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Ára:
200 Ft

Szomszédokkal farsangolt
az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub
A Pillich Ferenc Szakközépiskola impozánsan feldíszített faházában ízlésesen terített asztalok várták a helyi ÁFÉSZ nyugdíjasait és a vendég mezõszilasi nyugdíjasklub képviselõit. Simontornyán elõször fogadták a küldöttséget. A bemutatkozások,
köszöntések után gyorsan oldódott a feszültség, a hangulat egyre javult, ebben a
közös nyelv, az ének sokat segített, negyedóra elmúltával már mintha évek óta
ismerték volna egymást. A vendégekrõl
hamar kiderült, hogy már-már profik az
éneklésben. Vezetõjük Horváthné Gogán
Jolán ezúttal is bebizonyította vezetõi képességét, rátermettségét, azt hogy nem érdemtelenül volt több évig a helyi önkormányzat képviselõje, a kultúra fellegvárának, a könyvtárnak a vezetõje. Szabó
Jánosné Joli, az ÁFÉSZ klub vezetõje tömören vázolta az elmúlt idõben történteket, megköszönte azt az összefogást, mely
jellemzi a klubtagokat. Nélkülük nem lehetnének ilyen összejövetelek, külön kiemelte azt a két tagot, akik a fotón láthatóak munka közben. Joli gratulált az újabb
irodalmi sikereket elérõ Königné Krisztinának – külön cikkben olvasható.

Ezután elõadta egyik korábbi alkotását.
Idõközben kitûnõ illatok jöttek a konyhából, elkészült a csikós tokány, melyet jóízûen elfogyasztottak.

A késõi ebéd vagy a korai vacsora után
elõkerült egy tangóharmonika is, melybõl
Geiger István csodálatos hangokat, dallamokat varázsolt elõ. Többek között természetesen elénekelték a Szeressük egymást,
valamint a Nyugdíjasok dalát is.
Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 7 fõ és 9 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl,
valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Aláírtam a Caminus Kft.-ben lévõ önkormányzati
tulajdonú üzletrész eladásáról szóló szerzõdést. Az
eladási ár a képviselõ-testület döntése értelmében
500.000 Ft.
2. Beadtuk a külterületi utak pályázatot. Ehhez
szükség volt a tárgyi utak tervdokumentációjára,
valamint az építési engedély beadására. Ezek idõben megtörténtek. A pályázatot kiegészítettük a
gépvásárlásokkal.
3. Aláírtam a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.vel a szennyvízcsatorna rendszerbe betörõ vizek
megszüntetésére kötött szerzõdés határidõ módosítását.
4. Árajánlatot kértem az urnafal meghosszabbítására a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl.
5. Hatósági kötelezésre táblával láttuk el az önkormányzati temetõt. Egyben – mint fenntartó – megkezdtük a sírhelyek felmérését.
5. Hatósági kötelezésre pályázatot írtam ki a napközi konyha szellõzõrendszerének megvalósítására, melyre 6 céget hívtam meg. A kivitelezési határidõ 2017. május 31. Ennek költségét a 2017. évi
költségvetésünk tartalmazza.
6. Hatósági kötelezésre pályáztatás útján elkészült
a játszótéren és az óvodában lévõ játékok felülvizsgálata. Errõl a hatóságot értesítettem.
7. Az ivóvízminõség-javító program keretében a
KSZ szabálytalansági eljárást kezdeményezett a
társulás ellen, mivel a rendszerre – Tolnanémedi település tekintetében – a DRV Zrt. eddig nem kapott
üzemeltetési engedélyt. A hatósági ügyben az akadály – elõreláthatólag – 2017. február végéig elhárul, így a szabálytalansági eljárást megszüntetik.
Viszont további problémát jelentett, hogy a rendszer állandóan visszafertõzõdött. Ezt 2016. december 22-ével az üzemeltetõnek sikerült elhárítania.
Azóta a rendszer a – határértékeken belül – rendben mûködik.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Február 1-jén Posta Zoltánnal, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség igazgatójával tárgyaltam a szociális pályázat ügyében.
Február 3-án a részt vettem a mûvelõdési házban
az alsós tanulók farsangján.
Február 6-án rendkívüli testületi ülésen döntött a
testület a külterületi utak pályázat részleteirõl, a pályázat még ugyanezen a napon beadásra került.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot hozta: 8/2017. (II. 06.) KT határozat –
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni VP67.2.1-7.4.1.2-16 számú, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erõ- és munkagépek beszerzése” címû pályázatra.

A projekt címe: Simontornya külterületi közútjainak
fejlesztése és munkagép beszerzése.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 1. célterület kapcsán: 3001, 3021, 3067, 3088
hrsz, 2. célterület kapcsán: 183/6.
A projekt összes költsége (1. és 2. célterület összesen): bruttó 112.670.824 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: bruttó 109.615.125 Ft.
A projektnek a támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: bruttó 3.055.699 Ft.
A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt
támogatás összege (az elszámolható költésegek
95%-a): bruttó 104.134.369 Ft.
A projekt elszámolható költségeire vonatkozó önkormányzati önerõ számszerû összege és forrása:
bruttó 5.480.756 Ft (saját forrásból).
A projekt teljes költségére (elszámolható és nem
elszámolható költségek) vonatkozó önkormányzati
önerõ számszerû összege és forrása: bruttó
8.536.455 Ft (saját forrásból).
Az önkormányzat kötelezettséget vállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önerõ összegét a költségvetésében
elkülöníti. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz Edit polgármester.
Ugyanezen a napon Budapesten tárgyaltam az ivóvíz minõségjavító programról a közremûködõ szervezet képviselõivel. Valamint ellenõrzést tartottak
a közmunka programnál.
Február 8-án várospolitikai fórumot tartottunk,
ahol tájékoztatót kapott a lakosság a szennyvízberuházás elszámolásáról, a lakóhely környezeti állapotáról, és az önkormányzat 2017-es költségvetésének tervezetérõl.
Február 9-én a Családsegítõ Szolgálat munkatársai számoltak be a 2016. évi munkájukról, és ismertették a 2017. évre szóló munkatervüket.
Ugyanezen a napon a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõit fogadtam, a Simontornyán létesítendõ
kormányablak ügyében. Végigjárták a lehetséges
helyszíneket, a helyi Áfész tulajdonában lévõ volt
„Omnia presszó” épületét tartják legalkalmasabbnak a célra.
Február 10-én tárgyaltam Borbás József úrral, az
Áfész vezetõjével az épület megvásárlásáról.
Február 11-én részt vettem az óvodáért rendezett
jótékonysági bálon, melynek bevételét az óvodában kialakítandó sószobára fordítják.
Február 13-án a Tamási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tartott ellenõrzést a közmunka programnál. Ugyan ezen a napon köszöntöttem
a 90. születésnapját ünneplõ Fenyves Henriket.
Február 15-én ülésezett Simontornya Város, Pálfa
Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai
Biztonságos Ivóvízellátási Társulása.
Február 17-én részt vettem a Pillich Ferenc Szakközépiskola szalagtûzõ ünnepségén.
Csõszné Kacz Edit
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Csõszné Kacz Edit polgármester: A DRV szakemberei tartottak tájékoztatást múlt héten, elmondták, hogy folyamatosan ellenõrzik az ivóvíz minõségét. Az egyik anyag (a THM-trihalometán) megengedett határértéke 50 egység, ezt nem haladják
meg a mért értékek, és elmondták, hogy az EU-ban
100 egység ennek a megengedett értéke.
A várospolitikai fórumon fõleg a szennyvízberuházásról volt szó. Legfontosabb, hogy a lakók által fizetendõ hozzájárulás 251 ezer forintról 40 ezer forintra csökkent. Ez annak köszönhetõ, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott, és 2016-ban módosították az erre vonatkozó jogszabályt.
A Simontornyán létesítendõ kormányablakról: a kiadott tájékoztatótól eltérõen most a központi ügyelet melletti épületbe tervezik az új kormányablak kialakítását. Ez a helyszín azért jó, mert önkormányzati tulajdonban van, nem kell épületet vásárolni. A
Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõi is támogatják ezt a helyszínt. Ha sikerül ide hozni a kormányablakot, akkor az már az idén megkezdheti a mûködését.
Ma a Klebersberg Központ vezetõivel tárgyalt, Simontornya térségi iskolaközponttá válhat.
A TOP-pályázatok közül 3 nyert (2 nem), megvalósulhat a barnamezõs beruházás (a Városüzemeltetési Kft. telephelyének megújítása és tûzoltólaktanya létesítése), elkészülhet a kolostor épületében
egy új idõseket ellátó központ, és a Templom utcai
orvosi rendelõ teljes körû felújítása is.
Kovács László, a Simontornyai Rendõrõrs képviselõje: Az elõzõ ülés óta egy esetben csalás vétsége miatt került sor nyomozásra. Az elkövetõ a
T-COM nevében telefonált egy simontornyai lakosnak, hogy nyert, de ahhoz, hogy a nyereményt átvehesse, töltsön fel 10 ezer forintot a megadott
számra. Az áldozat 215 ezer forintot töltött fel
összesen, nyereményt nem kapott.
Emellett több kerékpárlopás történt, a fiatalkorú elkövetõt sikerült felkutatni, a négy kerékpárból hármat már vissza is kaptak a tulajdonosok.
Körtés István képviselõ: A Könyök utcán nagyobb
keresztmetszetû vezeték kell. Ha nem megfelelõ a
nyomás, nem indulnak el a bojlerek. Intézkedni kell
a DRV-nél.
A Malom utcán levágták a gazt, és belehordták az
árokba, ki kellene pucolni.
A vízbetörések megszüntetésére 12 millió forint
van betervezve. A lakótelepen teljes csõcsere történt, a lakóknak ez egy fillérjébe sem került. Most a
vízbetörések megszüntetését is ingyen kapják.
Megkérdezi, hogy nem kellene-e az ott lakóktól
ezért hozzájárulást kérni.
A plágiumbotrányról azóta se tárgyaltak. Szükségesnek tartja ennek napirendre tûzését. Aki elkövette, azt nevezzük nevén.
Polgármester: Az elõbb már említettem, hogy a
Könyök utcaiak ügyében már történt megkeresés.
A lakóteleprõl: a szennyvízberuházásnál nem a beruházás költségeit fizetik a lakók, hanem a társulat
költségeit, a beruházás pályázati pénzbõl valósult
meg. A 12 millió forint pedig már a tavalyi költségvetésbe is be volt tervezve, de nem készültek el a
javítások, így az egész átkerült 2017-re.
A plágiumról: a testület elfogadta azt a beszámolót.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A beszámolót
határozattal elfogadta a képviselõ-testület. Nem
könyvet írt, hanem beszámolót. Vannak benne részek, amik szentesi gondolatokat is tartalmaznak.
Ha a testület azt akarja, akkor újra elkészítik a beszámolót. De a jegyzõkönyvhöz hozzácsatoltuk Körtés úr véleményét, be lesz köttetve, bárki megnézheti.
K. I. képviselõ: 6 oldal egy az egyben a szentesi
anyagból van.
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A vízbetörésekrõl: ahol például utat metszett át a
DRV és betörés lett, ott a lakóknak saját pénzbõl
kellett kijavíttatni. Akkor a lakótelepen miért járulnak hozzá 12 millióval? Nem tartja ezt igazságosnak.
Polgármester: Megismétli, amit korábban mondott, hogy a lakók nem a szennyvízberuházásért fizettek. Kéri, ne keverjék össze a szennyvizet az esõvízzel! A 12 millió forint pedig nem csak a lakótelepi
vízbetörésekre megy. Májusban lejár az egy év,
amit a DRV-nél kértek a javításokra.
Cs. L. képviselõ: A lakótelepen komplikált a helyzet, de a 12 millió nem arra a területre van elkülönítve. A Beszédes utcában és az Arany János utcai átemelõnél jelentkezõ gondokra. Jó lenne információ
a DRV-tõl, hogy látnak-e különbséget a mennyiségekben most, amikor a Sió vízszintemelkedése miatt feljött a talajvíz.
Ivóvíz ügyben írjon levelet az önkormányzat a
DRV-nek. Büdös, klóros a víz. Fõleg reggel. Viszket
tõle a bõr. Mindenki azt érzi, rosszabb lett a víz,
mint volt. Megnõtt az ásványvízfogyasztás is, mert
a csapvíz ihatatlan.
Zsolnai István képviselõ: Akik közel laknak a telephez, azoknál a legrosszabb a helyzet.
K. I. képviselõ: Tolnanémedin leállították, legalábbis csökkentették a vegyszeradagolást. Lehet,
hogy nem ütemesen adagol, hanem hirtelen nagy
mennyiségben.
Andráskó Péter képviselõ: A DRV dolgozóit bántja, hogy õket vádolják azzal, hogy nem megfelelõen
adagolnak. Az egészet számítógép vezérli. Úgy tudja, az ammóniát kell közömbösíteni, ezért kell sok
klór. Régebben egyes anyagok benne maradtak a
vízben, azok adták a jellegzetes ízét, most ezek már
nincsenek benne az ivóvízben. A sok vegyszer,
amit látnak a telepen a közel lakók, az nem mind a
simontornyai rendszerbe jut, hanem innen szállítják
a környezõ települések telephelyeire. De azt elismerik, hogy a rendszer néha nem megfelelõen mûködik, ilyenkor a kevesebb vízbe belemegy az adott
klórmennyiség, akkor érezni klórosnak a vizet.
Polgármester: Megismétli, hogy múlt héten voltak itt a DRV szakemberei, megfelelõ a vízminõség.
Mindenkinek az az érdeke, hogy egészséges legyen az ivóvíz. Visszatér a hivatali beszámolóra. Azt
elfogadta már egyszer a testület.
Címzetes fõjegyzõ: A beszámoló elején a szöveg
szentesi, de utána az adatok helyiek. Nem látja értelmét ezt még egyszer leírni, még egyszer beszámolni.
Körtés képviselõhöz fordul, indulatosan megjegyzi,
hogy ezt vissza fogja kapni. Személyeskedõnek érzi
a képviselõ szavait, arra kéri, mondja ki, hogy személyesen a jegyzõvel van baja.
A. P. képviselõ: Az elfogadott beszámolót már
megküldték a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. Írjon a Körtés képviselõ panaszlevelet, hogy szerinte
a jegyzõ nem jól végezte a munkáját.
Zs. I. képviselõ: A rendõrségi beszámolókból, a
csökkenõ bûncselekményszámból látszik, hogy javul a közbiztonság. De van egy probléma, a mûvelõdési háznál mûködõ büfében többet kellene ellenõrizni. Sok garázdaság van ott, a szereplõi a Simontornyára újonnan betelepülõk. A büfé üzemeltetõje nem tud velük mit kezdeni.
Kovács László, a Simontornyai Rendõrõrs képviselõje: minden hétvégén ott vannak a kollégák.
Amiatt, hogy ittas személyt is kiszolgáltak, már történt feljelentés. Összesítik az elmúlt évben történt
intézkedéseiket, megküldik a jegyzõnek. Nem lehet
azonban ott állandóan rendõr. Ha rendezvény van,
akkor viszont az üzemeltetõ feladata, hogy rendezõt biztosítson.
Simontornya Város Önkormányzata képviselõtestületének 9/2017. (II. 20.) határozata a lejárt
határidejû képviselõ-testületi határozatok vég-
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rehajtásáról, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló jelentés elfogadásáról,
valamint a két ülés között történt eseményekrõl
szóló tájékoztatótudomásul vételérõl.
Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségek meghatározására.
Cs. L. képviselõ: Azért, hogy a tévé elõtt ülõk is
értsék, mirõl van szó: arról született döntés, hogy
az önkormányzat nem kíván hitelt felvenni a következõ idõszakban.
A város önkormányzatának képviselõ-testülete az
államháztartásról szóló törvény által elõírt kötelezettségének eleget téve állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegét.
A képviselõ-testület az önkormányzat számításba
vehetõ saját bevételeinek körét Magyarország
pénzügyi stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja által a Kormánynak adott felhatalmazás alapján az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve határozza
meg.
A képviselõ-testület az önkormányzat adósságot
keletkezõ ügyleteit és azok értékét megfelelõ bontásban határozza meg.
Javaslat az önkormányzat képviselõ-testülete
2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására (II. forduló).
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja tervezetet. A tervben még
benne van a tûzoltószertárra 4 millió forint, ha nyert
a pályázat, akkor azt ki lehet onnan venni.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és
sportbizottság elnöke: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Szerettek volna több pénzt a
szociális területre, de örömmel hallotta, hogy nyert
a szociális pályázat is.
A. P. képviselõ: A sporttámogatáshoz: a kézilabda
szakosztály a kapott 1 millió forintot versenyeztetésre tudja fordítani, a focisták viszont nem. Mert
nekik a rezsiköltségeket is fedezni kell. Kéri, hogy
az STC 22 a dologi kiadásokra kapjon plusz pénzt.
Megköszöni Pásztor Krisztiánnak, az STC 22 ügyvezetõjének, hogy eredményesen pályáztak a TAOtámogatásra. Amikor a mûfüves pályáról döntöttek, arról volt szó, nem kell külön almérõ oda, hanem kap a fociszakosztály 500 ezer forintot.
Polgármester: A kézilabda szakosztály is beadott
egy plusz támogatási kérelmet, a focisták kérelme
nem érkezett még be a költségvetés elkészítéséig.
De azt javasolja, legyen külön almérõ a mûfüves
pályához. Tudja, hogy jó lehetõség a TAO-s pályázat, de most egyszerre sok pályázat fut az önkormányzatnál, mindenre nem lesz pénz.
K. I. képviselõ: Sok észrevétele van a költségvetéshez. Más számok voltak a januári és a jelenlegi
tervben.
1. A béreknél: 100 millió forint volt januárban, most
97 millió forint. Itt 3 millióval csökkent a terv. Közben 30 %-os béremelés volt. Nem látja, hova épült
be a növekmény.
2. A dologi kiadás januárban 88 millió forint most
113 millió forint. Megkérdezi miért nõtt 25 millióval.
3. A helyi adóknál: a 90 millió forint most 94, 5 millióra nõtt. A 4,5 millió különbözetet mibõl teremtik
elõ?
4. Az 1.3.-as lapon a pénzforgalmi mérlegnél elírás
van az évszámban. A 40. és a 41. sor g oszlopa nem
egyezik
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5. A bölcsõdére 1 millió forint állami támogatás van
tervezve. Szerinte ez semmire sem elég. Megkérdezi, hogy ennyibõl akarnak bölcsõdét építeni?
6. A 2.1.-es pontban a központi támogatás 25 millió
forint. Akkor a szennyvízprojekt támogatása 100
%-os?
7. A 2.2.-es táblázatban 20 millió forint volt, és
most 21,2 millió forint a szennyvíz. A társulat vezetõje, Kossa úr még nem mondott pontos számot, ez
így pontatlan.
8. A tartalék 2016-ban 56 millió forint mûködési és
15 millió forint egyéb, ez 2017-ben 55 és 10 millió
forint csak. Ezt be kellene állítani.
9. A beruházásoknál fel van cserélve a hitel sor.
10. A 10. lapon 55 millió forint a beruházás, az 1. lapon meg 58 millió forint. Megkérdezi, hogy melyik
a valós.
11. Az 1.3. lap 4.c oszlopában a bevétel 178 millió
forint az 1.3. lap 2. részén pedig 185 millió forint. Itt
is van 7 millió forint eltérés.
12. Nem találta meg ebben az anyagban a januári
részletezését a közmunka programnak. Akkor az
derült ki, hogy 18 millió forintos veszteség van. Át
kellene ezt dolgozni, a saját bevételt változtatni, a
kiadást csökkenteni. Tolnanémediben ezt nullára ki
tudják hozni.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Januárban még az önkormányzathoz tartozott a konyha, most már a polgármesteri hivatalhoz, az 5 milliós eltérés ebbõl adódik. Emiatt nem látszik a béremelés sem. A tartalék és a pénzmaradvány nem
ugyanaz. Az adóról: a januári tervezet elkészítésekor az adóügyi munkatársak még nem végeztek a
számításokkal, mostanra igen, ebbõl adódik az eltérés. Most már pontosabban lehet tervezni. A bölcsõde 1 millió forintja a sárszentlõrincieké, de a társulás miatt Simontornya költségvetésében jelenik
meg. Az egész költségvetés nemhogy nullszaldós,
hanem pozitív!
Cs. L. képviselõ: Kéri, hogy vigyázzanak, a tartalék
ne csökkenjen le. Elindult a felhalmozott pénz költése, ennek megálljt kell parancsolni. Módosítani kell
a beruházásoknál. A Petõfi utcai járdára 3 millió van
betervezve, de ez nem tartalmazza a kocsibejárók
költségét.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Körülbelül 600 ezer forint lesz ez.
Cs. L. képviselõ: Elfogadhatatlannak tartja a konyhai szellõzõ 14 millió forintos árát. Megkérdezi,
hogy a vízmûtelep csurgalékvíz elvezetésére betervezett 4,5 millió forint mire kell. A kettõ összesen
majdnem 20 millió forint, ezt másra is lehet fordítani.
A sporttámogatásról: javasolja, hogy a rezsiköltséget vállalja át az önkormányzat. Korábban arról volt
szó, hogyha lesz TAO-támogatás, akkor az önkormányzati pénz nem is kell.
Megkérdezi, hogy a TOP-pályázatokra 2,5 millió
van tervezve, most, hogy már tudni lehet, hogy
nyert, nem fog többe kerülni.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Erre
már 7,5 millió forintot kifizetett az önkormányzat.
A. P. képviselõ: A TAO-támogatás csak versenyeztetésre fordítható.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A konyha szellõztetését kötelezõ
megoldani. 6 cégtõl kért ajánlatot. De kötelezõ a
kalorifer beépítése, ami hût is, fût is, ez maga 10
millió forint. Pincehelyen nem építették be, ott 16
fok van most a konyhán.
A csurgalékvíz eddig belefolyt a szennyvízbe, de a
DRV ezt már nem engedi. A töltésen át a Sióba lesz
vezetve (napi 50 köbméter víz).
Polgármester: Körtés úr kérdéseire visszatérve, a
támogatás már 100 %.
Folytatás a kövtkezõ oldalon.
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Pásztor Krisztián, az STC 22 ügyvezetõje: A mûfüves pályához az öltözõt az STC 22 biztosítja, a bevétel az önkormányzaté. Ésszerûbb lenne, ha az önkormányzat fedezné ennek költségeit.
Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: A kézilabda
szövetség szigorúan meghatározza, mire mennyit
lehet költeni. Például utaztatásra 300 ezer forintot,
de olyan távolságokra kell menni, pl. Tatabányára,
hogy ez az összeg nem elég.
Polgármester: Örül, hogy sok rendezvény van a
csarnokban, de nem jó, ha csak az újságból értesül
róla, az önkormányzat sok támogatást nyújt.
Címzetes fõjegyzõ: Megkérdezi, hogy pontosan
milyen rezsire kér támogatást az STC 22.
Cs. L. képviselõ: A teljes rezsi 700 ezer forint körüli
összeg. Szereljenek fel akkor egy almérõt, hogy
pontos kép legyen.
Polgármester: Javasolja, hogy fogadja el a testület a benyújtott költségvetést, a felmerült módosítások pedig majd az elsõ számú költségvetési módosításba kerüljenek bele.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a testület elfogadta.
Javaslat az önkormányzati rendeletekbe foglalt térítési és egyéb díjak felülvizsgálatára.
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság
nem támogatja a javaslatot. Nem tartja helyesnek,
hogy a parkoló megváltás díja a jelenlegi 150 ezer
forintról 200 ezer forintra nõjön.
Polgármester: Egyik bizottság sem támogatta a
javaslatot, így marad az eddigi összeg.
A képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzati rendeletekben foglalt térítési és egyéb díjak felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést. Áttekintette a
hatályos térítési díjakat, azokat 2017. évre nem
módosítja.
Javaslat a 2017. évi tervezett kulturális programokra
Polgármester: A rendezvények tervezésénél mindig vita van. Hogy csak akkor tudnak pontosan tervezni, ha tudják mennyi pénzt lehet rákölteni. De erre nem lehet válaszolni addig, amíg a költségvetést
el nem fogadja a testület. Az idén 3 millió forint van
betervezve kulturális programokra. Ha színvonalas
mûsort akarnak, akkor pályázni kell. A programokat
nem lehet külön választani, hogy a mûvelõdési házé, a városé, mindenhol az önkormányzat a fõ támogató. Idézi a vár vezetõjét, hogy sokan fanyalognak, nincs itt semmi program. Máshol bezzeg. Tavaly összegyûjtötték, hogy egy év alatt mennyi
program volt a városban. Persze olyat nem lehet
tervezni, ami mindenkinek tetszik. Különbözõek az
ízlések. Ha meg van program, arra „elfelejtenek” elmenni.
Cs. L. képviselõ: Túl késõn kezdõdik a szervezés, a
júliusi programot most el kell kezdeni szervezni.
K. M. képviselõ: Már most is késõ! Most a karácsonyi fellépõt lehet szervezni. A városi ünnepségre 800 ezer forint van betervezve, az majdnem a
színpadra sem elég.
Polgármester: A városi ünnepségre az a terv, hogy
néptáncegyüttesek lépnek fel a megyébõl és
Nyárádszeredáról. A szeredaiak már megígérték,
hogy eljönnek, Paks és Szekszárd polgármesterével tárgyalni fog. Pályázni szeretne, határon túli
együttesek fogadására lehet. Áprilisban lehet beadni.
Címzetes fõjegyzõ: A táncegyüttesek le vannak
kötve, ha áprilisban lesz beadva a pályázat, akkor
már késõ.
A. P. képviselõ: Szerinte egy évben csak egy nagy
rendezvény kell, legyen az a városnap. A motoros
találkozót el kell engedni.

KÖZÜGYEK
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2017. évi programtervezetet.

Tájékoztató a Simontornyai Vár
2017. évi célkitûzéseirõl
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és
sportbizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Nagyon részletes munka, de
a programok felérõl nem is hallott. Jobban kellene
ezeket propagálni.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményvezetõje: A városi tévében mindig meghirdetik a
programjaikat, van egy e-mail címlista, arra is kiküldik a meghívót, és néhány plakátot is kihelyeznek. Legközelebb március 4-én lesz kiállítás megnyitó a várban. Jó érzés, ha a képviselõ-testület
tagjai ott vannak egy-egy rendezvényen. Jó, ha ott
vannak a vezetõk, ezzel azt jelzik, hogy értékelik az
igyekezetet, a helyben szervezett dolgokat. Másodrangúnak tartja, hogy jön-e Simontornyára
nagy elõadó. Minden település szervez ilyen programot, ez státuszszimbólum lett. De, ha nem értékelik a mindennapi, kis dolgokat, akkor a nagynak
sincs értelme. Egy hasonlat: akinek kevés pénze
van, az kis méretû tévét vesz. Ez egy kisváros,
nincs sok pénz. Attól a városban nem lesz nagyobb
az összefogás, ha egy nagy rendezvény lesz.
Címzetes fõjegyzõ: Végignézve az anyagot, látható, hogy havonta átlagosan 8 program van a mûvelõdési házban, a várban pedig évente 41-50. Ez
összesen évi 120 program. Ez jelentõs eredmény
egy ilyen kis városban. Maradjon ez így!
Cs. L. képviselõ: Nem ért mindenben egyet. A tájékoztató nagyon jó, részletes. De 2015-ben még
volt 4 millió forint maradvány, ez mostanra csak
800 ezer forint.
Simontornyai Vár intézményvezetõje: Sajnos, az
összeg évrõl évre csökken. Elsõ években volt Erzsébet-tábor, annak 1 millió forint volt a bevétele,
sajnos már nincs. A bérköltség pedig megemelkedett.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A
vár eddig nyereségesen mûködött, de lehet, hogy
2017-ben már ennek az intézménynek is támogatást kell adni.
Simontornyai Vár intézményvezetõje: Alig van
olyan rendezvény, ami belépõdíjas. A Színházi Nyár
az az. De arra sem mernek 2500 forintosnál drágább jegyet kínálni, és mivel a befogadóképesség
véges, ez a program is veszteséges. A blues koncerten (ami nem saját rendezvény volt, de a vár volt
a helyszín) is nagyon kevés nézõ volt. Nincs olyan
mûfaj, amire tömegesen megmozdítaná az embereket.

Tájékoztató a polgármester 2016. évi
szabadságának igénybevételérõl.
Javaslat a 2017. évi szabadságának ütemtervére.
Csõszné Kacz Edit polgármester a 2016. évben járó
39 munkanap szabadságból 39 munkanap szabadságot vett igénybe. 2017. évben 39 munkanap szabadságra jogosult.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt arra, hogy Simontornya város polgármestere részére a jelen
határozat 1. pontja szerint a 2017. évre vonatkozó szabadság értesítõt adja ki és a Kttv.
225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. §
(3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetésérõl gondoskodjon.
Javaslat az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal alaptevékenysége melletti vállalkozási
tevékenységével összefüggõ alapdokumentumok módosítására.
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K. I. képviselõ: Az alapító okirat 4.6. pontjánál az
van, hogy a tevékenységének felsõ határa: a polgármesteri hivatal módosított kiadási elõirányzatának 10 %-a. Ez így nem jó.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A
jogszabály így, a módosított kiadási elõirányzathoz
viszonyítva kéri. A vendégétkeztetés miatt kell.
A képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Simontornya
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
9.§(6) bekezdésében biztosított irányítói jogkörében eljárva Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát az elõterjesztés mellékletének megfelelõen módosítja.
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások eladásának meghirdetésére.
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: Azokat a lakásokat, amelyikek jó állapotúak, piacképesek,
azokat eladásra javasolja a bizottság, a Szilfa utcait
tartsa meg az önkormányzat szükség esetére. De
oda be kellene vezettetni a vizet.
Polgármester: A közmunka programban pályázott
az önkormányzat a Szilfa utcai lakások felújítására.
A Mátyás király utcában 2 lakás is van. Fel kell õket
értékeltetni, és meg kell pályáztatni. Ugyanígy a lakótelepi lakást is, a Szilfa utcai akkor maradjon önkormányzati tulajdonban.
A képviselõ-testület a Simontornya, Mátyás k. u.
4-5. sz. II/1. (hrsz.: 1469/2/A/9) alatti és a Mátyás
k. u. 4-5. sz. III/3. (hrsz.: 1469/2/A11) alatti és a ingatlanokat, valamint a Simontornya, Vak B.-ltp. 14.
II/5. (hrsz.: 1351/35/A/6) sz. alatti ingatlant eladásra meghirdeti. Az ingatlanokra – szükség szerint –
értékbecslést és energetikai tanúsítvány kell készíttetni. A Simontornya, Szilfa u. 50/a sz. (hrsz.:
1265/1), valamint a Szilfa u. 50/b sz. alatti (hrsz.:
1265/2) alatti ingatlanokat önkormányzati tulajdonban tartja.
Javaslat telek ingyenes bérbeadására és arra
jelzálogjog (illetve tulajdonjog) bejegyeztetésére.
Polgármester: Posta Zoltán úr kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy szeretnének két lakást
építeni, amelyekben 12-12 fõ értelmi fogyatékkal
élõ ellátására lenne lehetõség. Most Belecskán látják el õket, de az az intézmény megszûnik, a lakókat
kisebb lakásotthonokba költöztetik a környezõ településekre. Egy EU-s pályázaton szeretnének indulni. Ehhez szükségük lenne a Szilfa utca végén lévõ 2
telekre. Simontornyaiaknak ez munkalehetõség
lenne, jelenleg is vannak dolgozók és lakók is Belecskán.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és
sportbizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést. Nem világos neki, hogy
miért ír az elõterjesztés gyerekekrõl. Ismeri a belecskai otthont, ott nem gyerekeket látnak el. Azt
nem szeretné, ha nehezen kezelhetõ gyerekek költöznének ide.
K. I. képviselõ: Célszerû lenne errõl az utca lakóit
tájékoztatni. Furcsállja, hogy a település közepére
terveznek ilyen létesítményt. Belecskán a településtõl 3 kilométerre van ez az otthon.
Polgármester: 16 simontornyainak lenne ez munkalehetõség.
Zs. I. képviselõ: Ez speciális intézmény. Arra gondol, hogy a belecskai ingatlanra szemet vetett valaki. Az ott lakók szellemi fogyatékosok, de nem súlyosan, a legsúlyosabb eseteket nem Belecskán
gondozzák.
Címzetes fõjegyzõ: Az elõterjesztésben hibás a
gyerekekrõl szóló rész. Felnõttekrõl van szó. 16 dolgozónak jelentene ez munkát, és a város lakosság-
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száma is nõne 30 fõvel. De ha a lakosságot akarja a
testület megkérdezni, akkor az egész várost meg
kell, nem csak az adott utcát. Erre való a helyi népszavazás, de erre nincs idõ.
Polgármester: Februárban be kell adni a pályázatot. Dönthet úgy a testület, hogy nem támogatja.
Pincehelyen is nemet mondtak. Pálfán, ahol mûködik hasonló intézmény, ott a helyiek nagy része
munkát kap. Fontos kiemelni, hogy nem veszélyes
emberekrõl van szó.
Testületi döntés született arról, hogy a Simontornya, belterületi 1255 és 1256 hrsz. alatti ingatlanokat ingyenesen bérbe adja a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Tolna Megyei Szervezetirányítási Osztályának (7100
Szekszárd, Szt. István tér 11-13.) az EFOP-2.2.217 pályázat keretében megvalósuló intézményi
férõhely kiváltás céljára. Egyben hozzájárul ahhoz is, hogy az ingatlanra jelzálogjogot (illetve
az épület tekintetében tulajdonjogot) jegyezzenek be. Sikertelen pályázat esetén ezen hozzájárulás okafogyottá válik.
LUMMA COMPOSITES Kft. ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása.
A képviselõ-testület eladásra, vevõnek pedig a
LUMMA COMPOSITES Kft. (1047 Budapest, József A. u. 4-6.) jelöli ki a Simontornya, 135/31. hrsz.
alatti ingatlan egy része vonatkozásában. A kijelölt
ingatlanrészen az épület található. Az eladást meg
kell elõznie egy telekhatár-rendezési eljárásnak. Az
eladásra szánt ingatlan területének nagysága csak
ezt követõen válik ismertté. Az eladáshoz kapcsolódó összes költség a vevõt terhelik.
A SZÖVIN Kft. ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása.
A volt bõrgyári éttermet az irodaházzal összekötõ
részt akarják megvásárolni
Polgármester: Javasolja, fogadják el az elõterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az értékbecslést az
egész épületre kell kérni.
A képviselõ-testület eladásra, vevõnek pedig a
SZÖVIN Székesfehérvár Kft. (8000 Székesfehérvár,
Kassai u. 3.) jelöli ki a Simontornya, 135/4/A/1.
hrsz. alatti ingatlan egy részét. A kijelölt ingatlanrészen a gimnázium nyaktagja található. Az eladást
meg kell elõznie egy telekhatár-rendezési eljárásnak, valamint egy fizikai lezárással. Az eladásra
szánt ingatlan területének nagysága csak ezt követõen válik ismertté. Ennek teljes költsége a vevõt
terheli.

Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: Az egymillió
forintos támogatáson felül kér a klub még 3 millió
forintot a pályázat önerejéhez, nyílászáró cserére.
Cs. L. képviselõ: A KLIK az üzemeltetõ, próbáljon
az önkormányzat pénzt kérni erre a célra tõle. Megkérdezi mi a pályázati határidõ.
L. Cs., a SIKK ügyvezetõje: Ez egy már megnyert
pályázat, a kivitelezési határidõ június 30.
A. P. képviselõ: Beszélt az iskola igazgatónõjével.
A decemberi gázszámla a csarnokban 1,5 millió forint volt. A bevétel a pályadíjból 80 ezer forint. Ha
ablakcsere lesz, az fõleg a gyerekeknek lesz jó, melegebb lesz a csarnokban. A KLIK-tõl nem várható
erre pénz, az épület az önkormányzat tulajdona, úgy
gondolják, neki kell felújítania. Pályázni viszont
csak a sportegyesületek tudnak.
Zs. I. képviselõ: A KLIK nem költ rá, akkor szétrohad az épület. Máshonnan nem lesz pénz erre a célra, muszáj ezt a lehetõséget kihasználni.
K. képviselõ: Meg kell ezt csinálni, így 20 évig nem
lesz gond a nyílászárókkal. De fel kell venni az iskolával és a KLIK-kel is a kapcsolatot. Most az önkormányzat rákölt az épületre 3 millió forintot, ezért
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kérni kell a bérleti díj csökkentését az egyesület részére.
Polgármester: A helyi KLIK vezetõje Csike Tamás
sportszeretõ ember, de nem dönthet ebben.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy most mennyi
bérleti díjat fizet a klub.
L. Cs., a SIKK ügyvezetõje: 2,5 millió forintot.
Polgármester: Határozatba kell foglalni, hogy mivel ilyen fejlesztés történik, a KLIK adjon 2 évre 50
%-os díjcsökkentést.
L. Cs., a SIKK ügyvezetõje: Áprilisig még lehet
újabb pályázatot beadni, a tetõszigetelés 20 millió
forintba kerülne, annak az önrésze 7 millió forint.
Polgármester: Erre már biztosan nem lesz forrás.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta a Simontornyai Kézilabda Klub TAO-s pályázati kérelmérõl készített elõterjesztést. A képviselõ-testület 3 millió
forinttal járul hozzá a sportcsarnok nyílászáró
cseréjéhez. Ezen összeg értékében 2 évre 50
%-os terembérleti díjcsökkentést kér a Klebersberg Központtól a Simontornyai Kézilabda
Klub részére.

Tájékoztató a TEMI FRIED
Mûvelõdési Ház pályázati kérelmérõl
Andráskó Péter, a köznevelési, kulturális és
ügyrendi bizottság elnöke: A mûvelõdési ház régi
kazánházában szeretnének kialakítani egy olyan
helyiséget, ahol különbözõ foglalkozásokat lehetne
tartani, akár filmvetítést is. Pályázati lehetõség van
erre, az önrész 2 millió forint.
Címzetes fõjegyzõ: A város központjában van ez a
rossz állapotú épület, most fel lehetne újítani. Valószínû pályázat nélkül is meg lehet oldani 2 millió forintból?!
Polgármester: Úgy fogadjuk el a határozatot, hogy
csak nyertes pályázat esetén támogatja az önkormányzat a felújítást.
A 2017. évi költségvetésébõl az EFOP-3.3.4-16.
pályázaton nyert összeghez 2 millió forint hozzájárulást ad TEMI FRIED Mûvelõdési Ház részére.

A képviselõk bejelentései,
interpellációi, kérdései
K. M. képviselõ: Idõsek panaszkodnak, hogy aki a
vasúton túlról jár ki a temetõbe, az nem tud megpihenni sehol útközben. Ki lehetne helyezni két padot.
Felajánlja, hogy meg is vásárolja. Megkérdezi,
hogy kell-e a kihelyezéshez engedély.
A volt MÉH-telep helyén égig ér a gaz.
A Malom utcában is fel kellene tölteni a gödröket
murvával.
Címzetes fõjegyzõ: A padhoz nem kell engedély,
de vannak elõírások, amiket be kell tartani. Például
le kell betonozni. A terület tulajdonosát felszólította
már a rendbetételre.
K. M. képviselõ: A Malom utcában van néhány
ház, ami nagyon rendezetlen. Megkérdezi, hogy
õket nem lehet felszólítani, hogy legalább a kerítés
legyen szebb.
Többen kérdezik, hogy miért nem lehet használni a
mûfüves pályát.
Címzetes fõjegyzõ: Több lakót felszólítottak már,
egyenlõre eredmény nélkül, szigorúbban kell eljárniuk.
A szabályzat szerint december 1-jétõl február 28-ig
zárva tart, egyébként még folyamatban van a használatba vételi engedély kérése.
Képviselõi észrevételek: A Beszédes utcai buszfordulónál nincs közvilágítás. A Hajdinákék elõtt kidõlt az oszlop, nem lett visszaállítva a közvilágítás.
A Temetõ utca végén volt egy tábla, eltûnt, pótolni
kell, hogy ne legyen baleset.
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Polgármester: Már meg vannak rendelve a lámpák. Intézkedik, pótolni fogják.
Dr. Ollmann Anasztázia levelet írt a testületnek. Ebben írja, hogy az elõzõ testületi ülésen nyilvánosan
elhangzott a neve, és több személyét sértõ megjegyzést kapott. Andráskó képviselõ azt állította,
hogy nem tartja be a rendelési idõt. Ezt visszautasítja. Csak extrém idõjárás esetén fordult elõ, illetve, mikor lakáson látott el beteget. Terhére rótták,
hogy nem vizsgálja meg betegeket. Minden vizsgálatot számítógépes rendszerben rögzít, ha szükséges, továbbítja a leleteket. Autója valóban nincs,
de rendelkezik jogosítvánnyal. Mindig megoldja, ha
ki kell menni beteghez. De semmilyen jogszabály
nem írja elõ a jogosítvány szükségességét. A „hölgyike” kifejezést kikéri magának. A doktori címétõl
függetlenül is, mivel 40 éves, gyermeket nevelõ nõ.
Zsolnai képviselõ kifogásolta, hogy nem végez
EKG-vizsgálatot és vérvételt. Az EKG-készülék valóban javítás alatt áll, de nem hónapok óta, hanem január közepe óta. A vérvételt nem tudja megoldani,
de ez nem tartozik a háziorvosi minimumfeltételek
közé.
A képviselõk nem hivatottak arra, hogy az õ munkáját minõsítsék. Kéri a nyilvános bocsánatkérést,
különben becsületsértési pert indít.
A. P. képviselõ: Képviselõként kötelessége tájékoztatni a jegyzõt a problémákról. Úgy érzi nem volt
sértõ, amit mondott. Zsolnai képviselõnél van két
levél, amikben lakossági panasz van. Nem tudja,
hol tart ez ügyben az OEP-vizsgálat. A vérvételt a
másik két háziorvos megoldja. A doktornõre
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a másik
két orvosra. A XXI. században orvos nem lehet meg
autó nélkül, nem a hivatali autónak kell õt kivinni.
Szeretettel várja a doktornõt a következõ ülésre,
van több dolog, amit meg kellene vitatni, nem korrekt úgy, ha õ nem tud reagálni.
Polgármester: A márciusi ülésen napirenden lesz
az orvosok rendelési ideje. Most is kérte a doktornõt, hogy jelenjen meg, reméli márciusban itt lesz.
Zs. I. képviselõ: Õ is szerepel a levélben. Lehet írogatni, de nem ért egyet azzal, amit a doktornõ leírt.
Képviselõként igenis hivatott arra, hogy a doktornõ
munkájáról véleményt mondjon. Azzal, hogy jelezte
a problémákat, nem minõsítette a munkáját, hanem képviselõi kötelességét teljesítette.
A vérvételre 1 hónap türelmi idõt kért, és azóta sem
végzi. Az idõs betegeknek így be kell utazniuk Pincehelyre. És lehet, hogy nem írja elõ jogszabály az
autót kötelezõen, de biciklivel nem lehet EKG-készüléket meg defibrillátort vinni. Úgy érzi, a doktornõ a jogait tudja, de a kötelességeit nem. A szociális bizottság elnökeként tudja, hogy folyamatosan
érkeznek panaszok. Õ is azt javasolja, hogy jöjjön el
az ülésre a doktornõ. De mindenki elõtt ismert,
hogy felfüggesztették az ügyeletbõl, mert csak a
gyerekével együtt volt hajlandó dolgozni. Nem volt
hajlandó betartani a jogszabályokat. Közben aláírásokat gyûjtöttek mellette, de vajon akkor is megtették volna, ha azt kell aláírni, hogy akarja-e, hogy
a doktornõ gyerekkel együtt ügyeljen?!
Szerinte ezt a levelet nem kellett volna nyilvánosan
felolvasni, de ha már így történt, akkor legközelebb
a doktornõ is jöjjön el egy nyilvános ülésre.
Polgármester: A testületnek írta a levelet, ezért olvasta fel.
Farkas László lakhatási kérelme elutasításának
fellebbezése. (zárt ülés)
A fellebbezést megtárgyalták. Simontornya város
jegyzõje a lakhatási támogatás ügyében a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen járt el, jogosultsági feltételek nem állnak fenn, ezért a fellebbezést elutasították.
Köszönöm Molnárné Bereczki Annamária segítségét.
Va Lá
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A várospolitikai fórumról jelentjük
Mérsékelt érdeklõdés kísérte a fórumot, amelyen
mintegy 50 fõ vett részt.
A fõ téma a szennyvízberuházás elszámolásáról
szóló tájékoztató volt, melyet Kossa István, a
Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási
Társulatának elnöke tartott. Elmondta az elõzményeket: 2011 szeptemberéig nem folyt érdemi
munka, várták a pályázat sorsát. Ekkor jött az értesítés, hogy nyert a pályázaton az önkormányzat.
Megkezdõdött a lakástakarék-pénztári szerzõdések megkötése. Ezekkel késõbb sok probléma volt,
mert az N-Alexander Kft. munkatársai (akiket az önkormányzat kért fel a szerzõdéskötés segítésére)
sok hibát követtek el. 400 szerzõdés volt hibás,
Nagy Károllyal hetekig javítottuk õket. Ezután társa-dalmi megbízatással mûködött a társulat, egy
település életében egyszer van ilyen munka. Egy
profi céget kerestek, akinek van tapasztalata ilyen
beruházásokkal kapcsolatban. Így találták meg a
Kiss-Tike Kft.-t, velük kötöttek szerzõdést. A beruházás elszámolásakor kiderült, hogy a kezdetben
számolt 251 ezer forint helyett az érdekeltségi hozzájárulás csak 40 ezer forint. Az országban sok helyen nem volt meg az önerõ, aztán találtak egy lehetõséget, hogy a kormány EU-s pénzt kaphasson erre a célra. Így a korábbi 78 %-os támogatottság 95
%-ra nõtt. Az operatív munkát itt helyben a
Kiss-Tike Kft. végezte. Nemcsak elszámolást készített, hanem aktualizálta az adatokat, intézte az
ügyeket az OTP-nél, a cégbíróságnál. Elõkészítette
a küldöttgyûlést, jogi és pénzügyi tevékenységet
végzett. Simontornyán kívül 30 településen is õk
végezték ezt a munkát. Sehol nem jött ki ilyen alacsony hozzájárulási összeg! Ez az önkormányzat és
a társulat felelõs gazdálkodásának köszönhetõ.
Számokban: a társulati tagok száma 1420 fõ. Ebbõl
75 fõ egy összegben fizetett, 1146 fõ kötött

„1848. március 15.”
Szeretettel várjuk városunk lakóit
március 15-én
ünnepi megemlékezésre.

Programok:
17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban
ünnepi mûsor:
„Áldassék a neved forradalom”
A Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium 7-8. osztály tanulói közremûködésével.
Rendezte és betanította: Patakyné Hegyi Erzsébet
Fáklyás felvonulás
a Petõfi-szoborhoz.
Ünnepi beszédet mond: Kovács Jánosné Lengyel Ilona igazgatóasszony

LTP-szerzõdést. 40 ezer forint alatti megtakarítása
van 219 fõnek, tõlük 2 millió forintnyi bevétel keletkezett, 927 fõnek van 40 ezer forint feletti megtakarítása, innen 37 millió forintnyi a bevétel, vannak
dupla, tripla kötések, és egyéb banki bevételek,
összesen 44 millió forint a társulat bevétele. De
ezek az összegek napról napra változnak. 201 fõ
semmit sem fizetett. A kiadások: az egyösszegû
befizetõk részére vissza kell fizetni11940 ezer forintot, az önkormányzat számára 17491 ezer forintot,
banköltségre 1,5 millió forintot, az elszámolással
kapcsolatos költségekre (postázás) 4,8 millió forintot, könyvelésre 1 millió forintot, a végelszámolásra 1270 ezer forintot kell kifizetni. Ez összesen 38
millió forint, a különbözet a biztonsági tartalék. Az
LTP-szerzõdéssel rendelkezõk kaptak egy levelet a
további teendõikrõl. A 40 ezer forint feletti részt felvehetik a számlájukról. Két lehetõség van, vagy kérik az állami támogatást vagy nem. Ha kérik, akkor
a felvett pénzrõl el kell számolni, számlával kell igazolni, hogy lakáscélú felhasználás történt. Lehetõség van arra, hogy a 40 ezer forintot egy összegben
befizessék a társulatnak, így a zárolási összeget
sem kell fizetni az OTP-nek. Akinek kevesebb, mint
40 ezer forint van a számláján, annak a különbözetet be kell fizetnie. De nem az OTP-be, hanem a társulatnak!
Az egyösszegû befizetõk visszatérítést kapnak, kéri, adják meg a számlaszámukat! Az a 201 fõ, aki
még semmit se fizetett, az is kap még egy lehetõséget. Most egyben befizetheti a 40 ezer forintot.
Amennyiben nem, akkor a polgármesteri hivatal (a
jegyzõ) adók módjára behajtja. Az új hozzájárulási
összeget a küldöttgyûlés határozta meg.
Az alapszabályt módosítani kell. Módosítani kell az
OTP-nél a zároló összeget.
Létrehozták az elszámoló bizottságot. Az LTP-szerzõdéseket csoportosan fel kell mondani. Az OTP
szerint ez február 28-ától tehetõ meg külön költség
fizetése nélkül. Ha 4 évnél hosszabb idejû a megtakarítás, akkor ez ingyenes, és jár az állami támogatás is. Ha 4 évnél kevesebb az idõ, akkor 2200 forint
a megszüntetés díja. Õk is jól jártak, mert nem kellett egyben befizetniük 250 ezer forintot.
A társulat megszûnik. Az iratok átkerülnek a hivatalba. Van néhány ember, akinek a pénze a társulatnál van, mert nem sikerült beazonosítani õket.
Kéri, hogy február 15-e után már senki se utaljon
pénzt! A társulat számlaszámát is meg szüntetik,
így, ha valaki mégis indít utalást, azt a bank visszaküldi.
A polgármester elmondta, hogy az emberek a hivatalba mennek be, onnan várják a tájékoztatást. Az
elszámolás a társulat feladata. A lakosok a társulathoz fizették be a pénzt, nem az önkormányzatnak.
Csõszné Kacz Edit polgármester elmondta, hogy
a fórumon minden kérdésre választ kapnak,
amennyiben lehetséges, ha nem, akkor írásban válaszolnak 15 napon beül. A beruházásra az önkormányzat pályázott kétszer is. Elõször 78 % volt,
majd 95 % lett a támogatás. A képviselõ-testület
minden hónapban tárgyalta a beruházás alakulását. Tárgyalt a DRV-vel, hogy a csoportos bekötés
díja csak 1100 forint legyen. A 2106 májusában elfogadott törvény teszi lehetõvé, hogy csökkenteni
lehessen a lakossági hozzájárulást. Azzal vádolták
az emberek, hogy az önkormányzat elteszi a pénzt.
Nem is az önkormányzathoz, hanem a társulathoz
érkeztek a befizetések! Önkormányzati beruházás
volt, de a befizetéseket a társulat kezelte. A népszerûtlen rész megint az önkormányzatra marad, be
kell hajtani a nem fizetõktõl a pénzt. Aki, nem kötött
rá a csatornarendszerre, annak talajterhelési díjat
kell fizetni. Ez 10 köbméter esetén már 18 ezer fo-

rint. Még most is érdemes befizetni a 40 ezer forintos hozzájárulást.

Tájékoztató a lakóhely környezeti
állapotáról
Polgármester: Jogszabály alapján az önkormányzat beszámol a lakosságnak a környezet állapotáról. Ezen belül az ivóvíz, a szennyvíz, a szippantott
szennyvíz, a csapadékvíz, a belvíz, a szemétszállítás, az utak, járdák, a levegõtisztaság helyzetérõl.
Most aktuális probléma volt, hogy nem volt
ivóvízszolgáltatás két napig. Köszöni a DRV dolgozóinak a munkáját. Az ivóvízminõség javítási program befejezõdött, a szennyvízberuházás is elkészült. A szippantott szennyvizet 2009-ig a Tervepo
Kft. szállította el, utána a Városüzemeltetési Kft. A
csatornarákötésekkel ez a szolgáltatás veszteségessé vált. A 2015-ös közbeszerzés után a Porte
Kft. végzi a munkát. Nem zökkenõmentes a szolgáltatás, de az önkormányzat rendszeresen egyeztet
az üzemeltetõvel.
A csapadék- és belvízhelyzetrõl: a város egy része
a Sió árterületén fekszik. A belvíz fõleg a Széchenyi
és a László király utcában okoz gondot. Pályázatot
adott be a város a körárok megújítására.,és az érintett utcákban az árkok lefedésére. Mikor a Balaton
vizet leeresztik, megnyitják a zsilipet, akkor sajnos
gond van.
A szemétszállításról: igyekeznek az illegális szeméttelepeket felszámolni.
Kármentesítés zajlott a bõrgyár, majd a Mol területén is. Talajcsere is történt.
Az utakról: 2014-ben elkészült a Pálfával összekötõ
út, 2016-ban zajlott a 61-es és a 64-es fõút felújítása. Az önkormányzat tavaly sokat költött az utak
felújítására. Elkészült a Beszédes utca, a Mátyás
király utca, a Széchenyi utca. Tudja, hogy még sok
utca rossz állapotban van, ezeket is folyamatosan
újítják majd fel, például ilyen a Könyök utca, a cecei
út, a László király utca. Évente 20-30 milliót költ
erre a város a költségvetésébõl.
A levegõ tisztaságát több tényezõ befolyásolja: a
közlekedés, a fûtés, az égetés. Itt helyben a
Caminus Kft. végzi a kéményseprési szolgáltatást.
A díjak a rezsicsökkentés miatt csökkentek.
Az égetésrõl: az avar és egyéb hulladék égetését
helyi rendelet szabályozza, a tarlóégetés tilos.

Polgármester: A költségvetést elsõ fordulóban januárban tárgyalta a testület, a második forduló február 20-án lesz. Ekkor a képviselõ-testület a kötelezõ feladatok ellátásán túl beruházásokat határozhat
meg. Tudni kell, hogy a költségvetésbe nem tervezhetõ hiány. Szükséges a szennyvízbetörések megszüntetése, tervben van a Petõfi utcai járda felújítása, a kamerarendszer bõvítése, a tûzoltószertár
építése, értékleltár készítése, ingatlan nyilvántartás készítése, a külterületi utak felújítása, hirdetõtáblák készítése, a konyha szellõztetésének felújítása, a temetõi urnafal bõvítése.
2017-ben sokat vár a TOP-pályázatoktól. Öt pályázatot adott be a város:
1. Barnamezõs területek rehabilitációjára: a Városüzemeltetési Kft. telephelyének felújítására, és a
tûzoltósági szertár kialakítására (400 millió forint).
2. Környezetvédelemre: a belterületi vízelvezetõ
árok felújítására (250 millió forint).
3. Egészségügyi ellátásra: a Templom utca 4. számú épület felújítására (110 millió forint).
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4. Bölcsõde létrehozására: az óvoda épületénél egy
új szárny építése 15 férõhellyel (150 millió forint).
5. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztésére: a kolostorépület hasznosítására (125 millió
forint). 50 férõhelyesre bõvítenék a bentlakást.
Szeretnék, ha a simontornyai iskola iskolaközponttá válhatna, ez is több milliós fejlesztést jelentene.
Elképzelhetõ lenne egy tanuszoda építés a strand
területén. Holnap a kormányhivatal képviselõivel
fog tárgyalni, kormányablak kialakítását tervezik a
gimnázium régi épületében.
Az emberek sokszor csak a negatívumokat veszik
észre. A bõrgyár területén a Szövin Kft.-ben 65 fõ
dolgozik, tervezik a létszám 100 fõre emelését.
Mindent elkövet azért, hogy Simontornya élhetõ
kisváros legyen.

Cserháti Péter: Megköszöni a társulat beszámolóját. Idéz a jogszabályból: az 1995. évi LVII. törvény
37. § (5) bekezdése szerint: „Az elszámolási eljárás
keretében a víziközmû társulatnak az alapszabályban foglaltak szerint el kell számolnia a mûködésére fordított összeggel, valamint a tagok vonatkozásában a beszedett érdekeltségi hozzájárulással, figyelembe véve az idõközben elnyert önerõ támogatást.” Kéri, hogy a beszámolót ne küldjék ki a lakosoknak, ez nagy költség, a helyi újságban tegyék
közzé.
Bencze János: Megköszöni a Kis-Tike Kft. munkáját. Megkérdezi, hogy a régi céggel (N-Alexander
Kft.) ki kötött szerzõdést. Miért kér 8 millió forintot
kártalanítás címen az önkormányzat? Miért kell a
végrehajtási szakértõ? Megköszöni, hogy Cserháti
Péter felolvasta a törvény szövegét. A társulathoz
befolyt összeget más célra nem lehet fordítani.
Polgármester: Az elsõ kérdésre majd írásban válaszol.
Kiss Lóránd ügyvezetõ: A szakértõ alkalmazását a
160/1995. Kormányrendelet írja elõ.
Kossa István elnök: A második kérdésre válaszol.
Vannak a projektben nem támogatott költségek is.
Kártalanítani kellett a MÁV Zrt.-t, mert a területén
átengedte a vezetéket. Ingatlant kellett vásárolni,
mert máshogy nem lehetett elhelyezni az átemelõt.
Ilyen tételekbõl áll össze a 8 millió forint.
Bencze János: Megköszöni, és el tudja fogadni a
választ.
Dr. Mihócs Zsolt: Azt javasolja, hogy Bencze János ne fogadja ezt el. Igényelje a közérdekû adatokat, kizártnak tartja, hogy ezek a tételek nem szerepeltek az eredeti, támogatott tervben.
Polgármester: A Malom utca végén elõször megegyezett a tulajdonos és a tervezõ, hogy oda helyezhetõ az átemelõ. Aztán a tulajdonos meggondolta magát. Meg kellett tõle vásárolni a telket, Németh János úrtól.
Kovács László: Megkérdezi, hogy mikor kapják
vissza a lakók a pénzüket? Mi lesz a kamatokkal?
Kiss Lóránd ügyvezetõ: Elismeri, hogy jogos a
kérdés. A küldöttgyûlés döntése szerint 2017.
szeptember elsejéig mindenkinek vissza kell kapnia. Ez nem azt jelenti, hogy elõbb nem lehet, de aki
eddig az idõpontig sem kapja meg, az beperelheti a
társulatot. Az LTP-szerzõdéseket, ha február 28.
napjával felmondják, akkor onnan számolva 3 hónap az elszámolás. A jegyzõnek igazolnia kell, hogy
az adott szerzõdõ simontornyai lakóingatlannal jelentkezik.
Kovács László: Megkérdezi, mi lesz a kamatokkal.
Kiss Lóránd ügyvezetõ: Ezt az LTP-szerzõdés szabályozza. Van egy 3 %-os kamat és 30 %-os állami
támogatás.
Bencze János: Megkérdezi, hogy mi lesz azzal a
bevétellel, amit adók módjára hajtanak be. Ezt
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most azok elõlegezik meg, akik már befizették a díjakat.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: 201 fõ semmit
sem fizetett eddig. Tart tõle, ezután sem fognak. Ha
mind az 1400 ember befizeti a pénzt, akkor 56 millió
forint lett volna a bevétel. Amit sikerül majd behajtani, annak a pénznek a felhasználásáról a képviselõ-testület dönt. Nem hallott még arról, hogy ezt valahol is visszaosztották volna a lakosságnak. Ha
nem sikerül behajtani a pénzt, akkor jelzálogjogot
jegyeztethet be az ingatlanra. De abból nincs bevétel. Sajnos, lehet, hogy többe kerül majd a behajtás, mint amennyi bevételt hoz.
Pálos Ferenc: Megkérdezi, hogy ennek a 200 embernek a háza elõtt kiépült-e a vezeték, ha akarnak,
rá tudnak-e majd csatlakozni. Ha a társulat megszûnik, akkor ki kezeli majd a hálózatot? Mi lesz, ha
nem tudják majd fizetni a dupla díjat, mennyibe fog
kerülni 1 köbméter víz?
Nedves László: Megkérdezi, hogy mi lesz azzal, aki
még mindig nem kapta meg a tájékoztató levelet.
Körtés István: Kiment 1000 levél, válaszolt 700 fõ.
Van, aki át se vette. Hétfõn megtalálható az irodában, kéri, oda jöjjön be az, aki nem kapott értesítést. Ha nem tud jönni, akkor bízzon meg valakit.
Aki rákötött a rendszerre, azok közül többen (15-20
fõ) nem vetették át hivatalosan a bekötést, így nem
szerepelnek a DRV nyilvántartásában. Ezt rendezni
kell, mert különben talajterhelési díjat kell fizetniük.
Felhívja a figyelmet, hogy az OTP az állami támogatáshoz március elseje után kiállított számlát fogad
csak el.
Horváth Lajosné: Kossa úr azt mondta, van egy
OTP-s ügyintézõ, aki kijavítja a hibákat. Nála gond
van. Két ingatlanra kötött szerzõdést, egyiket a maga, a másikat a nõvére nevére akarta, de mind a
kettõ az õ nevére szól. Pedig az ingatlanok két különbözõ utcában vannak.
Körtés István: Ez egy dupla kötés, rendezni kell, de
az OTP nem fog egy 5 évvel ezelõtti szerzõdést
most megváltoztatni.
Torma József: Bencze úr múltat firtató kérdésére
írásban kapjon választ. A házi bekötéseknél arról
volt szó, hogy útátvágásra nem kerül sor, mégis ez
történt. A Malom utcán, ami a város legforgalmasabb utcája. Gyalázatos az állapot azóta is. Egy autó már az árokban kötött ki miatta. Megkérdezi, ki
ezért a felelõs, kit terhel a helyreállítás költsége.
Szerinte ez önkormányzati út, az önkormányzaté a
felelõsség. Csak egy 40-es sebességkorlátozó táblát tettek ki. Van mûszaki megoldás hidegben is,
kéri, ne várják meg az áprilist.
A költségvetéshez: Minden évben egy-egy utcát
újítanak fel, nem hallotta a Malom utcát a felsorolásban.
Polgármester: Az útátvágáshoz két szomszéd vitája vezetett. A felelõsség a Swietelsky Kft.-é. Õk
fogják rendbe tenni az utat. A Tüzép elõtti út javítására is van ígéret. De ilyen hidegben nem dolgoznak.
Torma József: Létezik hideg aszfalt. Egy zsák
3000 forint. Nem szabad így hagyni.
Polgármester: Megcsináltatja a Városüzemeltetési Kft.-vel, és kiszámlázzák a Swietelsky cégnek.
Bencze János: Megkérdezi, hogy a bõrgyár területén mûködõ cégnek adott-e támogatást az önkormányzat. Mire büszke a vezetés, mit tett ennek érdekében? Sokallja a bölcsõdére a 150 millió forintot. Egy négyzetmétert jó minõségben meg lehet
építeni 300 ezer forintból, ez 500 négyzetméterre
elég lenne.
Polgármester: Az önkormányzat tárgyalt vele,
próbálta idecsalni, hogy itt létesítsen munkahelyeket. A bölcsõdének új épület, új udvarrész kell,
majd a TOP-pályázattól függ, megvalósul-e.
Bencze János: Megkérdezi, hogy mi a helyzet a
szociális tûzifával. Látta, hogy hordják. Ki kaphat
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belõle? Ki osztja el? És miért van a közmunkaprogramon 18 millió veszteség?
Csõsz László: A szociális bizottság dönt a fáról. Aki
erre kér támogatást, az nem pénzt kap, hanem fát.
A közmunkaprogramban most a régi cecei utat
tisztítják, az ágfát elvihetik a dolgozók.
Polgármester: A közmunkaprogram 100 embert
foglalkoztat. Minden intézményben dolgoznak közmunkások. Ha ott teljes bért kellene fizetni, az többe kerülne. Dologi kiadásra nem kapnak pénzt.
Csepregi György: Javasolja, hogy a mentõállomás elõtt tegyék rendbe az utat. Ki kellene javítani a
László király utcában az utcanévtáblákat, a két oldalon eltérõ felirat van. Egyik kisbetûs, a másik
nagybetûs. Össze kellene hívni a sportegyesület
közgyûlését. Kéri a jegyzõ urat, segítsen ebben. Pályázaton nyertek pénzt az öltözõ és a büfé felújítására. Az öltözõ szép lett, de aztán leállt a munka.
Megkérdezi, mikor készül el a büfé. A mûfüves pályáról azt olvasta, hogy a gumigranulátum ártalmas
az egészségre. Máshol télen is használják. Nálunk
zárva van, meg kellene változtatni a szabályzatot.
Polgármester: A mûfüves pálya az MLSZ 90 %-os
támogatásával épült. A képviselõ-testület november 26-án fogadta el a szabályzatot, eszerint december 1. és február 28. között nem lehet használni, nehogy tönkremenjen. Szeretné, ha minél többen használnák, a szabályzatot a városi honlapon
meg lehet találni, reméli, nincs egészségkárosító
hatása. A László király utcai táblákat megnézeti. A
sportegyesületek saját hatáskörben hívnak össze
közgyûlést. Tájékoztatni fogja az STC ’22 vezetõit,
hogy ez a kérdés felmerült.
Dolovai Béla: Megkérdezi, hogy a Swietelsky cég
meddig vállalt garanciát. Most jönnek elõ a problémák. A Malom utcát a Városgazdálkodási Kft. próbálja rendben tartani.
Polgármester: 2 év garancia van, ez év októberéig
tart. Érkeznek a levelek a problémákról, ezeket az
önkormányzat továbbítja. Kéthetente van garanciális bejárás. Kéri, ha hiba van, jelezzék.
Pákozdi László: A Széchenyi és a László király utcába vezették be a csapadékvizet, oda folyik az udvarokba. A csatornafedelek 8-10 centit süllyedtek.
Szabó Attila alpolgármester: Beadott a város egy
pályázatot erre, de ha nem nyer, akkor önerõbõl
meg fogják oldani a problémát.
Nedves László: Kapott adóértesítõ levelet, de
csak egy csekk volt benne. Megkérdezi, hogy miért
nem küldik ki a kommunális adóról is a csekket.
Címzetes fõjegyzõ: Mindenki kap csekket, megígéri, hogy kiküldik.
Schweigert György: Sok negatív dolog hangzott
el. Javasolja, hogy mondjanak köszönetet a társulatnak. Elkészült a csatornarendszer, nem kell már
szippantatni. Megköszöni Kossa Istvánnak és Körtés Istvánnak, amit ez ügyben tettek.
Bodor Zsolt: A mentõállomáshoz kellene tábla. Ne
álljanak az autókijárat elé, a múltkor majdnem
összetörtek egy ott parkoló autót.
Polgármester: Jogos kérés. Bejönnek az udvarba
autóval, múltkor a biciklit támasztották a kijárathoz. Szerinte egy sorompó kellene.
Árendás Sára: Köszöni a közmunkásoknak, hogy a
szõlõk felé vezetõ utat rendbe hozták. Reméli, nyer
a város a TOP-pályázatokon. A tejfölös úton és a
szõlõhegyen is szeméttelep van. Megkérdezi, hogy
mennyibe kerül most a vízóracsere, mert a tévében
15 ezer forintot mondtak, utána meg 28 ezret, Kéri,
hogy hozzák rendbe a társulat irodáját, siralmas állapotban van.
Polgármester: Tájékoztatni fog a pontos árról.
Igyekeznek mindent rendben tartani, de a közmunkások között egyre kevesebb a szakember.
Va Lá
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GONDOLATOK
A februári testületi ülésen napirendi pontként szerepelt a TEMI
Fried Mûvelõdési Ház, valamint a Simontornyai Vár 2016. évi beszámolója, illetve a 2017. év célkitûzései. A statisztikai adatok
tükrében elmondhatjuk, hogy Simontornyán változatos, minden
korosztálynak és a különbözõ érdeklõdésnek megfelelõ, nagyon
széleskörû kulturális programok állnak a lakosság rendelkezésére. Összességében bõven száz fölött van a száma évenként a mûvelõdési ház és a vár által produkált eseményeknek, és még ezt tovább bõvítik az iskola, az óvoda, a szakiskola és az egyházak által
szervezett programok, melyek szintén a simontornyai emberek
életének tartalmasabbá tételét, kulturálódását, szórakoztatását
szolgálják. A jelentõs számok ellenére elmondhatjuk, hogy a városban általános elégedetlenség uralkodik. Gyakoriak a negatív
vélemények, indulatos megjegyzések, vagy a programhiányra való panaszkodás. Mindenképpen érezzük, hogy valami nincs jól.
Mi lehet a hiba?
Magyarországon nagyon elterjedtek a nagy rendezvények, rengeteg fesztivált jegyeznek, és még a legkisebb településen is falunapot tartanak sztárok, celebek fellépésével. Elvárás manapság,
hogy tömegeket vonzó, színes programok legyenek nálunk is.
Irigykedve nézzük a környezõ településeket, mibõl tudják megvalósítani terveiket, mert azt ugye mindenki tudja, hogy hatalmas
összegeket emésztenek fel az ilyen jellegû programok. Simontornyán miért ne lenne ilyen?
Mi, emberek nagyon különbözõek vagyunk. Eltérõ az ízlésünk
mindenben, így a szórakozást is más-más módon képzeljük el. A
zenei világunk is egyénenként változik. Abban viszont a legtöbb
ember megegyezik, hogy csak azt tartja fontosnak, ami neki tetszik, csak azt érzi értéknek, ami az õ igényeit kiszolgálja. Ha a mások ízlésvilága dominál, jön az általános összegzés lekicsinylõ
hangsúllyal: „Ez Simontornya.”
Bármilyen program elõkészítése úgy kezdõdik, hogy elképzeljük:
jönnek a simontornyai emberek, élvezettel vesznek részt rajta,
majd megelégedetten távoznak. Ez nagyon egyszerûnek látszik,
csak két dolgot kell eltalálni hozzá. Olyan mûsort összeállítani,
olyan elõadót hívni, aki sokakat érdekel, illetve rávenni az embereket, jöjjenek el. De ez nem egyszerû!
Mi is érdekli a simontornyaiakat? Intézményeinkben próbálunk
tudományos, kulturális, szórakoztató igénnyel programokat létrehozni, de nehezen találjuk azt a témát, mûfajt, ami sokakat
megmozdít. Az elõadásaink, mûsoraink sokszor üres nézõtérrel
zajlanak. A színvonalas, tartalmas programjaink így sikertelenné
válnak, az üzeneteket, gondolatokat nem tudjuk átadni, a tervezett célokat nem tudjuk megközelíteni, az elõadóknak kifizetett
összegeket ablakon kidobott pénznek érezzük.
A közönségszervezés talán még nehezebb, mint a programszervezés. A mai információáradatban megjelenni, kitûnni rendkívüli

feladat. Ha meglátják az értesítõt, plakátot, sokak felületesen érzékelik, vagy reflexbõl elutasítják, legyintenek rá: „Engem nem
érdekel.” Hirdetésein nem érik el az ingerküszöböt. Sok ember
maradt le egy-egy élményrõl így, csak utólag sajnálkozik, mert
hallotta, milyen jó volt. A helyi amatõrök, mûvészi csoportok, mûkedvelõk, gyerekek gyakran okoznak meglepetést, pótolhatatlan
élményeket, pedig a helyi elõadókat sokan elõítéletük alapján
meg sem nézik. Elgondolkodtató az is, ha az ingyenes elõadásokra nem jön elég nézõ, hogyan merjünk belépõt szedni? Nehéz versenyre kelni a média által felkínált mindennapos, kényelmes szórakoztatással, és azzal az igyekezettel, mellyel az emberek érdeklõdését, gondolat- és ízlésvilágát szándékosan befolyásolják, egységesítik. Úgy gondolom, a simontornyaiak részérõl az elégedetlenség, lázadás sok esetben csak látszólagos, tényleges igényt nem
tartalmaz. Nagyon sokan semmilyen programra nem mozdulnak
ki. A városban éves szinten nagyobb a kulturális kínálat, mint a
kereslet. A médiákból „eltanult” negatív látásmód szerint jobb
mindig szidni valakit, valamit: a politikust, az orvost, a tanárt, a
várost, a képviselõket, a mûvházat stb.
Hogyan lehet változtatni mindezen? Lassan, türelmesen. Az
egy-egy embernek kell változnia és az emberi kapcsolatoknak.
Minden program lehetõség arra, hogy találkozzunk másokkal,
együtt legyünk, beszélgessünk, megtapasztaljuk a közös élményeket, megismerjük egymást. Meghallgassunk, megnézzünk közösen mûsorokat, majd beszélgessünk róla, pozitívan vagy negatívan értékeljük azokat. De nagyon fontos jelen lenni! Másképpen
nem megy. Az elõítéletes gondolkodás helyett nyitottan kell kilépnünk otthonról, esélyt kell adnunk magunknak arra, hogy új
élmények érjenek bennünket. Meg kell próbálnunk azokat is elviselnünk, akiket valami miatt nem kedvelünk. Be kell látnunk,
hogy Simontornya olyan, amilyenné mi tesszük. Szeretnünk kell
Simontornyát. Mi is részei vagyunk; ha szeretni tudjuk, magunkat
is szeretjük, illetve minden bírálattal önmagunkat is minõsítjük.
Nem kell mindenben egyetértenünk, de mindenkiben meg kell találnunk az értékeset. Egymásért és ne egymás ellen küzdjünk!
Szeretet és megértés kell, hogy mûködjék bennünk, meg kell tanulnunk önmagunkat becsülni, egymást elfogadni, másokat segíteni, de nem csak akkor, ha van belõle elõnyünk. Meg kell fognunk egymás kezét! Itt kezdõdik a siker, ebbõl eredõen tudjuk az
ideérkezõknek is „eladni magunkat”. Mert ahol a lakók jól érzik
magukat, oda szívesen mennek a vendégek is. Simontornyára folyamatosan érkeznek a vendégek, nem mindegy, milyen benyomással távoznak. Rajtunk múlik, visszajönnek-e, másoknak ajánlanak-e bennünket.
Kedves Simontornyaiak! A feladat adott: érdeklõdjünk, lépjünk
ki otthonról, lássuk meg az értékeket, és szeressük egymást!
Máté Imréné

A jövõ digitális – Tanulj meg élni benne!
A fenti mottóval indulnak ingyenes informatikai tanfolyamok országszerte.
A képzéseken 16-65 év közötti érdeklõdõk
vehetnek részt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló képzések kezdõ és haladó szinten indulnak 35-35 órában, érdeklõdni, regisztrálni Vácziné Horváth Anikó
mentornál lehet (telefon: 74/486-356).
A csoportok folyamatosan indulnak, ez elsõ
csoport végzõs hallgatóinak ezúton is gratulálok!
Minden tanulni vágyót szeretettel várok!
Vácziné Horváth Anikó mentor
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A rendezvénysorozat keretében a tágan értelmezett közösségi
mûvelõdés ismét megmutathatta a szélesebb közönségnek színességét, társadalmi hasznosságát, változatos formáit.
2017. február 10-én a Vak Bottyán iskola gimnazistái farsangi mulatságot tartottak. Ebben az évben sajnos nem vállalkoztak túl sokan a jelmezes bemutatkozásra, mindössze 6 tanuló öltött jelmezt
magára. Az osztályok játékos ügyességi versenybe kezdtek: talpalatnyi újságon táncoltak az egyensúlyukat megõrizve, seprût táncoltattak zeneszóra és a legügyesebbek a limbóléc magasságaival
is megküzdöttek. Közben az SZMK-s szülõk finom szendviccsel
és üdítõvel kínálták a vendégeket.

2017. február 11-én délelõtt a mûvelõdési ház szervezésében farsangi kézmûves foglalkozást tartottak. Volt itt álarckészítés,
gipszmaszkfestés és farsangi fánk sütés, amit a lelkes csapat
szívesen el is fogyasztott.

2017. február 11-én délután egy jó cél érdekében fogtak össze a
szülõk, hogy jótékonysági rendezvényükkel támogassák az óvodát. Nem kevés idõt és energiát fordítottak a mûsor és utána következõ bál megszervezésére és lebonyolítására. Boszorkányok
hada lepte el a színháztermet, és táncukkal kápráztatták el a közönséget. Utánuk jelmezes óvodások tánckara csalt mosolyt az
arcunkra. Õket Hófehérke és hét vicces törpéje követte. A mûsor
utolsó fellépõi pedig az óvodai dolgozók voltak, akik három
blokkban szerepeltek.
Nem emlékszem mikor volt utoljára ekkora érdeklõdés egy rendezvény iránt. Gratulálok a szülõi munkaközösség tagjainak! Bízom benne, hogy egy rendezvénysorozat
kezdetének lehettünk tanúi.
Géringer Hajni
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Szalagot tûztek a szakiskolásoknak

Tizenhat végzõs diák viseli büszkén szalagját, melyet 2017. február 17-én tûzött osztályfõnökük a mellükre. A szalagavató rendezvényt
a Temi Fried Mûvelõdési Házban tartották. Az ünnepélyen elsõként Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony köszöntötte a végzõs tanulókat és a vendégeket. Utána Kántor Mónika, a Pillich Ferenc Szakiskola igazgatója és egyben a végzõs diákok osztályfõnöke ünnepi
beszédében elmondta:
„…Az a fontos ezekben a pillanatokban: tudjátok, hogy kik vagytok, honnét jöttetek és a legfontosabb, hogy hová tartotok…
Kívánom, hogy minél több szeretetben legyen részetek, kívánom, hogy találjatok ki a sûrû rengetegbõl, ha egyszer betévedtek oda, és
úgy, hogy ne kelljen mindeneteket odaadni. Kívánom, hogy a tudás legyen a legfõbb segítõtök felnõtt életetekben…”
Ezután feltûzte a szalagokat és gratulált a diákoknak. Ezzel zárult is az ünnepség, hisz az idei évben szalagavató bált nem tartottak. A
diákok inkább a diszkót választották a zárt ajtók mögött az Ördögárokban.

Farsangoltak az „Õszikék”
Ismét jól sikerült a farsang az Õszikék otthonban. A vendégek –
BSZV, ÁFÉSZ és a Bõrgyári Nyugdíjasklub tagjai – jól érezték
magukat. A több mint egyórás mûsor során a szereplõk többször
vastapsot csikartak ki a nézõkbõl. A Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezette énekkar, kiegészítve Balogh Gyulával és Szabó Róberttel, aki citerán kísérte a dalokat, közremûködésükkel jó hangulatot teremtettek, a közönség idõnként velük együtt énekelt.
Bemutatkoztak a legfiatalabb új citerások is, akik bátran, lámpaláz nélkül játszottak. A délután folyamán egy új arcot is megismerhettünk Molnár Zsuzsa – korábbi simontornyai lakos – adott
elõ egy humoros jelenetet. Partnere Hegedüs Sándor volt. A jelenet címe: Brágyi Mári. Baum Márta szervezésében a személyzet
egy jelmezversenyt mutatott be, amelyen 9 versenyzõ indult. A
közönségszavazatok alapján a legjobb produkciót az utcaseprõnek öltözött Toldi Erika nyerte el, valamint a legötletesebb jelmez díja is az övé lett, amit felajánlott a második helyezést elért
bohócnak. Szabó Róbert, a sokoldalú zenész, a hangtechnikus
szerepét betöltõ édesanyja segítségével hangszert váltott, szintetizátoron játszott ezután. A fiatal tehetség hangulatos zenéjére
többen táncra perdültek, miközben elfogyasztották a szokásos
farsangi fánkot, és finom süteményeket.
Géringer H.

Tisztelt simontornyai
Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
Kérjük, ha tehetik,
adójuk 1 %-ával támogassák a

Simontornyai Kézilabda Klubot!
(Az egyesület adószámával kitöltött lapokat
igény szerint biztosítunk.)
A befolyt összeget utánpótlás-nevelésre fordítjuk!

Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel: Lampert Csaba ügyvezetõ elnök
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A Tolna Megyei Lovassport Szövetség
gyûlése
A hagyományokhoz híven, 2017. február 24-én ismét a simontornyai vár képtárában került megrendezésre a Tolna Megyei Lovassport Szövetség évértékelõ gyûlése.
Kapoli István elnök köszöntötte a megjelent lovasokat, lótartókat, támogatókat és Bazsó Gergelyt, a díjugrató szakbizottság elnökségi tagját. Beszámolójában elmondta, hogy a megye lólétszáma 1500-2000 közé tehetõ, sok a jelöletlen, lóútlevéllel nem
rendelkezõ ló. Engedélyezett fedezõmén 15 db és 85 hivatalos fedeztetés volt 2016-ban.

Szó esett az utánpótlás nevelés fontosságáról, hogy jó úton halad
a jövõ lovasainak képzése megyénkben. A szabadidõs versenyek
elterjedése olyan látszatot kelt, mintha a lovassport tömegsportosodna, ami az elõrelépés záloga lehet. Az a mondás, hogy a tehetség utat tör magának, igaz, de kell a megfelelõ környezet, helyszín
és oktató is. Az ismertebb helyszínek, ahol valódi mûhelymunkát
végeznek az ifjúság nevelése és tanítása érdekében: Szedres,
Mórágy, Dombóvár, Tamási és Cece… Ezek a helyszínek és az ott
lévõ oktatók személye jó garancia, hogy a fiatalok kellõképpen elsajátítsák a lovaglás alapjait. Elmondta, hogy edzõ és tanítvány
sikerének záloga a tehetség, a szorgalom és a pénz!
A 2016-os évben háromfordulós megyei bajnokságot sikerült lebonyolítani:
– 2016. április 23. – Cece: 59 start
– 2016. augusztus 20. – Tamási: 115 start
– 2016. október 8. – Tamási: 93 start
Ezek a helyszínek megfelelnek mind a versenyzõk, mind a lótartók elvárásainak. Az országos szövetség által nyújtott támogatásnak köszönhetõen nem csökkentek a versenyhelyszínek. E nélkül
egész biztosan elsorvadnának a lovas rendezvények.
Hosszú évek bevált gyakorlata, hogy évente két alkalommal, tavasszal és õsszel elismert szakedzõt hívunk a megye lovasaihoz.
Cél a lovasok tudásának bõvítése, magasabb szintû edzésmódszerek elsajátítása, majd a mindennapi munkában annak alkalmazása. Hisz az eredményesség feltétele az elméleti és gyakorlati ismeretek bõvítése.
A rendezvényt a megye lovasainak díjazása zárta.
Kezdõ lovas kategóriában:
I. Vida Alexandra – Kabakán Kft.
II. Érsek Ivett – Kabakán Kft.
Ifjúsági kategóriában:
I. Papp Krisztina – Kabakán Kft.
II. Bodoki Bernadett – Kabakán Kft.
III. Iker Franciska – Kabakán Kft.
Felnõtt kategóriában:
I. Balogh Mariann – Kabakán Kft.
II. Hajdics Ágnes – Völgységi SE
III. Néth Tibor – Simontornya TC

Legidõsebb megyei versenyzõ díját Horváth István (67 éves) vehette át.
A legszorgalmasabb szakmunkás tanuló díjat Németh Kristóf
kapta.
Géringer H.

12

KULTÚRA

2017. március

IGEN, ÉRDEMES VOLT!
Csodaszép nyárelõre ébredtünk. Cseresznyeérés ideje volt. A termés bõségesnek
ígérkezett, így elhatároztuk a párommal,
hogy a napot a cseresznyeszedésnek szenteljük. Úgy határoztunk, meglepjük barátainkat, mivel nekik nincs, biztos örülnének a gyümölcsnek. Talán egy órácska telhetett el, amikor hirtelen megváltozott az
idõ. Az ég besötétedett, a felhõk jöttek-mentek, mígnem összekeveredtek.
Égzengés, zivatar, s mi több, jégverés követte. Olyan hirtelen, mit még soha nem
tapasztaltam. Alig tudtunk bemenekülni
elõle. Hosszú, hosszú percek teltek el, míg
az ég haragját ránk kiöntötte. Hullt az esõ,
vele a jég, míg a táj fehér lett. Álltam a teraszon, hullt a könnyem a nagy pusztulás
láttán. Oda a munkánk, de mindez semmi
ahhoz, amit a természet elszenvedett. A levegõ lehûlt, feltámadt a szél, viharosra fordult az idõ. Az esõ pedig hullt szüntelen.
Az udvar teljes szélességében ömlött a víz.
Ami megmaradt a jégverés után, azt most
tönkreteszi a szél. Másnapra lassan lecsendesedett az idõ, és mintha mi sem történt
volna, kisütött a nap. Lassan megelevenedett a kert, a szomszédok is kimentek megnézni, milyen károkat okozott a vihar, letörött faágak, megtépett növények, minden
olyan volt, mint csata után a harcmezõ.
Igyekeztünk helyrehozni, amit lehetett.
Két nap múlva a cseresznye olyan volt a
fán, mintha leforrázták volna. A jégveréstõl a gyümölcs mind tönkrement. Fogyaszthatatlanná vált. De az élet nem áll
meg, lassan minden a megszokott kerékvágásban haladt tovább. Hét vége volt, épp
az ebédfõzéssel foglalatoskodtam, amikor
megszólalt a kapucsengõ. Vajon ki lehet
ilyenkor? Kinéztem, hát a két kis unokám
állt a kapu elõtt.
– Hát ti? Hogy kerültetek ide?
– Anyu bement a barátnõjéhez, mindjárt
jön.
– Na, gyertek hamar.
Lottika nagyon el akarta újságolni, hogy
mi történt tegnap Józsikával, de egy szót
sem értettem belõle, mert mindent egyszerre akart elmondani.
– Várjatok, mindent elmondhattok, csak
menjünk be. Épp elkészült a cseresznyés
lepény, üljetek le és meséljetek.
– Képzeld, mami – kezdte Józsika a történetét.
– Tegnap a barátaimmal kimentünk a tóhoz játszani. Annyira belefeledkeztünk a
játékba, nem vettük észre, hogy elszaladt
az idõ. Egyszer csak Gergõ felkiáltott, hûha, balhé lesz, már rég otthon kéne lennem. Felpattant és senkire nem várva eliramodott. A többiek is követték. Igen ám,
csakhogy én lakom a legtávolabb. Igencsak
bealkonyodott, a hold is egyre magasabbra
emelkedett a horizonton, és egyre sejtelmesebben sütött. Félni kezdtem, és hogy
hamarabb hazaérjek, futni kezdtem. Csakhogy azt vettem észre, hogy valaki követ.

Még jobban kezdtem szedni a lábaimat, de
az illetõ nem maradt le. Egy teremtett lélek sem volt az utcán, a gyerekek behúzódtak, a felnõttek a jószágokkal voltak elfoglalva. Nem mertem hátranézni, amikor hazaértem, úgy estem be az ajtón. Csuromvizes voltam, alig jutottam levegõhöz. Apu
rögtön kérdõre vont, hol a csudában voltam, ilyenkor kell hazajönni? Mikor végre
szóhoz jutottam, elmondtam, hogy valaki
hazáig követett. Micsoda, és ezt csak most
mondod? Na, gyere csak, nem lehet
messze az illetõ, majd adok én neki, kisfiúkat ijesztgetni. Kirohant a házból, de bizony se közel, se távol egy teremtett lélek
sem volt. Ennyi idõ alatt nem tûnhetett el,
mondja Anya. Hogy nézett ki, kisfiam? Én
bizony meg nem tudom mondani, mert se
láttam, se hallottam, úgy féltem. Csak arra
tudtam gondolni, hogy mihamarabb hazaérjek. Ahogy megfordultam, hogy bemenjek, észrevettem, hogy valaki van a hátam
mögött. Felkiáltottam, itt van! Hol? Hát
mögöttem. Apuék nagy nevetésben törtek
ki: jaj, hát az csak a saját árnyékod. Én pedig restelkedve még órákig remegtem a
nagy izgalom miatt.
Hát ezen már én is csak nevetni tudtam.
Kis unokám csodálkozva nézett, több részvétet várt tõlem. Még mindig megborzongott, ahogy mesélte.
– Látod, kicsi kincsem, ezért nem szabad
késõn hazamenni.
– Apu is ezt mondta.
Aztán egyik nap követte a másikat. A természet kezdett újra erõre kapni, kezdett
minden szépen helyrejönni. Csakhogy az
én egészségem kissé megingott. Úgy nézett ki, mintha bérletet váltottam volna az
orvosokhoz. Egyiktõl ki, másikhoz be. A
párom egyre jobban aggódott. Nem akarta
mutatni, de egész viselkedése megváltozott. Az évek óta tervezett kirándulásunkat is le kellett mondani a betegségem miatt. Hogy felvidítsam és elûzzem nyugtalanságát, egyik nap kitártam az ablakot, és
szóltam, hogy jöjjön kicsit ide: Gyere,
Apókám, megmutatom neked a körülöt-

tünk lévõ világot. Nem elég csak nézni, látni is kell, mi vesz körül minket. Olyan szép,
szinte beleszédülök. Nem tudom, észrevetted-e, hogy a nyárból épp az õsz küszöbére léptünk. Gyere, nézz ki az ablakon,
meglátod, ha szépet akarsz látni, nem kell
a nyakadba venni a világot. Szemed elõtt
kitágul a világ, a színek minden pompájában tündököl a természet. Ragyogva süt a
nap. Hát kell ennél szebb? De ha mindez
nem volna elég, gyere, menjünk, sétáljunk
egy kicsit a szabadban. Látod, megöregedtünk, de a természet mindig új csodával lep
meg. Ugye sokszor jártál már erre, mégsem láttad soha ilyen szépnek? A fûben
megbúvó kései virágok, a mellettünk röpködõ bogarak, lepkék. Hát nem csodálatos? Az arcodat simogató szellõ, a nap finom melege, mely átjárja testedet, és a
friss levegõ szinte megfiatalít. Na, látod,
minden milyen gyönyörû? Igazad van, tudom, meg akarsz nyugtatni, de a valóságot
ezek a dolgok nem tudják megszépíteni.
Hidd el, ezen is túl leszünk, ne aggódj! Aztán elérkezett az idõ, hogy átessek a félelmen, és egy hét után ismét otthonomban
lehessek. Nagyon szomorkás napra ébredtünk. Az eget sötét felhõréteg borította. A
meteorológia 30-40 cm havat jósolt a Dunántúlra. Nem találtam a helyemet.
Mondtam a páromnak, szeretném, ha átköltöznénk az utcafronti szobába, tágasabb, világosabb. Hát, ha úgy gondolod,
rajtam nem múlik, mondta. Sok munkával
nem járt, csak az ágynemût és pár szennyes
holmit vittünk át. Ebéd után lepihentem,
semmi nem tudott érdekelni, csak néztem
a nagy semmit. Az altatás utáni melankóliába estem. Kint borús volt az idõ, olyan félhomály töltötte be a szobát. Egyszer csak
azt vettem észre, a szoba kivilágosodott,
megtelt fénnyel. Rácsodálkoztam, hogy lehet? A kíváncsiság kikeltett az ágyból, az
ablakhoz mentem, néztem az eget. Mint
egy kis ablakon át, úgy kukucskált ki a nap,
egy kis résen át ép az én ablakomra ragyogott. A járda mellett egy bukszus sövény
húzódik. Mögötte díszcserjék, és egy gyertyánfa van. Tele volt zúzmarával. Ahogy
rásütött a nap, úgy ragyogott, mintha ezüst
lett volna. Csak ámultam ennyi szépség láttán. Ahogy nézegettem, egyszer csak rászállt egy madárka az egyik ágra. A zúzmara leszóródott, és ahogy nap rásütött, a szivárvány minden színével tündökölt. Ahogy
kísértem a zúzmara útját, észrevettem az
én fekete Cirmikémet a sövény tövénél.
Épp madárlesen volt. Nagy érdeklõdéssel
figyelte az ágon lévõ madárkát. Megkopogtattam az ablakot, a madárka elrepült,
Cirmi méltatlankodva felkapta a fejét a
hang irányába és a kapuhoz szaladt. Beengedtem, de nem hozzám szaladt, hanem a
páromhoz, a kis hálátlan. Én pedig visszafeküdtem betegágyamba. Közben a nap is
elbújt. Eltûnõdtem, hogy mekkora áldás
ért azon a kis résen keresztül, a felhõk közül. Milyen csodát tett velem az a pár perc,
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amit átéltem Kizökkentett a melankóliámból, s ha csak egy pár percre is, elfeledtette a bajaimat. És itt kezdõdött el számomra az, amit elképzelni sem tudtam. A
visszaemlékezés. A szépre, a rosszra. Nem
féltem, hisz annyi szépet és jót átéltem. Jó
volt emlékezni. A párommal, amikor a bécsi keringõre táncoltunk, amikor a táncversenyt megnyertük, amikor áttáncoltuk
az egész éjszakát. És én utána hetekig jártam rehabilitációra az ízületi gyulladás miatt. De boldog voltam, semmi nem számított, igen, érdemes volt. És most, amikor
megöregedtünk, és még itt van mellettem,
cáfolhatja-e valaki a cáfolhatatlant? A sok
viszontagság mellett is érdemes volt élni.
Elmondhatom, boldog voltam.
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Búcsúzunk két kiváló
labdarúgótól...
és azoktól, akiket korábban elvesztettünk
A közelmúltban több mint egy hétig fekete zászló lobogott a futballpályán. A
Simontornyai BTC (késõbb STC) 1922-es megalakulása óta hányszor és mennyi ideig
fújta a szél a halált jelzõ lobogót, tettem fel a költõi kérdést magamnak. Természetesen
nem tudok felelni a fentiekre.

Kõnig Nándorné Kocsis Krisztina

Mûvészetkedvelõknek
– röviden!
Mûvészeti technikák XI./4. rész
Monumentális festészet

A mozaik
Bevezetés
A cím olvastán rögtön feltehetjük a kérdést: a mozaik mióta festmény? Nos, valóban, elsõ pillanatban mintha zavart
éreznénk a fogalmak között. Pedig csak
követjük a felhasznált forrást a csoportosításban. E gondolat mögött az húzódhat meg, hogy a mozaik is erõteljesen a monumentális mûfajok közé tartozik, valamint szintén vizuális hatásokra épül, mint a festészet. Elsõ fénykorát
az antik világban (görög, római kultúrák) élte.
Nem kétséges, hogy a mozaik a fényûzés, a gazdagság egyik jele. Hiszen
sokba kerül az elõállítás, a kivitelezés is
drága. A technikából következik az
idõt-állóság. Egy-egy mozaik nem
egy-két évre készült! Mint ahogy
egy-egy épület, mely valamelyik gazdag
elõkelõség tulajdonát képezte, s benne
a mozaik istenek, mitológiai alakok
nagyságát hirdette. A mozaik története
századokon keresztül ível, hirdetve a
megrendelõ anyagi jólétét, az ábrázolás
örökkévalóságát.
Bár még a XX. században is készültek
mozaikok – simontornyai érdekesség a
bõrgyár jubileumát hirdetõ mozaik,
Könyv István alkotása – a reneszánsztól
kezdve lassú, de végleges hanyatlásnak
lehetünk megfigyelõi.
A XXI. század pedig – a számítógép és a
digitalizáció kora – végleg eltemette a
mozaikot, a múltba veszõ, ködös emlékké téve azt. A következõkben pedig áttekintjük a történetét ennek a – ma már
elfeledett – mûvészetnek.
E
kalandozáshoz
ajánlom
a
simontornyai könyvtárból A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet.
Gyurkó Gábor

Az 1998-ban készült fotó, mely Györe Nándor akkori ügyvezetõ elnök pincéjénél készült,
egy elmúlt, szép kor utolsó képe, valószínûleg ekkor voltak együtt az öregfiúk.
Alsó sor: Ferenczi István†, Laki Attila, Zakariás József†, Sebestyén Orbán, Pénzes Ferenc†, Sebestyén János†, Györe Nándor.
Középsõ sor: Sebestyén Tibor†, Baum Károly†, Kara László†, Takács József, Tóth István†, Botos János†, Jobbágy János, Öri István, Gahó István, Cseh László, Mikulás József†, Kondor György.
Hátsó sor: Varga László, Cserháti Péter, Kleiber György†, Gereny József, Beidek László,
Szücs József, Kalános József.
Közülük, azóta sajnos nagyon sokan elhunytak (†-el jelölve), utoljára Pénzes Ferenctõl,
az álomcsapat balszélsõjétõl és Mikulás Józseftõl, a szélvészgyors jobb szélsõtõl búcsúztunk, akik szintén nagybetûkkel írták be nevüket Simontornya sporttörténetébe. Mikulás
Józsefet 88 éves korában ragadta el a halál, míg Pénzes Ferenc 80 évet élt. Aktív játékos
pályafutásuk után sem szakadtak el a sporttól, noha mindketten futballisták voltak, Mikulás József zömében a kézilabdásoknál töltött be vezetõ szerepet, míg Pénzes Ferenc
több évig futballedzõként tevékenykedett.
Emléküket megõrizzük, legyen számukra könnyû a föld, nyugodjanak békében!
Va Lá

MEGEMLÉKEZÉS
Március 24-én lesz 25 éve, hogy Márkus Ferenc elhunyt.
Szerettei így emlékeznek Rá:
A múlttal visszanézve valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már,
Csak az idõ múlik, feledni nem lehet, Szívünk õrzi drága emlékedet!
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Február 11-én – néhány év kihagyás után –
újra megrendezésre került a jótékonysági
bál az óvoda javára, melyet idén a szülõi
munkaközösség szervezett. Akik eljöttek,
egy színes, vidám, táncos elõadást láthattak, melyben az óvodások, óvó nénik és a
szülõi munkaközösség tagjai egyaránt szerepeltek. Meghívott elõadóként a
Krammer Ferenc kórus és a Nebojsza néptánccsoport emelte a rendezvény színvonalát. A szórakoztató mûsor után kezdetét
vette a bál, melyen a hangulatról Fischl Laci és zenekara gondoskodott. Meglepetésvendégként – Csõszné Kacz Edit polgármesterasszony és Szabó Attila alpolgármester jóvoltából – a Matyi és a Hegedûs
fellépését élvezhette a nagyérdemû.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a bál megrendezéséhez, illetve tombolatárgyával támogatta az
adománygyûjtést.
A bál bevételét az óvoda kerti játékainak
fejlesztésére, újítására szeretnénk fordítani.

Támogatóink: Agro Hobby Áruház –
Tokné Szegedi Éva,Tok Gábor, Andráskó
Péter képviselõ, Bajcsi Ágnes ev. –
Szépülde, Bárdos László címzetes fõjegyzõ, Bencze János ev., képviselõ, Bonyár

Renáta ev., BSZV Nyugdíjasklub, Cseh
Iván ev., Csendes József, Csilla Virág,
Csõszné Kacz Edit polgármester, Dobos
Dóra ev., Fried Kastély Szálloda és Étterem, Hatos Coop ABC, Horváthné Kovács
Erika ev., Gálaker Kft., Glück Kata ev.,
Gyõriné Ilia Brigitta ev., Halbaksz Adrienn ev., Klárné Horváth Bianka, Kínai
Áruház, Kiss Ferenc, Kojnok Róbert és
családja, Korall Üzletlánc, Kovács Éva ev.,
Lampert Csaba – Simontornyai Kézilabda
Klub, Majer Ker Kft., Mészáros Etelka ev.,
Nagy ABC – Lack Mária ev., Nagy Ágota –
RTM és Kanga tréner, Németh Gábor és
családja, Néth Anikó ev., Pillich Ferenc
Szakiskola, Réka Trans Kft., Rock and
Roll Testvér Ex-presszó – Kling Hermina,
Simontornyai Autósbolt – Körtés Gábor,
Simontornyai Várvédõk, Sióbõr Ker Kft.,
Szabó Attila képviselõ, Sziládi Gyöngyi,
Tenke Zsanett, Tóth Attila, Tulipán Étterem, Vadvirág vendégház – Kisszékely,
Varga Pékség, Zsolnai István képviselõ.
Köszönet a technikai segítségért Herczeg
Lajosnak, Koczkás Lászlónak és a mûvelõdési ház összes dolgozójának.
A szülõi munkaközösség tagjai
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Megkezdõdött a kézilabdaszezon
A Veszprém–Fejér megyei felnõtt bajnokságban induló nõi és férfi csapatunk is lejátszotta elsõ mérkõzéseit. A lányok jobban
szerepeltek.
A még serdülõkorú lányok hazai pályán a listavezetõ Balatonszemes ellen majdnem meglepetést szereztek, közel álltak a döntetlenhez, de rutintalanságuk, valamint a kihagyott öt 7 méteres miatt elúszott az egy pont. Mindezek ellenére dicséretet érdemelnek a lányok, egyre jobban kezd beérni az a sok munka, melyet Zámbó Tibor edzõ vezetésével végeznek.

Simontornya 60 nézõ. V.: Dravecz–Hudra.
SIKK: Takács – Horváth 3/1, Varga 8/4, Nyirati, Bodaki 2, Glück
1, Vincze 1.
Cserék: Kõvári (kapus), Erdélyi 3/3, Péteri, Hlusek, Pincési.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Kiállítások: 4, illetve 4 perc, 7 méteres 13/8, illetve 4/3.
Beérett a sok munka gyümölcse, biztosan gyõztek a lányok.
A tavaszi szezon második mérkõzésén, a negyedik helyen álló ÕSI
Andreotti csapatát fogadta a MESI (hivatalosan SIKK gárdája).
Az izgalmas találkozón a két jól felkészített csapat küzdelmébõl a
hazaiak kerültek ki gyõztesként.

A SIKK góljait Horváth Molli 9, Varga Brigitta 9, Bodaki Titanilla 9, Erdélyi Virág 4, Glück Enikõ 2, Vincze Gréta 2 szerezték.
Kiállítások 4, illetve 12 perc. 7 méteres 9/7, illetve 3/2.

FÉRFIMÉRKÕZÉSEK
V.: Dravecz–Hudra.
SIKK: Somogyi – Kiss 2, Kapoli 4, Pásztor, Szilágyi 3, Németh 3,
MOLNÁR 10.
Cserék: Nacsa 5, Glück 2, Kovács, Lampert 3, Rohn.
Edzõ: Zámbó Tibor.
Kiállítások: 4, illetve 12 perc, 7 méteres 8/4, illetve 1/1.
Álomrajtot vett a Simontornya. A nagy kedvvel és eredményesen
játszó Molnár Bence vezetésével a 21. percben 5 góllal vezettek
(14-9). Ezután rémálommá vált a mérkõzés, a szünetig már nem
találtak be a vendéglátók, talán elhitték, hogy megvan a mérkõzés. A vendégek zsinórban lõtt 7 góljukkal átvették a vezetést.
Szünet után egyszer még fellángolt a SIKK, 36 perc (19-19), de két

Újra a
futballpályán!
Március 1-jétõl a Bozsik-programban szereplõ
legfiatalabb korosztály, a 7-8-9 évesek foglalkozásait, edzéseit id. Csepregi György irányítja. Az
idõs mester korábban hosszú ideig tevékenykedett az SBTC-STC különbözõ korosztályú csapatainál, emellett a klub ügyvezetõ elnökeként is
segítette Simontornya sportját. A feladata ezúttal nem az eredményesség, hanem a játék megszerettetése, hogy minél többen sajátítsák el a
sportág alapjait, fiúk-lányok egyaránt.
Va Lá

kimaradt 7 méteres után fokozatosan elhúzott a Nemesvámos. A
Simontornya lélekben már feladta a mérkõzést, kár, mert a vendégek nagyon elfáradtak, idõnként már csak a szívük vitte elõre
õket. Igaz, hogy hiányzott Csendes Flórián, aki két mérkõzéssel
kevesebbet játszva is elõkelõhelyen áll (második) a góllövõ listán,
de ezt a mérkõzést nélküle is illett volna megnyerni. Mentális küzdés, közepes kapusteljesítmény, a Kiss–Kapoli szárny és a beállós
eredményessége kellett volna a gyõzelemhez.
Zámbó Tibor vezetõedzõ a vereség fõ okának azt tartotta, hogy az
elsõ húsz perc után a játékosok zöme elkezdett egyénieskedni,
nem tartották be a megbeszélt taktikát, s lényegében önmagukat
verték meg. Edzõ nélkül nem megy!
A fiúk második mérkõzésüket idegenben, Alsóörsön játszották.
Az õszi mérkõzésen a Simontornya biztosan gyõzött, ezúttal is
gyõzelmi reményekkel utaztak. Két új játékossal megerõsödve
bízhattak a sikerben. Csalódnunk kellett, mert az edzõ nélküli
csapat csak árnyéka volt önmagának, ennek okai lehetnek: egyrészt az edzések hiánya, másrészt nem játszották a modern kézilabdát, nem éltek a gyors középkezdés lehetõségével. Bosszantó
volt látni, hogy egy esetben a kapus rohant ki a középkezdést elvégezni, de nem tudta kinek adni a labdát, ugyanis a cserével voltak
elfoglalva. Apropó csere: nem érthetõ, hogy a három fiatal játékos egyetlen percet sem játszott, pedig több idõsebb játékos igen
halovány teljesítményt mutatott. A csapatnak nincs vezére, ez
meglátszott a mérkõzés végén is, nem jöttek megköszönni a
SZURKOLÁST, melyben a Simontornya fölényesen gyõzött.
Igaz, könnyû helyzetben voltunk, mi 13-an – 3 játékos 2-2 szülõje,
az Erdélyi család minden tagja (5 fõ), valamint jelen sorok írója,
feleségével együtt, nagyszülõi szerepben. A hazaiakat 3 szurkoló
biztatta. Sokat gondolkodtam, aludtam rá 3 napot, úgy döntöttem, hogy e gondolatokat közreadom. A jobbítás szándéka vezérelt.

A SIKK góllövõi: CSENDES 10, Németh 4, Szilágyi 4, Kapoli 3,
Molnár 3, Lampert 2, Pásztor 1, Nacsa 1.
Kiállítások 0, illetve 6 perc, 7 méteres 2/1, illetve 4/4.
Va Lá
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Vendégsikerek a Zimányi-kupán
A kupa fõszponzora az OZORA FESZTIVÁL tulajdonosa, szervezõje, a ZIMÁNYI család. Zámbó Tibor és Lampert Csaba segítségével egy színvonalas tornát hozott létre. A két korosztályban is pályára lépõ Lébény csapatainak indulása üde színfoltja
volt a kupának. Ismét beigazolódott, „Az alma nem esik messze a
fájától”, ugyanis a SIKK vezetõedzõjének fia, dr. Zámbó Tibor is
megszállottja a kézilabdázásnak. A Gyõrhöz közeli Lébény utánpótláscsapatának edzõje. Emellett NB-s minõsítésû játékvezetõ.
Az õ segítségével jött létre a találkozó, mint a lányok elmondták,
nagyon jól érezték magukat a két nap során, mind Mezõszilason
és Simontornyán is.

Végeredmény:
1. Lébény, 2. Simontornya, 3. Lajoskomárom.

Eredmények:

Az U11-es lányoknál Lébény nyerte a kupát, miután 1 góllal legyõzte Simontornyát. A gólkirály címet Limp Boglárka érdemelte
ki, legjobb kapusnak Mészáros Tiffany bizonyult. Mindkét játékos a lébényi csapatban játszik. A legértékesebb játékosnak
Bencze Hanna simontornyai játékost választották.

Eredmények:
U11-es korosztály:
Lébény–Simontornya 12:11
Góllövõk: Kovács Szonja 4, Enesei Luca 3, Bencze Hanna 3, Papp
Nikolett 1.
A gyõzelmet és a kupát az utolsó percben lõtt két góllal nyerte
meg a vendégcsapat.
Lébény–Lajoskomárom 22:5
A Simontornya–Lajoskomárom meccs elmaradt, mert a
lajoskomáromiak betegség és sérülés miatt lemondták a mérkõzést.

U14-es korosztály:
Simontornya–Lébény 19:18
A hazaiak a befejezés elõtt 2 perccel még 4 góllal vezettek.
Góllövõk: Varga Brigitta 6, Glück Enikõ 5, Vincze Gréta 3, Horváth Molli 2, Bodaki Titanilla 2.
Tamási–Lébény 24:9
Az egységesebb Tamási magabiztosan gyõzött.
Tamási–Simontornya 17:15
Simontornya góllövõi: Varga Brigitta 6, Bodaki Titanilla 4,
Vincze Gréta 3, Erdélyi Virág 1, Horváth Molli 1.
A felkészülésben elõbbre tartó tamásiak végig vezetve megnyerték a találkozót, a hazaiaknál a három meghatározó játékos ezúttal halvány teljesítményt nyújtott.

Végeredmény:
1. Tamási, 2. Simontornya, 3. Lébény.
Gólkirály Horváth Petra, a legjobb kapus Kajdi Ilona, a legértékesebb játékos Pintér Marianna (mindhárom tamási játékos).
A fiúk csapata versenyen kívül indult és a lányok ellen játszottak.
Simontornya–Lajoskomárom (lányok) 23:0.
Góllövõk: Horváth Balázs 6, Molnár Máté 6, Nagy Zalán 4, Szili
Ádám 4, Kõvári Roni 1, Soós Bence 1, Hegyi Ferenc 1.
Simontornya–Lébény (lányok) 19:9
Góllövõk: Nagy Zalán 5, Szili Ádám 4, Horváth Balázs 4, Molnár
Máté 3, Szili Ákos 3.
Simontornya–Simontornya (U11-es lányok) 22:7
Góllövõk: Szili Ádám 6, Molnár Máté 5, Szili Ákos 4, Horváth Balázs 3, Nagy Zalán 2, Kõvári Roni 1, Soós Bence 1.
Lányok góllövõi: Kovács Szonja 4, Papp Nikolett 3.
Az ünnepélyes eredményhirdetésnél Zimányi Árpád, a kupa fõszponzora, Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõ elnöke segítségével adta át a kupákat és az érmeket. Minden játékos érmet kapott,
míg a csapatok a helyezésüknek megfelelõ nagyságú díszes kupát
õrizhetnek a vitrinjükben. A versenyen kívül induló fiúk sem
mentek haza üres kézzel, Zámbó Tibornak, a mezõszilasi Németh
László Általános Iskola igazgatójának köszönhetõen egy-egy
baseball sapkával és tollal gazdagodtak.
Va Lá

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