisz nekünk, utódok-
nak, kötelességünk a
múlt felidézése, tisz-
teletünk jeléül.

G.H.H.
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BÕRGYÁROSBÓL BORGYÁROS
Lapunkban bemutatjuk, hogy a város egyik legjobb borásza,
Cseh Attila, hogyan lett a bõrgyárosból borgyáros, a borkészí-
tés mestere.

– Mióta foglalkozik szõlõmûveléssel, borkészítéssel? Hogyan kez-
dõdött, kitõl tanulta, hogyan képezte magát?
– Édesapámmal már gyerekkoromban sokat jártam a szõlõbe, s
így már fiatalon megismertem és megszerettem a szõlészetet.
Ahogy nõttem, mindig többet tudtam segíteni, és újabb tapaszta-
latokat szereztem. Édesapám betegsége, majd halála után min-
den munka rám maradt, szerencsére a családom sokat segített. A
szakértelmet a gyakorlati tapasztalatok mellett szakkönyvek ta-
nulmányozásával is folyamatosan fejlesztem.
Arra, hogy 2005-ben, az elsõ alkalommal kiírt Város bora kitünte-
tést Cseh Attila érdemelte ki fehér bor kategóriában olaszrizling-
jével, bizonyára kevesen emlékeznek, ugyanekkor a vörösborok
közül Szántó György cabernet sauvignonja lett a város bora.
Schweigert György, a késõbbi többszörös gyõztes ebben az idõben
minden borával aranyminõsítést ért el, ezért Attila meghallgatta
tanácsait, melyet az évek során jól kamatoztatott.
Napjainkban Cseh Attila neve egybeforrt a Benb LD Kft.-vel
ugyanis Bob Lighart Kasper holland állampolgárral közös kft.-t
alakítottak. A szakértelem az õ feladata, társa elsõsorban az
anyagi lehetõséget, a gépek, eszközök beszerzését biztosítja. Ki-
alakult egy közepes nagyságú birtok, ahol a legmodernebb beren-
dezésekkel dolgozzák fel a kifogástalan minõségû szõlõt. Fahor-
dót egyáltalán nem használnak, ún. betonkádban érlelik a feldol-
gozott termést, majd a már majdnem kész bor mûanyag- és savál-
ló tartályokba kerül. Cseh Attila éremhalmozó, nem igazán tart-
ja számon hány versenyen indult, büszke a díjakra, mint mondta,
de mindig az új kihívások, a feladatok az elsõdlegesek számára.
2017-ben a Város bora címet fehér bor kategóriában a Cseh Attila
nevével fémjelzett Benb LD Kft. nyerte el.
– Milyen lett az idei termés?
– Ebben az évben minden nagyon kedvezõen alakult, a napsütötte
órák száma és az esõ mennyisége szinte ideális volt. Ezért magas
cukorfokú, egészséges szõlõt szüretelhettek a gazdák. Már csak
meg kell õrizni a minõségét, akkor nehéz lesz a borbíráknak a sok

jó közül kiválasztani a legjobbat. A borpiacon jelenleg túlkínálat
van, ezért több mázsa szõlõt értékesítettek zömében a jégveréssel
sújtott tamási boros gazdáknak.
– A családról, a hobbijairól mondana néhány gondolatot? Egy idõ-
ben nagyon aktív szerepet töltött be a simontornyai futballszak-
osztálynál, hogy is volt ez?
– Valóban, közel 5 évig a sportkör mindenese voltam, ha kellett, a
pályát gondoztam, de a csapat egyéb ügyeit is intéztem. Ebben az
idõben Attila fiam ígéretes sportpályafutását is segítettem, aki vé-
dett az NB I-es Paks utánpótlás csapataiban is. Úgy tûnt, hogy
hosszú idõre megoldja a sportkör kapuskérdését, de azután más-
képpen alakultak a dolgok. Élettársam, Judit mindenben segít, jól
megértjük egymást. Szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis
a munkám a hobbim is egyúttal. Legújabb hobbim, a motorozás,
párommal idõnként nagy kirándulásokat, túrákat teszünk.

Va Lá

A 21 NEMCSAK A KÁRTYÁBAN NYERÕ
Mielõtt még valaki egy kártya elemzését várná, neki csalódást
kell, hogy okozzak, ugyanis nem errõl van szó. Immár huszon-
egyedik alkalommal rendezték meg az „Adj egy napot az egészsé-
gedért!” rendezvényt, mely igazán nyerõ. Házhoz jöttek a fõor-
vosok, az egészségügyi szakdolgozók, akik tetõtõl talpig megvizs-
gálták a lakosságot. Az idõpontot nehéz volt egyeztetni, de zömé-
ben azok jöttek, akik az elmúlt években. Egy változást rögzíthet-
tünk, dr. Kiss Mihály fõorvos nyugdíjba vonult, most prof. dr.
Kondákor István egyetemi magántanár, a neurológia osztály ve-
zetõ fõorvosa, aki egy évig a Tolna Megyei Balassa János Kórház
fõigazgatója is volt, jött el hozzánk. Személyében egy igen nagy tu-
dású, szerény embert ismerhettünk meg, õ az elsõ hívó szóra
szívesen jött.

A városháza dísztermében Csõszné Kacz Edit polgármester kö-
szöntötte a nap fõszereplõit, akik térítésmentesen utaztak Simon-
tornyára és ingyen végezték a vizsgálatokat. A város köszönete je-
léül virágcsokrot, illetve a város borát adta, valamint új vonásként
egy könyvet választhattak.
Ezúttal sem maradt el az egészséges ételek bemutatója és kósto-
lója, mely köszönhetõ dr. Zsigmond Tibornénak és Bíborné
Bodorkós Klárának. Annak ellenére, hogy az idén kevesebben je-
lentek meg, jól sikerült ez a nap.
Bízzunk a folytatásban a huszonkettedik egészségnap megtartá-
sában!

Va Lá
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Veretlenül az élen
Folytatta kiváló szereplését az országos gyermekbajnokság Csi-
szár László régiójában induló U12-es fiú kézilabdacsapat. A Ma-
gyar Kézilabda Szövetség kiemelten kezeli a bajnokságot, a mér-
kõzésekrõl online közvetítést adnak, az NB I-hez hasonlóan, két
versenybíró is közremûködik. Eddig négy nagy gólarányú gyõzel-
met ért el a SIKK. Zámbó Tibor vezetõedzõ felkészítésével rövi-
desen nagyobb feladatok megoldására is képes lehet a csapat.
Edzésmunkájuk kiváló, habár a vezetõedzõ szerint lehetne jobb is
(õ mindig a maximumra törekszik). Nincs holtidõ az edzéseken,
pörgõ ritmusúak a gyakorlatok, megfigyeltem, hogy már két-há-
rom figurát is tanulnak, ami ebben a korban még szokatlan. A
Simontornyai KK néven induló alakulat köszönéskor a MESI,
újabban a CESI nevet skandálja, utalva arra, hogy hol laknak a
kézis palánták (egy tehetség Tamásiból is jár).

Eredmények:

Móron játszottak két mérkõzést:
SIKK–MÓR 34-6, Tamási–SIKK 18-21
A második fordulóban Simontornyán találkoztak a csapatok,
ahol a SIKK két fölényes gyõzelmet aratott.
SIMONTORNYA–MÓR 33-4 (20-2)
SIKK: Bali Zoltán, Várady-Szabó László (kapusok), Horváth Ba-
lázs 8, Varga Levente 4, Szili Ádám 1, Szili Ákos 1, Nagy Zalán 7,
Molnár Máté 7, Pordán Alex 1, Kõvári Roni 1, Soós Bence 3, Ba-
logh Bence, Varga Botond.
Vezetõedzõ Zámbó Tibor, edzõ Varga Gábor.
SIMONTORNA–KISBÉR 28-2 (14-1)
SIKK: Bali Zoltán, Várady-Szabó László (kapusok), Horváth Ba-
lázs 3, Varga Levente 9, Szili Ádám 2, Szili Ákos 4, Nagy Zalán 3,
Molnár Máté 4, Pordán Alex 1, Kõvári Roni 1, Soós Bence 1, Ba-
logh Bence, Varga Botond.
Vezetõedzõ Zámbó Tibor, edzõ Varga Gábor.
Gratulálok, szép volt fiúk!
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Csõszné Kacz Edit. Szerkesztõk:

Bemutatkozott a legkisebb lánycsapatunk
A sport pozitívan hat a gyerekek fejlõdésére. A rendszeres testmozgás mentálisan és fizikálisan is fejleszt, a sporttevékenység értékes
tanulságai az élet számos más területén kamatoztathatók. Ez a felismerés nagyon fontos üzenet a gyerekek és a szülõk számára. Váro-
sunkban a tömegsport mellett a hagyományokhoz híven két sportágban, labdarúgásban és kézilabdában van lehetõség a szabadidõ
hasznos eltöltésére. A lányok legfiatalabb kézilabdacsapata Varga Szilvia edzõ vezetésével készül. A csapat a kisiskolás bajnokságban
szerepel, az idei elsõ két mérkõzését Dunaújvárosban játszotta. A sokkal régebb óta együtt játszó Tolna ellen 14-1 re kikaptak, a
második találkozón (8-8) döntetlent értek el a Dunaújvárosi AC ellen.
A csapat tagjai: Abebei Valentina, Angyal Hanna Brigitta, Dörögdi Anna Edit, Emperger Flóra, Kovács Angelika, Kovács Zsófia, Pék Anna
Orsolya.
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Papírgyûjtés
Október 5-én rendeztük a Petõfi úti iskola udvarán az õszi papír-
gyûjtést. A szülõk és gyerekek lelkes munkája folyamán ismét si-
került 10 tonna feletti papírmennyiséget összegyûjteni.

Eredmények:
1. 2. o.: 4.369 kg, 2. 1. o.: 1.623 kg, 3. 4. o.: 866 kg, 4. 3. b: 627 kg, 5. 5.
o.: 613 kg, 6. 3. a: 606 kg, 7. 6. b: 443 kg, 8. 7. a: 215 kg, 9. 6. a: 155 kg,
10. 9. o.: 140 kg, 11. 7. b: 73 kg, 12. 8. b: 15 kg.
Köszönjük mindazok segítségét, akik felajánlottak papírt, részt
vettek a gyûjtésben és a szállításban, valamint segítettek a pako-
lásban. Külön köszönet Csóka Kati néninek, aki egész nap állta a
sarat, és nem lankadó lelkesedéssel mérte, hordta, rendezte a pa-
pírokat. A befolyt összegek az osztálykasszát gyarapítják majd.
Tavasszal ismét papírgyûjtés, készüljetek!

Varga Szilvia

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ!
Tisztelt Ügyfeleink, Munkatársaink és Partnereink!

Mentõszolgálatunk az idei évben is csatlakozik ahhoz a jótékonysági akcióhoz, melyet a Kárpátia Zenekar és annak biztonsági szol-
gálata, a Borbély Security hívtak sok évvel ezelõtt életre. Az elmúlt években december hónapban cégünk gépjármûvei több alka-
lommal juttattak el adományt a gyimesbükki és holtmarosi gyermekotthonokba. A tavalyi évben a két gyermekotthonon kívül volt
szerencsénk szegénységben élõ székely és csángó családokat is megajándékozni a fent említett partnereinkkel.

Ebben az esztendõben várhatóan december 11-én reggeli órákban indulunk erdélyi barátainkhoz, hogy néhány gyermek karácso-
nyát ismét szebbé tegyük. Ennek kapcsán kérjük Önöket, amennyiben fel tudnak ajánlani édességet, gyümölcsöt, tartós élelmiszert,
mosó-, tisztítószereket és játékot, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Köszönettel: SPED-MED Mentõszolgálat


