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MEGÚJULT, VILÁGOSABB,
ENERGIATAKARÉKOSABB LETT
A SPORTCSARNOK
Az elmúlt évi sikeres TAO-pályázat eredményeként tavaly a sportcsarnok küzdõtere és az öltõzõk felújítása történt meg. Az idén újabb pályázatot nyert a Simontornyai Kézilabda Klub.
Folytatódik a sportcsarnok felújítás!
Most a küzdõtér nyílászárói kerülnek kicserélésre! Az 1993 decemberében átadott sportcsarnok
24 éves kopolit üvegeket 26 db 3 m x 2,5m-es hõszigetelt ablakok váltják fel és 2 nagy ajtó kerül a
régiek helyére. A természetes fény világosabb
környezetet, valamint energia-megtakarítást
eredményez.
Ez a beruházás 10 millió Ft-ba kerül, amihez az
önrészt (3 millió Ft-ot) ismét az önkormányzat
biztosította az egyesület részére, a hiányzó 7 millió Ft-ot az egyesület vezetõsége cégek társasági
adójából szerezte meg. Lampert Csaba ügyvezetõ elnök ismét jó szervezõmunkát végzett, aki
köszönet mondott a segítségért Simontornya város képviselõ-testületének, a Simotrade Kft.nek, a Sudár Ablakrendszerek Kft.-nek, Varga
Gábor országgyûlési képviselõnek.
Va Lá
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A testületi ülésrõl
jelentjük
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. 2017. május 17-én megkezdtük a szennyvizes beruházás garanciális bejárását. 2-3 hét múlva kerül lezárásra.
2. Elkészült a buszvárónál a vízelvezetõ folyóka. A
helyzet javult, de még mindig keletkeznek tócsák. A
kátyúzás során javítunk az aszfalt lejtésén, remélhetõleg jobb lesz az állapota.
3. A közlekedési vállalat szóban jelezte felénk, hogy
a Beszédes utcában a játszótér mellett parkoló gépjármûvek akadályozzák a kihajtást. Az állapot javítására közlekedési táblát fogunk kihelyezni.
4. A központi orvosi ügyeletre kiírt közbeszerzési felhívásunkat megtámadta az egyik ajánlattevõ. A
vesztes vállalkozó két „Elõzetes vitarendezés”-t kezdeményezett. A második után – elfogadva a magyarázatot – jogorvoslatot nem kezdeményezett. Az új
szolgáltató 2017. július 1-jével kezdi meg tevékenységét, mivel csak addigra tud a MEP-el szerzõdést
kötni.
5. A lakások eladására kiírt pályázatra egy érdeklõdõ
volt, de pályázatot már nem adott be. Javaslom az
ismételt kiírását úgy, hogy az – a honlapunkon kívül
– megjelenhessen a helyi újságban is.
6. Az Ipari Társasház taggyûlést tartott, ahol az alpolgármester képviselt. A vízszolgáltatás tekintetében olyan megállapodás született, hogy árajánlatot
kérnek a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl
egy új vízvezetékrendszer kiépítésére. Addig pedig a
veszteség a fogyasztás arányában megtérítik a szolgáltatás veszteségét.
7. Május 22-én a külterületi utak pályázata ügyében
a kiíró helyszíni szemlét tartott. A tervezõnek a szerzõdésünk szerint – kiadtam a második részszámlához a teljesítésigazolást.
8. A Hunyadi utcai iskolában engedélyt adtam egy
falelátó építésére, amely engedélyhez nem kötött
építési engedély.
9. A kormányablak kialakításáról külön napirendben
foglalkozunk.
10. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a Mészáros utcai burkolat javítását július
1-jei határidõvel.
11. A szennyvízcsatorna pályázatunk tekintetében
benyújtottuk a projektfenntartási jelentést. A fenntartás 5 évig tart.
12. Áprilisban megkaptuk az ügyeleti gépjármû
megkülönböztetõ jelzésére az engedélyt.
13. Az arculati kézikönyvhöz megkezdtük az adatgyûjtést.
14. A település rendezési terv tekintetében megkaptuk a szakhatóságoktól a visszajelzést. A tervezõ a
júniusi képviselõ-testületi ülésre fogja javaslatait
elõterjeszteni.
15. Támogattam a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium épületének tulajdonosaként a Tamási
Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17 kódszámú „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a
hátránykompenzáció elõsegítése és a minõségi oktatás megteremtése érdekében” címû pályázat benyújtását.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Április 25-én Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral
részt vettünk a megyei értekezleten, ahol a településfejlesztésrõl, az arculati kézikönyv megalkotásáról adtak tájékoztatást.

Április 26-án Macher Pállal, Lajoskomárom korábbi
polgármesterével tárgyaltam a Sió projektrõl.
Április 28-án Szabó Attila alpolgármester és Nagy
Károly ügyintézõ vett részt az Ipari Társasház taggyûlésén.
Április 29-én mikrotérségi nyugdíjas találkozót tartottak a Fried Mûvelõdési Házban. Köszöntöttem a
simontornyai és a térségbõl érkezett nyugdíjasokat.
Május 2-án részt vettem az Õszikék majálisán.
Május 3-án Witzl Zsolt városi fõépítész részvételével kötetlen megbeszélést tartott a képviselõ-testület a településképrõl, az arculati kézikönyvrõl.
Május 4-én a Fényszóró Alapítvány támogatásával
50 simontornyai gyerekkel és kísérõpedagógusokkal Budapestre utaztunk. Délelõtt az állatkertben,
délután az Uránia filmszínházban volt program, vacsorát egy vállalkozó támogatásának köszönhetõen
a McDonald’s-ban kaptak a résztvevõk. Köszönetemet fejezem ki Amrein Károlynak, a Gemenc Volán
Zrt. vezérigazgatójának, hogy mint már annyiszor,
úgy ez alkalommal is ingyen bocsátottá rendelkezésünkre az autóbuszt az utazáshoz.
Május 6-án búcsúztattam a végzõsöket a szakiskolai, majd a gimnáziumi ballagáson, utána a városháza nagytermében fogadtuk õket.
Május 12-én zajlott a borverseny a várban Simontornya Város Önkormányzata és az Észak-Tolnai
Hegyközség közös rendezésében. Fehérbor kategóriában Simontornya Város Fehérbora – Benb Kft.
2016-os évjáratú olaszrizlingje, vörösbor kategóriában Simontornya Város Vörösbora – Csõsz László
2016-os évjáratú vörös cuveeje lett. Rosé kategóriában pedig Schweigert György 2016-os évjáratú
pinot noir rose bora gyõzött.
Május 13-án hetedik alkalommal tartották meg a
Simontornyai Vár Napját. A rendezvényt 10 órakor
megnyitottam. A színvonalas programok évrõl évre
több látogatót vonzanak, köszönetemet fejezem ki a
vár dolgozóinak és a Simontornyai Várvédõk Hagyományõrzõ Csoportnak.
Május 15-én tárgyaltam a Sped-Med Kft. vezetõjével a központi orvosi ügyelet mûködtetésével kapcsolatos szerzõdés elõkészítésérõl. A megbeszélésen részt vett Szabó Attila alpolgármester is. Tárgyaltam a Tamási Járási Hivatal vezetõjével a kormányablak létesítésérõl. Nagyon fontos, hogy ez
megvalósul itt Simontornyán, mert a jelenlegi okmányiroda nem biztos, hogy a jövõben megmaradhatott volna, és akkor az ügyek intézéséhez Tamásiba kellett volna utazni a helyieknek.
Május 19-én részt vettem a várban megrendezett
Panofix és Accident koncerten.
Május 22-én ismét tárgyaltam a Sped-Med Kft. vezetõjével.
Május 26-án az ELTE kutatói készítettek felmérést
Simontornyán, a halmozottan hátrányos helyzetû
térségeket kutatják.
Bejelentem, hogy több pályázaton is nyertesként
hirdették ki Simontornya városát. Így a Sió Projekt, a
TOP szociális pályázata (kolostor felújítás) is nyert,
hamarosan értesítés várható a barnamezõs és az
egészségügyi (rendelõ és lakásfelújítás) pályázatokról is.
A Magyar Közút Nonprofi Zrt. vezetése arról értesített, hogy a Petõfi utca útfelújítása elkészült, hamarosan a Sió híd burkolatát is rendbe teszik.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Csõszné Kacz Edit polgármester: Javasolta, hogy
az Egyebek napirendi pontjai közé vegyen fel a testület még két témát, a központi orvosi ügyeleti szolgáltatással kapcsolatos feladatok átadását és a
konyhafelújítási pályázatot.
Bejelenti, hogy a tévénézõk is értesüljenek róla,
hogy a Sió-projekt keretében aláírja a szerzõdést.
Simontornyán lesz az egyik állomás a Sió mellett:
épülni fog egy étkezõt, mosdót, büfét tartalmazó helyiség, lesz kajak-, kenu-, kerékpártároló. Emellett kiépül a kerékpárút is. Ez a projektrész körülbelül 30
millió forintból valósulhat meg.
Az elõzõ ülésen döntött a testület az étkeztetési fejlesztési pályázat benyújtásáról. Ez meg is történt, hiánypótlásként kérik a beruházás ütemezését. Ezt
még a mai napon be kell nyújtani, kéri, hogy fogadja
el a testület az ütemezést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására. A fejlesztés
helye: Simontornyai Polgármesteri Hivatal – konyha: Simontornya, Szent István király u. 3.
Forrástáblázat (bruttó Ft):
1. sorszámú:
Megnevezés: építés költsége: 19.965.506 Ft; eszközbeszerzés költsége: 7.218.934 Ft; pályázat
összköltsége: 27.184.440 Ft.
2. sorszámú:
Megnevezés: igényelt támogatás: 25.825.218 Ft.
3. sorszámú:
Megnevezés: saját forrás összege: 1.359.222 Ft.
A képviselõ-testület a saját forrás összegét – amely
1.359.222 Ft –, a 2018. évi költségvetésébõl biztosítja.
A megvalósítás, illetve a finanszírozás idõbeni ütemezése:
1. sorszám – építési beruházás
A megvalósítás tervezett ideje: 2018. I. negyedév;
2018. III. negyedév
A finanszírozás tervezett ütemezése: 2018. március
31. 30%; 2018. szeptember 30. 100%
2. sorszám – eszközbeszerzés
A megvalósítás tervezett ideje: 2018. I. negyedév
A finanszírozás tervezett ütemezése: 2018. március
31. 100%
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
a szükséges nyilatkozatokat aláírására.
Amennyiben jelen pályázat nem kerül támogatásra,
viszont a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat
eredményesnek minõsül, úgy az épület akadálymentesítésének költségét a képviselõ-testület saját
erõbõl, a 2018. évi költségvetésébõl biztosítja.
Polgármester: Körtés István képviselõ egy levélben
szeretné felhívni a csatornázási LTP szerzõdéssel
rendelkezõket, hogy mindenki keresse meg az OTP-t
a saját szerzõdésének lezárásával kapcsolatban.
Ritter Rudolf, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnok-helyettese: Az elõzõ ülés óta hét esetben
rendeltek el nyomozást bûncselekmény gyanúja miatt. Egy vasúti közlekedés biztonsága veszélyeztetése, egy csoportosan elkövetett garázdaság, 3 lopás
és 2 ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétsége miatt.
Zsolnai István képviselõ: A polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a lakásokat újra meg kell
hirdetni. Megkérdezi, hogy a két Mátyás király utcai
lakásról van-e szó, és hogyan lehet megtudni az árat.
Nagy Károly településfejlesztési-és üzemeltetési
ügyintézõ: Igen, a Mátyás király utcai lakásokról
van szó. Az ár nem publikus, a pályázati anyagból
meg lehet tudni. Ezt 50 ezer forintért lehet megkapni,
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ha nem jön létre a szerzõdés, akkor az összeg visszajár.
Alpolgármester: Megköszöni Csõsz Lászlónak a
borverseny lebonyolítását, és a Bencze Kornél vezette Simontornyai Várvédõk csapatának a Várnap
rendezvény lebonyolítását, Kántor Mónikának a rendezvényre biztosított sátrat.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A polgármester már 25
éve beszámol a két ülés közötti eseményekrõl. Sosem volt még ilyen, hogy ennyi, és ilyen nagy hatású
pozitív dologról hallhattak a simontornyaiak. Három
dolgot emel ki:
1. A simontornyai iskola iskolaközpont lesz. A Klebelsberg Központ vezetõje elmondása szerint várható, hogy az iskolaépület felújításra kerül és tanuszoda is épülhet majd.
2. A TOP-pályázatokon több százmillió forintot nyert
a városfejlesztésekre.
3. A kormányablak létrehozása. A megyében jelenleg 8 helyen mûködik ilyen. Simontornyán okmányiroda van, ahol 70-80 féle ügyet lehet intézni, a kormányablakokban 2000 félét, a nyugdíjügyeket és
minden mást is. Így Simontornya közigazgatási
helyzete is megszilárdul.
A polgármester most Simontornya méretéhez képest rengeteg pozitívumról számolt be. Ilyen eredményekre méltán lehet büszke.
Polgármester: A TOP-pályázatok közül a szociális
pályázat eredménye már megérkezett, ezen 124 millió forintot nyert a város, a Templom utcai orvosi
rendelõ felújításra 111 millió forintot kapott Simontornya. A barnamezõs beruházásokra beadott pályázatról (tûzoltószertár építése) júniusban várható a hivatalos döntés, de valószínûleg ez is pozitív elbírálást kapott. A Sió-projekt szerzõdését holnap fogja
aláírni.
A képviselõ-testület a lejárt határidejû KT-határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
szóló beszámolót elfogadta. A két ülés között
történt eseményekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.
Tájékoztató az egészségügyi
alapellátásban felmerülõ problémákról
Polgármester: A vezetõ háziorvos beszámolóját a
testület nem fogadta el. Ezután minden orvost meghívtak egy megbeszélésre, eljöttek, elmondták a véleményüket, most csak Mihócs doktor van jelen.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és
sportbizottság elnöke: Ez egy kötetlen megbeszélés volt, a hibák javításáról, panaszokról beszéltek.
Jegyzõkönyv készült róla.
Zs. I. képviselõ: Tudja, hogy a vezetõ háziorvos jelenleg egy haláleset miatt van távol, a többiekrõl
nem tudja, miért nem jöttek el. Pont az az orvos sem,
akivel a legtöbb probléma van. A Mantrafa Kft. részérõl sem jött senki, pedig mindenki kapott meghívót. Megkérdezi, hogy ilyen esetben nem kötelezõ-e
eljönniük. Az õ érdekükben vannak a megbeszélések, és arra se méltatják a testületet, hogy megjelenjenek.
Polgármester: A vezetõ háziorvos minden évben
beszámol. Az orvosok szerzõdésben állnak az önkormányzattal. A szerzõdésben foglaltak betartását
kérjük tõlük. Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Simontornyán a minimális rendelési idõben kell csak rendelniük, készenlétben egy héten egyszer, maximum kétszer kell lenniük. A központi ügyelet mûködtetése önként vállalt
feladata a városnak. Ennek ellátására közbeszerzést
kellett kiírni, mert a jelenlegi rendszer már nem mûködött jól. Decemberben például a 31 napból 15-öt
külsõs orvosokkal kellett megoldani. Simontornyán
3 felnõtt háziorvosi körzet van, ezt nem szeretnék
csökkenteni.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a
legnagyobb probléma az, hogy a 2. számú körzet orvosa nem fizeti a közüzemi díjakat. A körzet a
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Mantrafa Kft.-vel van szerzõdésben, ennek a kft.-nek
a képviselõje egyszer sem jött el a megbeszélésekre. Senki nem akarja az Ollmann doktornõt innen eltávolítani, de köztartozása van a cégnek, muszáj a
problémával foglalkozni. Megkapta az önkormányzat az OEP állásfoglalását, nem lehet köztatozása. A
doktornõ mindig arra hivatkozik, hogy azért nem tud
fizetni, mert kifizettették vele az iparûzési adót. Azóta semmit se fizet, se vizet, se áramot. A praxispénz egy részét erre kell fordítani. Iparûzési adót 20
millió forintos bevételig lehet elengedni, ennél nagyobb bevételnél nem! Kikötötték a vonalas telefont
a rendelõben, erre megadott a doktornõ egy 70-es
mobilszámot. Ezt nem szabad megengedni. A
Mantrafa Kft.-nél a doktornõ alkalmazott. A másik
probléma a készenlét. Ha valakihez ki kell menni, minél gyorsabban oda kell érni. A doktornõ azt mondja,
nem szeret vezetni, ezt tudták róla akkor is, amikor
szerzõdtek vele. De itt emberéletekrõl van szó. Van a
doktornõnek jogosítványa, autója is. Senki nem
akarja õt eltávolítani. De be kell tartania a szabályokat. Az ügyeletbe nem lehet bevinni a gyerekét. Akik
aláírást gyûjtöttek a doktornõért, azoknak tudni kell,
hogy nem személyes ellentét miatt lett a központi
ügyeletbõl ideiglenesen felfüggesztve.
Polgármester: A határozatban május 31. a határidõ, ha addig a doktornõ behozza az igazolásokat,
hogy nincs közüzemi tartozása, akkor rendezõdött a
helyzet. Ha nem, akkor lépni kell a testületnek. Sajnálja, hogy nem jött el a doktornõ, majd a tévébõl értesül a döntésrõl. Szeretné, ha rendezné a pénzügyeket és továbbra is Simontornyán dolgozna.
Zs. I. képviselõ: Ha nem rendezi, akkor új orvost kell
keresni. Azt beszélik, hogy õ (Zsolnai képviselõ)
összefogott a másik két orvossal, azért hogy eltávolítsák a doktornõt, és csak két körzet maradjon. Errõl
szó sincs!
Csõsz László képviselõ: Gondban van a határozati
javaslat C pontjával. A rendelõ használati szerzõdésérõl beszél.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Nem. A feladatellátási és a
rendelõhasználati szerzõdés felbontását is kezdeményezi a testület. A Mantrafa Kft. képviselõje
nincs jelen, a doktornõ mindig kibúvókat keres. Ha
május 31-ig nem hozza be a kért igazolásokat, akkor
fel kell bontani a szerzõdést. Ha a képviselõ-testület
nem bontana szerzõdést, a NEAK akkor is felbontaná
a szerzõdést a Mantrafa Kft.-vel.
A. P. képviselõ: A doktornõ múltkor sem jött, pedig
levélben kérte a zárt ülés megtartását.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A bizottsági ülésen megjelent.
Polgármester: Reméli, hogy mindent rendez a doktornõ. A betegei szeretik.
Zs. I. képviselõ: Ha most ezt rendezi is, várható,
hogy minden ugyanígy folytatódik majd.
Cs. L. képviselõ: A testület nem tûrheti el, hogy az,
aki hétszámjegyû összeget kap havonta a praxisért,
az ebbõl semmit se fizessen ki. Akkor joggal háborodik fel a lakosság. Hogy várható el attól, aki minimálbért kap, hogy mindent befizessen, ha ezt látja, hogy
az orvos semmit se fizet?!
A. P. képviselõ: Róla (Andráskó képviselõ) is azt
mondták, hogy összeszövetkezett a másik két orvossal a doktornõ ellen a két praxis mellett. Ezt cáfolja. Mindenkinek az az érdeke, hogy a város egészségügyi ellátása rendben legyen. De egyetért Csõsz
képviselõvel, nem megengedhetõ ez a tartozás. A
kisemberektõl bevasalják az adókat, így joggal mérgesek.
Polgármester: Végiggondolja, mi történik, ha nem
teljesíti a feltételeket a doktornõ. Nem fog akkor
sem másnap elmenni. A 3. körzetet átmenetileg is,
de mûködtetni fogják. Ez is egy piac. A körzetet akkor megpályáztatják. Többször engedélyezte már a
doktornõnek, hogy részletekben fizethessen. De
most, ha 31-éig nem rendezi a dolgait, akkor már
nem tud segíteni neki.

Zs. I. képviselõ: A készenlét ügyében is kellene valami határidõt szabni. 2 éve van már a doktornõ
Simontornyán. Ha valaki azért hal meg, mert õ nem
ért ki idõben, az kinek a felelõssége lesz?!
Cs. L. képviselõ: Mihócs doktor itt van. Meg kellene
õt hallgatni. Miért nincsenek az orvosok beszélõ viszonyban egymással, és az ügyeletrõl is. Az önkormányzat felajánlott 30% béremelést, de ezt elutasították, 100%-ot akartak.
Dr. Mihócs Zsolt háziorvos: A saját nevében szeretne néhány észrevételt tenni. Az áprilisi önkormányzati újságban megjelent a márciusi ülés kivonata. Ebben az áll, a testület új beszámoló készítését
rendeli el és felülvizsgálja a háziorvosi szerzõdéseket. Megkérdezi, hogy ez megtörtént-e.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A márciusi ülésre Dobroviztky doktornõ, vezetõ háziorvos készített
egy beszámolót, az csak a saját körzetérõl szólt. Ezután a megbeszélésen a többi orvos véleményét is
meghallgatták, ez alapján készült az elõterjesztés, a
szerzõdések is felülvizsgálata is megtörtént.
Dr. M. Zs.: Zsolnai István képviselõ mondta a márciusi ülésen, hogy jönnek az orvosokkal kapcsolatos
bejelentések. Szabó Attila alpolgármester pedig azt
mondta, hogy az orvosok nem tartják be a készenlétet, a rendelési idõt. Nem jó ez az általánosítás!
Most õ itt megjelent, ha gond van vele, akkor mondják a szemébe.
Szabó Attila alpolgármester: Ezt a véleményét
fenntartja, körülbelül 30 ember jött ilyen panasszal.
De mikor kérte õket, hogy adják írásba, akkor nem
merték felvállalni a nevüket. Félnek. Nekik az orvos
az az isten.
Dr. M. Zs.: Kéri az alpolgármestert, hogy mondja el,
konkrétan mi volt a panasz.
Alpolgármester: Például, hogy készenléti idõben
nem az orvos veszi fel a telefont, át van irányítva a
mentõkhöz.
Dr. M. Zs.: Ezt konkrétan az egyik kolléganõ csinálja,
ezzel a többieket is kényelmetlen helyzetbe hozza.
Alpolgármester: Ezt akkor az orvosoknak kell megbeszélni egymással. Nem mûködik a készenlét, ez
probléma.
Dr. M. Zs.: Novemberben már leírta: az önkormányzat feladata a 24 órás ellátás megszervezése. Ebbõl
16 óra meg van oldva. De 8-16 óráig nincs pontosan
szabályozva. Az ÁNTSZ erre már felhívta a figyelmet. A rendszer 21 éve mûködik, jól.
Elhangzott márciusban a vérvétel ügye is. De ez nem
alapfeladata az orvosnak. Ez pluszszolgáltatás, szabadáras. Akár 3-5 ezer forintot is el lehet érte kérni.
De mivel nem kötelezõ feladat, ezért elmaradás esetén sem szankcionálható.: A doktornõ ezt is megígérte, de ezt sem csinálja. A készenléttel kapcsolatban: azt írja a jogszabály, hogy haladéktalanul meg
kell kezdeni a kezelést. Azt nem írja, hogy autóval
kell kimenni a beteghez. A pályázati kiírásban az szerepelt, hogy B-kategóriás jogosítvány és autó szükséges, ezekkel rendelkezik a doktornõ. Ha van még
kérdés, szívesen válaszol.
Polgármester: A vérvétel nem kötelezõ, de meg kellene oldani. A másik két körzetben megoldják az orvosok, csak a 2. számúban nem mûködik. Fontos,
hogy az orvosok egymással legyenek beszélõ viszonyban! Ennek megoldása nem az önkormányzat
feladata, a legfontosabb a lakosság érdeke.
Címzetes fõjegyzõ: A megjelenésrõl: ez egy nyilvános testületi ülés. Meghívót kaptak rá az orvosok, de
eljönni nem kötelezõ. Lehetõségük lett volna elmondani a véleményüket. Ezt a bizottsági ülésen is megtehették. Az ott elhangzottak benne vannak az elõterjesztésben. De a szerzõdésbontás komoly dolog.
Az nem elég, ha a doktornõ behoz egy-két gázszámlát, hogy azokat befizette. Nem lehet lejárt köztartozása a törvény szerint. Ha ezt nem igazolja, akkor a
testület és a NEAK is kénytelen lesz lépni.
A készenlét pontos szabályozása valóban nincs benne a jelenlegi szerzõdésekben. Eddig jól mûködött,
errõl szól a határozat A) pontja. A B) pont kimondja,
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hogy a testület nem kívánja az iparûzési adóról szóló
szabályokat módosítani. Egyébként ezt nem a doktornõ, hanem az õt alkalmazó Mantrafa Kft. köteles
fizetni, és ez akkor is kötelezõ lenne, ha a testület
meghozná az elengedõ döntést. Mert az adó befizetése csak 20 millió forint bevételig engedhetõ el, és
nem a kft.-re vonatkozik, hanem a háziorvosokra és
a védõnõkre. A C) pont lényege: ha a doktornõ bemutatja az igazolásokat, akkor nincs teendõ, ha
nem, akkor kezdeményezi a testület a szerzõdés felbontását 6 hónapos felmondási idõvel.
K. M. képviselõ: A ki nem fizetett tartozások az önkormányzatra szállnak.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Ez így van. Kikötötték a telefont, ha másik orvos jön, akkor a visszakötés díját
az önkormányzatnak kell kifizetni.
Simontornya Város Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében az egészségügyi alapellátással kapcsolatos háziorvosi
feladat-ellátási szerzõdéseket felülvizsgálta.
Megállapította, hogy a szerzõdések nem tartalmazzák a napközbeni összevont, változó telephelyû orvosi ügyelet szabályait. Felhívja a
polgármester asszonyt a szerzõdések ennek
megfelelõ módosítására, 2017. június 1. napjával.
Simontornya Város Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva kötelezi
Simontornya város egészségügyi alapellátásában
résztvevõ orvosokat a rendelési idõ pontos betartására. A képviselõ-testület a helyi adókról szóló
23/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendeletbe foglalt
iparûzési adóról szóló szabályozást fenntartja.
Ha a Mantrafa Kft. igazolja, hogy nincs köztartozása: Simontornya Város Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Mantrafa
Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerzõdést és a rendelõ használatára vonatkozó szerzõdést fenntartja.
Ha a Mantrafa Kft. nem tudja igazolni, hogy nincs
köztartozása: Simontornya Város Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Mantrafa Kft.-vel kötött a rendelõ használatára vonatkozó szerzõdés felbontását kezdeményezi.

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 12/2015.
(XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság elnöke: A korábbi
rendelet egy elemmel bõvült, egy 70%-os kedvezménnyel. Azok vehetik ezt igénybe, akik 2015-ben
rákötöttek a csatornarendszerre, de a DRV nem vette át tõlük. Õk igényelhetik ezt a kedvezményt. A bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A lakosság tájékoztatására elmondja pontosan: azt már mindenki megértette,
hogy a csatornarendszerre rá kell csatlakozni. De a
DRV listája szerint 500 család nem csatlakozott. Kiderült, hogy ezek közül körülbelül 200 helyen megtörtént a csatlakozás, de azt nem vetették át a
DRV-vel. Azoknak, akik 2015-ben rákötöttek a rendszerre, de nem vetették át, talajterhelési díjat kell fizetniük, mivel csatornadíjat nem fizettek. Ahhoz
hogy a 70%-os kedvezményt megkapják, három feltételnek kell teljesülni:
1. Be kell fizetni az érdekeltségi hozzájárulást (40
ezer forintot).
2. Be kell fizetni a rákötési díjat (ez 1270 forint volt).
3. Kivitelezõi számlával igazolni kell, hogy a rákötés
2015-ben történt.
Cs. L. képviselõ: Az 50%-os kedvezménynél az a feltétel, hogy az egy fõre jutó jövedelem ne haladja
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meg a 28.500 forintot. Szerinte ezt az összeget meg
kellene emelni.
Címzetes fõjegyzõ: A rendeletnek ezt a részét már
korábban elfogadta a testület. Feltétele volt a pályázatnak, hogy a lakosság 95%-a csatlakozzon a rendszerhez. Ezt még nem érte el a város. Volt egy olyan
javaslat is, hogy akinek a fogyasztása nem éri el a 10
köbmétert, az ne fizessen talajterhelés díjat. De ez a
fogyasztók 8%-a, akkor így nem lesz meg a 95%. Ha
már lezárul a pályázat, megtörténik az elszámolás,
akkor vissza lehet térni rá. Inkább azt javasolja, hogy
akinek gondot okoz a talajterhelési díj fizetése, az
kérjen települési támogatást. Ez a mostani 70%-os
kedvezmény is 1 millió forint bevételkiesést okozhat.

Tájékoztató Simontornya Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévõ, megvalósítás alatt
álló és lezárás alatt lévõ pályázatáról
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
A. P., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Polgármester: Elhangzott ma már, hogy az 5 TOP
pályázatból 3 nyert, ezen kívül több pályázatot is beadott a város. A konyhapályázatot már ötödször adták be, és az óvoda is újra pályázik.
A testület megtárgyalta és elfogadta a 2017-es pályázatokról szóló tájékoztatót.

Tájékoztató a 2017/2018. évi
óvodai nevelési év indításáról
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a
2017/2018 óvodai nevelési évrõl szóló tájékoztatót. A 2017/18. óvodai nevelési évben 5
csoport indítását engedélyezi.
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96.§ (6) bekezdése szerint Simontornya Város
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését megtárgyalta és azt elfogadta.
Az átfogó értékelést a Simontornyai Polgármesteri
Hivatal útján megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal számára.
Polgármester: Javasolja, hogy a zárt ülésen tárgyalandó témák legyenek az utolsó napirendi pontok, és
az egyebekkel folytassa munkáját a testület.
Napirendi javaslatát elfogadták.

Javaslat a fiatal házasok 2017. I. félévi
támogatásának elosztásáról (zárt ülés):
A fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint eljárva Strumberger Zsolt és Strumbergerné Pachocka Sabina 7081 Simontornya, Telek u.
9. szám alatti lakosok, Kiss Ferenc és Kissné Szücs
Klaudia 7081 Simontornya, Arany János u. 2. szám
alatti lakosok, Sós Róbert és Sós-Érsek Alexandra
7081 Simontornya, József A. u. 46. szám alatti lakosok elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmét megtárgyalták. Mindhárom kérelem megfelel a jogszabályi elõírásoknak, a kérelemnek helyt adtak, családonként
413 ezer forint támogatást kapnak.

Javaslat a helyi kitüntetõ díjak
adományozásáról. (zárt ülés)
A képviselõ testület:
– a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza Szabó László úrnak és a Panofix együttesnek;
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– a „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza Vinczéné Farkas Gyöngyi asszonynak és
Amrein Károly úrnak, a Gemenc Volán vezérigazgatójának;
– „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza Nyirati József köztisztviselõ úrnak.
Az elismerésben részesültek számára az adományozásról szóló határozatot díszoklevél formájában a
képviselõ-testület Simontornya várossá avatásának
évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésén Simontornya város polgármestere adja át. A kitüntetettek
a mindenkori minimálbér összegének megfelelõ jutalomban részesülnek.
A képviselõ-testület „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Molnár Istvánné asszonynak és Kapoli István úrnak.
A „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” cím adományozásáról szóló emléklapot a képviselõ-testület Simontornya várossá avatásának évfordulója alkalmából
tartott ünnepi ülésén Simontornya város polgármestere adja át. A kitüntetett a mindenkori minimálbér
50%-ának megfelelõ pénzjutalomban részesül.
Javaslat a közvilágítás korszerûsítésérõl
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja az elõterjesztést.
Cs. L. képviselõ: A Simotrade tulajdonosa megkereste az önkormányzatot. A Dr. Kiss István utcában
már ledes világítás van. Megmérték a világítási értékeket, jelentõsen nagyobb a fényerõ, az izzók teljesítménye ugyanakkor kisebb, így kevesebbet fogyasztanak. A mostani tervben ennél kisebb teljesítményû, de még mindig jó minõségû ledek vannak.
Az elért megtakarításból lehet fedezni a beruházás
költségeit. Kompakt lámpákról van szó, már
2001-ben kezdõdött a csere. Nem lesz teljes lámpacsere, a burkolat marad. 3-4 év alatt lezajlana a csere. Utána a megtakarítás már az önkormányzaté marad. Nem kell aggódni, hogy az lesz, mint Dunaújvárosban, ahol alig világítanak az új lámpák. Megmérték, a mostanihoz képest még nõni is fog a megvilágítás mértéke.

Javaslat a Lumma Composites Kft.
részletfizetési kérelmérõl
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: 12 havi részletfizetést
kért a cég. A bizottság ezt nem támogatta, két részletben való fizetést javasol.
Polgármester: 900 ezer forintról van szó, õ is a két
részletet támogatja. Volt két javaslat eredetileg, ehhez érkezett most egy módosítás: vagyis, hogy két
részletben engedélyezi a testület a fizetést, augusztus 31-i határidõvel.
Budapest, József A. u. 4-6. részére Simontornya,
135/32 hrsz. alatti ingatlan 904.500 Ft. vételárának
kiegyenlítésére 2 havi részletfizetést engedélyez,
2017. augusztusi 31. határidõvel.

Tájékoztató kormányablak kialakításáról
K. M. képviselõ: Az önkormányzatnak kell felújítani
a tetõt, a fûtést, a szigetelést. Ez várhatóan 5-8 millió
forintba kerül.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, lesz-e ablakcsere. Az
épület mellett vannak cserepek, azt már korábban ki
akarták cserélni.
Polgármester: Az összes ingatlan papírjait átnézték, a többi rendben van.
Nagy Károly, településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Kevés lett a cserép, és nem volt rá
ember se. A cserép egy része rossz már. Esetleg az
utcafrontra elég. A gázcsonk megvan.
Cs. L. képviselõ: Bele fog ez kerülni 10 millió forintba is.
Polgármester: December 31-ig át akarják adni. A
belsõ kialakítást a kormányhivatal intézi.
A. P. képviselõ: Parkolóhely is kell.
K. M. képviselõ: A zöld területbõl lehet még elvenni.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a kormányablak kialakításáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ban kapott jogkörében eljárva a Simontornya, Hársfa u. 39.
sz. alatti ingatlan a kormányablak kialakítása érdekében részleges munkálatokat vállal fel az alábbiak
szerint:
– szükséges tervek elkészítése (építész, gáz),
– tetõfedés felújítása,
– gáz-, központi fûtés kialakítása,
– homlokzat hõszigetelése az arculat egységesítésével.
Ezek pontos költsége csak az elkészített tervdokumentáció birtokában állapítható meg. A pontos
összeggel a 2017. évi költségvetést módosítani kell.

Javaslat a Caminus Kft. szerzõdéses
ajánlatának elfogadásáról
A. P. képviselõ: Már tizedszer van ez a testület
elõtt, el kell búcsúzni a kft.-tõl.
Polgármester: A kft. szolgáltatásait igénybe veszi
az önkormányzat.
A. P.: A közintézmények igen, de a magánszemélyeknél a katasztrófavédelem végzi a kéményseprést.
Szabó Attila alpolgármester: Van egy fehérvári
cég is, a Kémény Zrt. Õk is végzik ezt, nehogy valamelyik intézménybe bemenjenek, aztán fizettessenek.
Nagy Károly, településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Nem. Elõbb az önkormányzathoz, a
tulajdonoshoz jönnek.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a Caminus Kft. szerzõdéses ajánlatának elfogadásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott jogkörében eljárva a tüzeléstechnikai szolgáltatást a saját tulajdonú ingatlanai tekintetében kizárólagos joggal a Caminus Kft.-t
(7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) bízza meg. Ehhez elfogadja a mellékelt szerzõdéstervezetet.

Javaslat a TOP-pályázatok kivitelezõinek
kiválasztásához
Polgármester: Újabb javaslat érkezett a kivitelezõkre.
Cs. L. képviselõ: Már a múltkor szólt, hogy nem kell
kapkodni. Most utólag kell módosítani a döntést.
Alpolgármester: Indokolt volt a gyors döntés, az a
baj, hogy az elõzõ körben nem volt olyan cég, aki mûemléképület átépítésében jártas. Korábban már volt
gond a kivitelezõkkel, amikor az öregek otthona felújításakor eltûnt a cég.
Simontornya Város Önormányzatának Képviselõ-testülete az 54/2017. (IV. 24.) számú KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Simontornya Város Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a városi fõépítész javaslatát a TOPpályázatok közbeszerzés során meghívandó kivitelezõkrõl.
A nyertes pályázatok esetén a következõ kivitelezõk
kerülnek meghívásra a közbeszerzési eljárás során:
TOP-2.1.1-15 azonosító számú, „Barnamezõs területek rehabilitációja” – Simontornya, Gyár u.
12-13.:
– Akva Plast Kft., 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
– MB-Bau Kft., 7630 Pécs, Mohácsi út 18/4.
– PK-ÉHK Kft., 7622 Pécs, Verseny Utca 2.
– Tam-Bau Kft., 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
– Topa és Társa Építési Kft., 7090 Tamási, Dózsa Gy.
u. 100.
TOP-4.1.1-15 azonosító számú, „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” Orvosi
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rendelõk és lakások felújítása – Simontornya,
Templom u. 4.:
– Akva Plast Kft., 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
– Pillér Invest Kft., 7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.
– PK-ÉHK Kft., 7622 Pécs, Verseny Utca 2.
– Tam-Bau Kft., 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
– Topa és Társa Építési Kft., 7090 Tamási, Dózsa Gy.
u. 100.
TOP-4.2.1-15 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése” ferences rendház átalakítása és bõvítése – Simontornya, Szent István király u. 3.:
– MB-Bau Kft., 7630 Pécs, Mohácsi út 18/4.
– Pillér Invest Kft., 7400 Kaposvár, Kócsag u. 25.
– PK-ÉHK Kft., 7622 Pécs, Verseny Utca 2.
– Tam-Bau Kft., 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
– Topa és Társa Építési Kft., 7090 Tamási, Dózsa Gy.
u. 100.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert
a közbeszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

A központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatással
kapcsolatos feladatok átadása
Polgármester: A társulási döntéshez kell az önkormányzat határozata.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a SPED-MED Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságot a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat feladat-ellátásával.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy a feladat ellátási/átvállalási szerzõdés írja alá.
Tájékoztató a „Vidéki térségek kisméretû
infrastruktúrájának és alapvetõ
szolgáltatásainak fejlesztése” pályázatról
Polgármester: Ez ismét a konyha felújítására egy
lehetõség. Az önerõt majd csak 2018-ban kell elõteremteni.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mikor lesz errõl
döntés. Mi lesz addig a kötelezõen megépítendõ
szellõztetéssel?
Polgármester: Arra már kértek halasztást, még
nem érkezett válasz.
Cs. L. képviselõ: Azt javasolja, hogy a rezsó fölé
szereljenek egy elszívót. Ezt pár százezer forintból
meg lehet oldani, ha jönnek ellenõrizni, akkor látnák,
hogy történtek lépések. És a dolgozóknak is jó lenne
a nagy melegben.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni a vidéki
térségek kisméretû infrastruktúrájának és alapvetõ szolgáltatásainak fejlesztésére.
A projekt címe: A simontornyai ferences kolostorban üzemelõ konyha felújítása
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:
7081 Simontornya, Szent István király utca 3.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
2. célterület kapcsán: 29/1 hrsz.
A felhívás címe: Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése
A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel
(költségvetési táblával) megegyezõen: bruttó
21.050.559 Ft.
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: bruttó 21.050.559 Ft.
A projektnek a támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: 0 Ft.
A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege (az elszámolható költésegek
95%-a): bruttó 19.998.031 Ft.
A projekt elszámolható költségeire vonatkozó önkormányzati önerõ számszerû összege és forrása: bruttó 1.052.528 Ft (saját forrásból).
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Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerõ összegét a költségvetésében elkülöníti.
A pályázati felhívásban szereplõ, kötelezõ akadálymenetesítést (3.1.2.1. Kötelezõen megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek) az önkormányzat a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erõforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016.
évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont szerinti „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására” felhívásra
keretében megvalósuló fejlesztés keretében valósítja meg.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 56/2017. (IV. 24.) határozatával döntött ezen
pályázat beadásáról, mely ténylegesen 2017. május
10-én érkezett be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához. A MÁK a pályázatot a TOLÁHI/1424- 5/2017. iktatószámú nyilatkozatával befogadta.
Amennyiben az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat nem kerül támogatásra, viszont a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat eredményesnek minõsül, úgy az épület akadálymentesítésének költségét a képviselõ-testület
saját erõbõl, az adott évi költségvetésébõl biztosítja.
A képviselõ-testület a saját forrás összegét a 2018.
évi költségvetésébõl biztosítja. A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatokat aláírására.
A képviselõk bejelentései, interpellációi,
kérdései
A. P. képviselõ: Nem volt jelen az ülés elején, amikor itt volt a rendõrség képviselõje. Hozzájuk fordul,
hogy a lámpás keresztezõdésben tartsanak ellenõrzést. A kamionok a piros jelzésnél is átmennek. Kéri,
hogy jelezzék ezt az õrsparancsnok úrnak. A sarki ingatlanon pedig akkora a gaz, hogy hétvégén és este,
amikor sárgán villog a lámpa, nem lehet belátni a keresztezõdést.
Polgármester: Jelezni fogja.
Zs. I. képviselõ: A vasút elõtt is hatalmasak a bokrok. És többen szóltak megint, hogy az óra nem mûködik. Az ügyeletet jelzõ tábla rossz felé mutat. A
Bem utcánál van egy híd, ahol nem folyik el a víz.
K. M. képviselõ: A vár elõtt volt egy tábla, ami tiltotta az 5 tonnánál nehezebb jármûvek behajtását. Kéri,
hogy kerüljön vissza.
Cs. L. képviselõ: Visszakerül.
A. P. képviselõ: Sok gond van a kóborló kutyákkal
is. A gazdákat fel kell szólítani, hogy tartsák õket zárt
udvarban, és csináltassák meg a kerítést. A kisgyerekesek félnek. Tudnak neveket, hogy kiknek a kutyái szöknek ki folyton.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Sok ilyen ügy van, a napokban szabtak ki emiatt 180 ezer forintos bírságot.
A. P. képviselõ: A rókákra is panaszkodtak. Lehet
csapdát kitenni. Tudják, hogy ott a kotorék a strand
területén. Legutóbb két kis rókát fogtak, elvitték
õket az erdõbe. Megnyugtat mindenkit, nem ütötték
õket agyon, hanem elengedték. A Siótól kezdve a
mezõszilasi vadásztársaság a felelõs. Beszélt a vezetõjükkel, Horváth Csabával. Veszett róka esetén a
kilövés hatósági feladat. A rendõrség lezárja az utat.
De tudni kell, a róka fél az embertõl. Ha nem fél, az
baj, akkor jelezni kell.
Alpolgármester: A vár vezetõje kéri, hogy csináltathasson egy a várat bemutató kiadványt, vagy akár
egy városit. Utánanézett, a simontornyai várnak nagyon jók a látogatottsági adatai. Tavaly 11 ezer fõ látogató volt, ha a rendezvényeket is beleszámolják,
akkor 15 ezer fõ. Ez annyi, mint a szekszárdi megyei
múzeumé.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Ha csak a várról akar kiadványt, akkor az az intézményvezetõ feladata, ha városi kiadvány, akkor az önkormányzaté.
Va Lá
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Kék hírek

FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal kicsit másképp. Ebben az
önkormányzati ciklusban már öt évre választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan értékelik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseikbõl és mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Munkáról, családról és mindennapokról is szó esik.
Elsõnek – rendhagyó módon – Csõszné Kacz Edit polgármester értékelését olvashatjuk, majd júniusban a legtöbb szavazatot (912) begyûjtõ Körtés István mondja el véleményét. Júliusban a 790 szavazattal mandátumot szerzõ Csõsz László sorait olvashatjuk, augusztusban az alpolgármesternek megválasztott Szabó Attila (784) értékelése
következik, Zsolnai István (761 ) szeptemberben értékel. A 728 szavazattal megválasztott Kántor (Csõsz) Mónika) sorait októberben, míg Andráskó Péter (673) értékelését novemberben közöljük. A fentiek a Simontornyai Hírek következõ számában
is olvashatók.
Va Lá

Tisztelt simontornyai Választópolgárok!
A helyi újság megkeresésére értékeltem a választott ötéves képviselõi munka félidejének idõszakát.
A választást követõen a pénzügyi bizottság vezetõjeként kezdtem a képviselõi tevékenységet. Ezen a területen jelentõs változás történt az elmúlt évben, ugyanis a pénzügyi bizottság elnöki
teendõit nem vállaltam a továbbiakban. Jelenleg képviselõként
dolgozom, bizottsági tagságot nem töltök be.
Ennek okaként említeném, hogy a hároméves képviselõi munkám során több alkalommal próbálkoztam azzal az elõterjesztéssel, hogy a testület mellett mûködõ három bizottság számát csökkentsük egy vagy két bizottság létrehozására.
Próbálkozásom eredménytelen volt, a reformintézkedést képviselõtársaim nem értékelték, így maradt a választást követõen létrejött három bizottság. Ma a négy fõ képviselõ a
három bizottságban közremûködik, legtöbb alkalommal ugyanazok a napirendek kerülnek megtárgyalásra minden bizottságnál.
Ehhez további gondolatot nem kívánok fûzni, mindenkinek a fantáziájára bízom a véleménynyilvánítást.
Mióta a bizottságban nem dolgozom, a felszabadult idõt a testületi ülések alapos tanulmányozására fordítom, ahol számos hozzászólással és javaslattal próbálom elõsegíteni a
hivatal mûködését, munkáját. Ezek a javaslatok, hozzászólások a helyi tévén keresztül,
illetve a helyi újság segítségével a simontornyai lakosokhoz eljutnak, ezért ezzel külön
nem kívánok foglalkozni.
Amivel viszont kell foglalkozni: a közmunkaprogram idei tervezett veszteségével (18
millió forint), a saját bevételének növelésével (1,5 millió forint). Várom az új vezetõ kinevezését és a közmunkaprogram költségvetési számainak átdolgozását, ugyanis a költségvetés tárgyalásánál ezeken a számokon nem változtattunk.
A hivatal felé számos beadványt készítettünk képviselõtársaimmal karöltve, melyeknek
részben az eredményességérõl számolhatok be. Ezek:
– Malom utcai járda ne betonozással készüljön (Vasbolttól a kisboltig), hanem térburkolóval.
– A szennyvíztársulathoz befizetett érdekeltségi hozzájárulások összegét ne út- és járdaépítésre fordítsuk, hanem az érdekeltségi hozzájárulás többletét (251.000 Ft-ról 40.000
Ft-ra) a tagok felé fizessük vissza. Ezzel kapcsolatban azóta bírósági végzések is születtek, ugyanis volt olyan település, ahol ezeket a többletpénzeket a hivatalok más célra
fordították.
Ezzel kapcsolatban a magánvéleményem az, ha utat, járdát és árkokat akarunk felújítani, akkor a teljes lakosság hozzájárulását kezdeményezzük, ne a társulatban érintett lakosság vállalja fel ezeket a költségeket.
A képviselõi munka mellett tegyek említést a magánéletünkrõl, kérte ezt az újságíró. A
házkörüli kertészkedés, szõlõmûvelés mellett két sporttevékenységre fordítom szabadidõm egy részét. Az egyik a tenisz, míg a másik a kerékpározás. Az elmúlt hetekben hetedik alkalommal, fiammal együtt a Balaton kör kerékpár rendezvényén vettem rész, a 206
km távot most is sikeresen teljesítettük.
Feleségemmel könyvelõirodát vezetünk önálló vállalkozásban már 27 év óta. A vállalkozásunk 5-6 fõvel dolgozik. Munkánkon keresztül a vállalkozókkal szoros kapcsolatot
alakítottunk ki, akiktõl a város problémáit, gondjaikat összegyûjtjük, és próbálunk ezeken változtatni, megoldani.
Gyermekeim (Tamás, Gábor, Kinga) Simontornyán élnek, és így hat unokám is ugyancsak Simontornyához kötõdik.
Körtés István

Az elmúlt testületi ülés – 2017. április 24. –
óta, 2017. május 29-ig hét esetben került
sor nyomozás elrendelésére Simontornya
város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. A Btk. (2012. évi C. tv) 232. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (4) bekezdése szerint
minõsülõ vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2017. április
24-én, 21 óra 10 perc körüli idõben, az általa vezetett ismeretlen jármûvel a 64-es fõút
szintbeli vasúti keresztezõdéséhez érve, figyelmen kívül hagyta a tilos jelzését, és az
átjáróba hajtott, az SrII-es vasúti átjáró B
jelû csapórúdját letörte, majd az adatai
hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt.
2. Btk (2012. évi C. tv) 339. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (2) bekezdés a. pontja szerint minõsülõ csoportosan elkövetett garázdaság bûntettének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai
lakos feljelentése alapján ismeretlen tettesek ellen, akik 2017. május 2-án 14.30 óra
körüli idõben Simontornyán a gyógyszertár elõtt bántalmazták. Az ügyben a fiatalkorú elkövetõk személye a feljelentést követõen megállapítást nyert, gyanúsítottkénti kihallgatásukra és egyikük õrizetbe
vételére került sor.
3. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május
6-án 16.00 óra és 2017. május 7-én 11.00
óra közötti idõben, a tulajdonában álló, de
lakatlan lakóházának bekerített udvarára
az utcai kerítés kiskapu leemelésével bement és onnan 7 db vascsövet, 4 db fémkerítés-elemet tulajdonított el. Lopási kár
kb. 40.000 Ft.
4. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május
13-án a délutáni órákban a simontornyai
vár elõtti területen megtartott rendezvény
alatt a pulóvere zsebébõl eltulajdonította
mobiltelefonját.
5. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés
vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen,
aki 2017. május 20-án 19 óra 10 perc körüli
idõben Simontornya, Igari utcában az általa vezetett személygépkocsival ittasan közlekedett, mely során egy balra ívelõ kanyarban az úttestrõl lesodródott és az
árokba borult.
6. Egy simontornyai lakos feljelentést tett
ismeretlen ellen, aki 2017. május 16-án 7
óra 00 perc és 14 óra 00 perc közötti idõben
az önkormányzat területén lévõ szántóterületen elhelyezett konténerbõl eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévõ 25.000
Ft készpénzzel és személyes irataival.
7. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés
vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy simontornyai lakos ellen,
aki 2017. május 24-én, Simontornyán, a
Petõfi utcában az általa vezetett gépjármûvel ittas állapotban közlekedett.
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Jó eredmények születtek a borversenyen
Május 12-én a simontornyai vár lovagtermében zajlott le Simontornya Város Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség
közös rendezésében az idei borverseny. Összesen 68 minta érkezett, a bírálóbizottság az alábbi végeredményt hozta meg.
FEHÉRBOR KATEGÓRIÁBAN (18 fajta közül):
Simontornya város fehérbora – Benb Kft. (Cseh Attila) 2016-os
évjáratú olaszrizling. VÖRÖSBOR KATEGÓRIÁBAN (40 fajta
közül):
Simontornya város vörösbora – Csõsz László 2016-os évjáratú vörös cuvée.
ROSÉ KATEGÓRIÁBAN (10 fajta közül):
Legjobb rosé – Schweigert György 2016-os évjáratú pinot noir.
ARANYÉRMES BOROK:
Koczkás István: vegyes vörös, Van der Wiel: kékfrankos,
Schweigert György: olaszrizling, Kasos István (Pálfa): kékfrankos rosé, Vonya István: othello rosé, othello vörös, Benb Kft.: kadarka, kékfrankos cabernet sauvignon rosé, Horváth Nándor
(Pálfa): cabernet sauvignon, Mikó Gyula: olaszrizling, Kovács
Géza: zenit, Fried Kastélyszálló: chardonnay, Bella pincészet
(Felsõnyék): olaszrizling, neró rosé.
EZÜSTÉRMES BOROK:
Márkus József (Dombóvár): kadarka kékfrankos rosé, Kerekes
Csaba: kékfrankos, Szarvas Fekete Tibor: vegyes vörös, kékfrankos, Kasos István (Pálfa): merlot, Bajcsi Géza: cabernet
sauvignon, Böröczki István: rajnai rizling, Csatári Dezsõ: olasz-

rizling, Kovács László: chardonnay, vörös cuvée, kékfrankos,
Benb Kft.: kékfrankos, Horváth Nándor (Pálfa): cabernet
sauvignon, merlot cuvée, ifj. Borbás József: zweigelt, Everardus
Verhaer: vegyes vörös, Kolonics László: vörös cuvée, Szántó pincészet: olaszrizling, cabernet sauvignon, Csõsz László: zweigelt
rosé, Fried Kastélyszálló: blauer vörös.
BRONZÉRMES BOROK:
Márkus József (Dombóvár): kadarka kékfrankos rosé, Bóka
fivérek (Pálfa):kadarka chardonnay, Kerekes Csaba: vegyes vörös, cabernet sauvignon, Falcsik László: kékfrankos, vegyes fehér, rajnai rizling, Dobi István: vegyes vörös, Schweigert György:
kékfrankos, cuvée, Bonyár János: vegyes vörös, vegyes fehér, Van
der Wiel: olaszrizling, Böröczki István: szürkebarát, Csatári Dezsõ: olaszrizling, Kalános József: vegyes vörös, Kovács László:
kékfrankos rosé, cabernet sauvignon, Benb Kft.: cuvée, Mikó
Gyula: kadarka, vegyes vörös, Kovács Géza: cabernet sauvignon,
ifj. Borbás József: kékfrankos, Kolonics László: kadarka.
OKLEVÉL:
Mikó Gyula: „öcsi vére” vörös, Bonyár János: pölöskei muskotály, Falcsik László: kékfrankos rosé

60. osztálytalálkozó

Va Lá

Sajnos, sokan hiányoznak a képrõl, van,
aki már nincs közöttünk vagy nem merte
felvállalni az utazást. Megállapodtak a másik párhuzamos osztállyal együtt, hogy
amíg tudnak, minden évben találkoznak.
Tartják a kapcsolatot, van, akikkel a
facebookon, van, akikkel a gyerekeiken
keresztül jönnek-mennek az üzenetek –
tudtuk meg Vargáné Derr Incitõl, a kép
beküldõjétõl.
Va Lá
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„Ballag már a vén diák, tovább, tovább…”

2017. május 6-án a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
végzõs osztálya búcsúzott iskolájától, tanáraitól és diáktársaitól a
simontornyai várban.
Az ünnepélyen Csõszné Kacz Edit, Simontornya város polgármester asszonya búcsúzott elõször a diákoktól. Beszéde zárásaként elmondta: „… hogy tanulmányaik befejezésével majd Simontornya mindenkit hazavár!”
Búcsúzott még a ballagtató osztály, Papp István Gergely osztályfõnök, és hallhattuk még Kovácsné Lengyel Ilona igazgatóaszszony megérintõ szavait:
„… Egyelõre biztosan úgy gondoljátok, hogy ha leérettségiztek, túl
vagytok a nehezén. Valaminek a nehezén igen. Elértek egy mérföldkõhöz az úton, de nem lesz könnyebb a következõ szakasz sem. Más
lesz. És mi, akik most körülveszünk benneteket, mindannyian azt

reméljük, megtettük, ami tõlünk elvárható volt, s a boldogulásotok
most már csak rajtatok múlik.
Bízunk benne, hogy szüleitekkel, családotokkal együtt elég erõsnek,
bátornak, kitartónak, találékonynak, figyelmesnek neveltünk titeket
a következõ szakasz megtételéhez. Kikerültök az óvó közösségünkbõl, elengedünk benneteket. Menjetek, lássatok, gyõzzetek…”
Két tanuló munkáját emelték ki és könyvjutalmat kaptak:
Horváth Evelin Anna kitûnõ tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és diáktanács elnöki tevékenységéért.
Zsolnai Fanni jeles tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért.
Az ünnepély zárásaként jelképesen tizenkilenc léggömb repült ki
Simontornya városából.
Jó utat nektek, Isten veletek!
Géringer Hajni

Elballagtak a
szakiskolások
2017. május 6-án ünneplõbe öltözve búcsúzott öt varrónõ, öt lovász- és hat gépésztanuló a Pillich Ferenc Szakiskola tanáraitól,
Kántor Mónika igazgatónõtõl – aki egyben
az osztályfõnök is volt – és diáktársaiktól.
Az ünnepélyen Csõszné Kacz Edit Simontornya város polgármester asszonya és
Kántor Mónika osztályfõnök búcsúztatta a
ballagó diákokat.
„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár, s hogy
szép lesz-e, csak rajtunk áll.” (Szabó Pál)
Géringer Hajni

FIZESSEN ELÕ
SIMONTORNYAI HÍREKRE

Horváth Viktor–Pintér Anna,
Rohn Tibor–Tóth Ildikó

a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.

Földesi Luca, Andráskó Adél
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SIMONTORNYAI
VÁR NAP
Hetedik alkalommal került megrendezésre Simontornyán május
13-án, szombaton Tolna megye egyedülálló, középkori hangulatú
kavalkádja, a Simontornyai Vár Napja.
Az évrõl évre egyre népszerûbb, nagyon sok látogatót vonzó programot – a délelõtti nagy esõ ellenére – napközben legalább 1300
ember kereste fel. A szervezés oroszlánrészét a Simontornyai
Várvédõk csapata vállalta magára, de nagyon sokan segítettek,
igazi összefogással lehetett csak sikeres ez a rendezvény.

9 órakor fegyverropogással indult a nap, majd a hagyományõrzõ
csapatok felvonultak az utcán a Szelindek együttes hangulatos zenei kíséretével. 10 órakor ünnepélyes megnyitóra sorakoztak fel a
csapatok: Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyományõrzõ
Egyesület, Gölbasi Vitézei Egyesület, Hunyadi János Szabad Lovagjai, Hunyadi Mátyás Fekete Serege, Nádasdy Ferenc Bandérium, Szigeti Oroszlánok, Tata Várának Seymenjei és a Simontornyai Várvédõk.
A vár vezetõje, Máté Imréné köszöntése után Csõszné Kacz Edit
polgármester üdvözölte a közremûködõket, vendégeket, végül
Bencze Kornél, a Simontornyai Várvédõk vezetõje lelkesítette a
jelenlévõket, bemutatta a csapatokat, valamint ismertette a nap
programját.
Délelõtt a kõtárban Oroszi István és Oroszi Sándor sáregresi fazekasok kerámiaszobraiból nyílott kiállítás, a falszorosban látványkonyhát alakítottak ki, ahol
Kohári Gabriella fõzött korabeli
étkeket, hagyományos körülmények között. A vár mögötti parkban bemutatkoztak a keresztény
csapatok, majd délben megkezdõdött a látványos várostrom.
Délután a Tûzfészek Társulat
gólyalábas vásári mutatványokkal, az Ízisz tánccsoport hastánccal, az óvodai szülõi munkaközösség tagjaiból álló boszorkányok pedig boszorkánytánccal,
boszorkányperrel szórakoztatták a közönséget. A várárokban
íjászkodni lehetett, a gyerekeket
régi, hagyományos játékokkal
várták.
A toronyban Bereczki Kata, Simontornyáról elszármazott festõ képeibõl nyílott kiállítás. A török csapatok seregszemléjét követõen a hagyományõrzõ csapa-

tok közös várostromot mutattak be, melyben a törökök bevették a
simontornyai várat.
A nap folyamán vásárosok kínálták a portékájukat, régi mesterségek kerültek bemutatásra. Este a várudvar színpadán Szigligeti
Ede: Liliomfi címû darabját adta elõ a vár kis csapata, a Vak
Bottyán Általános Iskola, Gimnázium diákjaiból álló színtársulat,
és legvégül a Tûzfészek Társulat fergeteges tûzzsonglõr produkcióval nyûgözte le a várudvart megtöltõ közönséget.
A gyógyszertár elõtti téren a régi autók szerelmesei megcsodálhatták a II. Veteránjármû Kiállításra érkezett csodákat. Remek
kiegészítõ programja volt a napnak.
Tudósítónktól

2017. június
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Mikrotérségi találkozó Simontornyán
2017. április 29-ére a Bõrgyári Nyugdíjas
Klub tagjai bordó-arany pompába öltöztették a mûvelõdési házat, hogy méltó
helyszínül szolgálhasson a 14. Mikrotérségi Nyugdíjas Találkozó számára.
Nem is volt ok nélkül a lázas készülõdés,
hiszen hét szomszédos község klubjait,
több mint 150 fõt érintett a rendezvény. A
szokásos résztvevõk (Tolnanémedi, Pincehely, Kisszékely, Nagyszékely, Belecska,
Ozora nyugdíjasklubjai) mellett idén meghívást kapott a mezõszilasi klub is, viszonzásul a 2016-os, szeptemberi kedves vendéglátásukért.
A délelõtti program folytatására a várban
került sor, ahol Máténé Klárika vezetésével a vendégek megtekintették Simontornya büszkeségét, a reneszánsz várat, az állandó és idõszaki kiállításokat. Nagy sikert
aratott a résztvevõk körében a kisfilm,
amely ismertette a vár történetét a – település névadójául is szolgáló –, Simon alországbíró által építtetett torony keletkezésétõl az elmúlt hét évszázadon át, napjainkig.
Az ebédre felszolgált remek tejszínesgombás szelet, valamint a házi sütemények
elfogyasztása után kezdetét vehette a délutáni szórakozás. A vendégklubok színesebbnél színesebb fellépésekkel szórakoztatták az egybegyûlteket. Volt itt minden:

Találkozónk a nyugdíjasok himnuszának
közös eléneklésével vette kezdetét. A
megnyitóbeszédek után Csõszné Kacz
Edit polgármester asszony köszöntötte a
szépkorúak gyülekezetét.

ének, kabaré, vidám némajelenet, operett
részletek, vers, humoros „nyugdíjas” kánkán és végül, de nem utolsósorban cigánytánc, amibe aztán a táncos lányok a vendégeket is bevonták. Ezzel kezdetét vette a

fergeteges nyugdíjas buli az egybegyûltek
legnagyobb örömére.
A szokásos tombolasorsolás sem maradhatott el. A fõ- és különdíjak értékes Goldes ékszerek voltak, melyeket ezúton is
megköszönünk a felajánlónak, SzabóSzép Terikének.
Köszönetünket fejezzük ki a Fried Kastélynak, Kerekes Csabának, a Csapó házaspárnak, az Aranyponty Halászati Zrt.nek, valamint a simontornyai mûvelõdési
háznak nagylelkû támogatásukért.
Összejövetelünk sikere nagymértékben
múlt a Bõrgyári Nyugdíjas Klub tagságának lelkes, fáradhatatlan elõkészítõ munkáján, melyért ezúton fejezem ki köszönetemet minden kedves tagtársamnak.
Kisné Erzsi,
a Bõrgyári Nyugdíjas Klub vezetõje
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ELJÖTT AZ IDÕ
Bereczki Kata festõmûvész kiállítása
a simontornyai várban
Amikor hajdan volt kedves tanítványom,
Kata, megkeresett azzal a kéréssel, hogy
nyissam meg a kiállítását, meg is lepõdtem
és meg is ijedtem a feladattól, hiszen nem
értek én semmiféle mûvészeti elemzéshez.
Én csak arról tudok mesélni, hogy milyen
emlékeim vannak Katáról, hogy milyen jó
volt újra találkozni vele, beszélgetni életérõl és sorsának alakulásáról, s hogy milyen
érzéseim támadtak, amikor a képeit elõször megláttam – kezdte egyéni hangulatú
megnyitó beszédét Tóthné Unghy Ilona
nyugdíjas iskolaigazgató.
Katát magyar és történelemtanárként valamint osztályfõnökként egyaránt egy kötelességtudó, szorgalmas kislánynak ismertem meg, aki sohasem tülekedett az elsõ sorba, mindig szolidan, visszahúzódva,
csendben végezte el a vállalt feladatát. Ha
stílszerû szeretnék lenni, gyermekként is
finom pasztellszínû volt. Nem emlékszem
arra, hogy bármi csíny fûzõdött volna a nevéhez. Részt vett rajzversenyeken, de nem
tartozott a rajztagozatos osztály favorizált
tagjai közé. Az általános iskola elvégzése
után Szegedre került egy igen szigorú gimnáziumba, s ott is szerezte meg az érettségi
bizonyítványát.

Ekkoriban nagyon vonzotta az építészet,
ezért jelentkezett az Ybl Miklós Mûszaki
Fõiskola építészeti szakára. Végül nem ott
diplomázott, mert rájött, hogy nem az igazi. Két év után elhagyta a fõiskolát, viszont
ott ismerkedett meg élete párjával, férjével, gyermekei édesapjával, aki arra ösztönözte õt, hogy merjen váltani.
Így került az Óbudai Képzõmûvészeti
Szakiskolába, ahol festõ szakon tanult
2003-2005 között. Aztán felvételizett a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának festõ szakára. Egy év múlva elhagyta
az intézményt, mert nem akart távol élni
férjétõl, így 2006-2011 között újra Budapesten tanult, ott végezte el a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõ szakát. Meste-

rei voltak Maurer Dóra és Radák Eszter.
Különösen az utóbbi – Radák Eszter – volt
rá nagy hatással.
Közben változatos munkái voltak, többek
között utazásszervezõként, lakberendezõként is dolgozott, majd egyetemi képzése
mellett és azután is, egészen elsõ gyermeke
megszületéséig számítógépes grafikával
foglalkozott. Mindezek mellett természetesen festett, kereste a maga útját, a saját
stílusát. Ezt az útkeresést tudjuk végigkísérni most a tárlaton.
Galériához is leszerzõdött, s azzal vett
részt kiállításokon, vásárokon. 2004-tõl
csoportos kiállításokon jelent meg munkáival, 2010-tõl egyéni kiállításokra is kapott
felkérést Budapesten, Debrecenben,
Szentendrén, Nagykovácsiban, Tamásiban. 2010-tõl több díjban részesült, s így
több festményére is szemet vetettek a vásárlók. Kiállítóként járt Németországban
és Szlovákiában is. Mint mindenkinek, a
festõmûvésznek is ezek jelentik a visszaigazolást, hogy jó úton halad, hogy érdemes tovább alkotnia.
Nagyon szeret Nagykovácsiban élni, mert
természetvédelmi terület, de mégis minden megtalálható ott, amire szüksége van,
és sok-sok kisgyermekes család él a településen. Két kisfiukkal, Samuval és Misával
pont bele illenek ebbe az idilli környezetbe. Nem véletlen, hogy festményein számtalan alkalommal természeti képek, vidéki
életképek, illetve a gyermekek jelennek
meg. Kata otthon érzi magát Nagykovácsiban, mert vidéki életet élhet, mint gyermekként Kisszékelyben és Simontornyán.
Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem is szakadt el teljesen egyik
településtõl sem, hiszen rendszeresen hazajár családjával itthon élõ szüleihez.
Mit is mondhatnék festészetérõl?
2004-ben olajjal dolgozott vászonra és farostlemezre, melyeken nem mindennapi
pasztellszínekben pompáznak növények,
termések, tájrészletek. 2005-ben különleges fényképnegatív hatású emberalakokat
és tájakat ábrázolt, majd 2008-tól kipróbált viaszt, földet, gipszet is kiegészítõ
anyagként. 2010 körül találta meg azt a sa-

ját stílust, amely csak rá jellemzõ, amelybõl
rögtön felismerhetõ, hogy Bereczki Kata
alkotása. A többnyire figurális képei színes
homogén foltokból állnak, leginkább pasztellszínû foltokból. Figurái arcnélküliek,
mindenki azt képzel bele, akit akar, akire
asszociál a megjelenített alak testtartása,
mozdulata, ruházata, formája alapján. A
homogén arcfolton nincs ránc, egyre mélyülõ barázda, mégis a biciklis nõt idõs néninek látjuk, akár otthonkás nagymamánk
is lehetne. Ezt a saját stílust Kata alakította
ki magának, ezért lehet ezer közül is felismerni képeit.
Hosszú, kacskaringós úton jutott el ebbe a
közegbe, amiben szeret élni. 31 évesen
szerzett diplomát, s gyermekei születése
után kellett férje biztatása is, hogy visszajusson a festõmûvészethez, mely idõközben létezésének alapjává és feltételévé is
vált. Sajnos, a kortárs mûvészet kimarad a
mûvészeti oktatásból és mindennapi életünknek sem része. Fõleg nem az vidéken.
Éppen ezért örül annak, ha lehetõséget
kap a bemutatkozásra. Szeretné közelebb
vinni mûvészetét az emberekhez. Nézzék
meg, s bátran fogalmazzák meg érzéseiket,
azt, hogy mit vált ki bennük a képek látványa. Külön örül annak, hogy különbözõ
mûvészeti korszakaiból összeállított anyagát éppen a gyermekkorából jól ismert falak között állíthatta ki. Miután édesanyja
évtizedeken át a vármúzeumban dolgozott, õ maga számtalanszor eljött hozzá,
gyakorolt a vármúzeum zongoráján, bejárta a termeit, így most egy kicsit haza is jött.
A Simontornyai Hírek 2012. áprilisi számában Bereczki Katáról szóló cikk úgy fejezõdött be. „Reméljük, és bízunk benne,
hogy egyszer Simontornyán is láthatjuk majd
alkotásait.” Nos, eljött az idõ. Itt láthatóak
körülöttünk Bereczki Kata festményei, s
mellettem maga a mûvész.
Isten hozott, Kata, itthon! Nagyon örülünk Neked! – mondta Tóthné Unghy Ilona.
A kiállítás szeptember 10-ig látogatható.
Va Lá
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Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/4. 3. rész
Monumentális mûfajok

A mozaik története
A mozaik harmadik korszaka
A mozaik harmadik korszaka lassú, de végleges hanyatlás jeleit
mutatja. A reneszánsz életigenlõ, valószerûségre törekvõ szelleme idegenkedik a mozaik világától.
Attól a világtól, amely a csalhatatlan dogmák (megmerevedett
eszmék) kifejezõje, sematizáló, kötött formanyelven szólal meg.
A freskó – hajlékony és dinamikus ábrázolásmódja – egyértelmûen gyõzedelmeskedik a mozaik archaikus világa felett. A mozaik a
szó szoros értelmében felaprózódik. Nagy gyárak létesülnek, pl. a
vatikáni mozaik-üzem, mely annak ellenére, hogy 10 000 színárnyalatot bocsát a mûvészek rendelkezésére – nem tudja megmenteni a mûfajt a leáldozástól. A szellemi elernyedésen kívül ez az
„eliparosodás” a vég közeledésének egyik fõ oka.

Még Gaddo Gaddi, Cimbue és Giotto a hagyomány közvetlenebb
örökösei éltetik egy darabig a „haldokló öreget”. Az a tény azonban, hogy a tervezõ és a kivitelezõ személye különválik, magában
hordja az elkerülhetetlen véget. VIII. Orbán pápa intézkedése –
miszerint a Szent Péter Bazilika olajfestésû oltárképeit „ültessék
át” mozaikba – sem menti meg a mûfajt. V. Pál pápa arcképét egy
hírhedt mozaikkészítõ 700 000 kockából rakja ki, ez is inkább csak
a korszak technikai bravúrja.
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A hõsöket
ünnepeltük
Méltó módon emlékeztek meg a II. világháborús emlékmûnél
azokra a simontornyai hõsökre, akik életüket áldozták a szebb jövõért. A 10. g osztály szívbemarkoló mûsorral emlékezett a hõsökre, jól kamatoztatták zenei tudásukat. Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatója ünnepi beszédében kiemelte: jó, hogy felelevenítjük nagyszerûségüket, hogy emlékhelyek hirdetik hõsiességüket, hûségüket és kitartásukat. Mi több, a hõsi példamutatás
életünk részévé kell, hogy váljon, napi gyakorlattá, gondolkodásunk meghatározó elemévé.
A múlt nincs magától. A múltat minden generációnak, minden
társadalomnak meg kell alkotnia. Az a társadalom, amelyik nem
tudja ezt megtenni, mert nem engedik neki vagy nem képes arra,
akkor annak jövõje sem lesz. Fontos, hogy a múltunkkal tisztában
legyünk. A mai generációknak rendbe kell tenniük a múltat, a történelem rostáján megszûrni azt, és az igazi nemes értékeket kell
megõrizniük, továbbadniuk a jövõnek.
Nem könnyû a rostálás, a nemesnek a talmitól való szétválasztása.
Nagyon sok kérdést lehet feltenni és különféleképp megválaszolni az elsõ világháborúról, a második világháborúról, talán még
’56-ról is. Jó lenne, ha az emberiség és benne a magyarság sorsfordító, rengeteg véráldozattal, szenvedéssel, megaláztatással és üldöztetéssel járó eseményeirõl tiszta képet alkotnánk, megállapodott értékítélettel viseltetnénk.
„A ma élõ generációk számára már messze került a háború borzalma, de hõseinkre emlékezni nemcsak az utókor parancsa, hanem a jövõ nemzedékeivel szembeni kötelességünk is. Hiszen az
emlékezés az, ami bennünket, embereket megkülönböztet és
egyedivé tesz. Csupán az emlékek méltó megõrzése, töretlen ápolása lehet az, ami feloldozást hozhat, békévé oldhatja az egykori
konfliktusokat.”
Reményik Sándor írta: „Egy lángot adok, ápold, add tovább!” –
fogadjuk el a hõsök által itt hagyott fáklyát, vigyük tovább és segítsük az utánunk következõ generációkat, hogy évtizedek múlva is
legyen, aki elhelyezi az emlékezés és tiszteletadás koszorúit.
Õk nyugodjanak békében, mi éljünk békességben.
Az emlékezés, a tiszteletadás koszorúit helyezte el a II. világháborús emlékmû talapzatára a város önkormányzata, a Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium. Ezután megkoszorúzták az I. világháborús emlékmûvet. A megemlékezés végén Csõszné Kacz
Edit polgármester mondta el gondolatait, megköszönte a gimnazisták mûsorát és a jelenlévõknek a részvételt.
Va Lá

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,

búcsúztatóján megjelentek,
és tõle végsõ búcsút vettek.

A XIV. században megindult halódás további öt századon keresztül folytatódik, végül elérkezve a mai teljes elfeledettségig. E
hosszú történet tanulmányozásához ajánlom a simontornyai
könyvtárból A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetet
Gyurkó Gábor

Szeretnénk továbbá megköszönni Nektek,
akik végig mellette, mellettünk álltatok
betegségének végén is.
Végtelenül hálásak vagyunk nektek a segítségért,
és azért, hogy vagytok!
Áldjon meg benneteket a SORS!
Fresliné Julianna, Szabóné Joli néni,
Csõszné Kacz Edit, Rabóczkiné Erzsi,
Erlichné Rózsa, Kurekné Márti, Bajcsy Ági,
Molnár Gitta, Polovics Ági.
Pataki Emese, Pataki Roland
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Könyvajánló Simontornya
helytörténeti kiadványaiból
Tóthné Unghy Ilona
nyugdíjas pedagógus
vagyok, 20 éve foglalkozom Simontornya
történetével. A kutatások eredményeit a
Simontornya Múltjáért Alapítvány évrõl
évre
megjelentette.
1998-2016 között 20 kiadvány jelent meg.
Ugyancsak a Simontornya Múltjáért Alapítványnak köszönhetõ, hogy mind az általános iskolában, mind az óvodában látható
a hajdan volt pedagógusaink, nevelõink
portréképe, valamint a Helytörténet Háza
összes kiállítása (iskolatörténeti, a bõrgyártás, a bõr- és szõrme és a Simovill emlékei, 1956-os, a Pillich család története,

Dr. Kiss István élete és munkássága, I-II.
világháború története, Fried emlékkiállítás, a holokauszt simontornyai áldozatainak emlékkiállítása). A Helytörténet Háza
ingyenesen látogatható akár egyénileg,
akár csoportosan, az ajánlott könyvek pedig ott is megvásárolhatók.

Volt egyszer egy Bõr- és
Szõrmefeldolgozó Vállalat
A könyv anyagát Árendás Sára hajdani
BSZV dolgozó többszöri felvetésére, valamint Vargáné Derr Irén édesapja, Derr
Imre visszaemlékezései kapcsán már évekkel ezelõtt elkezdtem összeállítani, de csak
2016-ra alakult ki a végleges tartalma. Sok
köszönettel tartozom még Iván János, haj-

dani BSZV fõkönyvelõnek és igazgatónak,
aki igen sok képpel és visszaemlékezéssel
segített. A könyv az alábbi témákkal foglalkozik levéltári kutatások, korabeli sajtótermékek, fényképek és visszaemlékezések alapján:
– Hulladékfeldolgozástól a szõrmefeldolgozásig
– Meghatározó személyiségek a vállalat
hõskorából: Faluközy József igazgató,
Bács György és Ungár Pál, a szûcs részleg
vezetõi, Lévay József újító mérnök, a labdavarrás megteremtõje.
– Bõr- és Szõrmefeldolgozó Vállalat – Az
új igazgató id. Körtés István
– A vállalat párt, szakszervezet és KISZélete, sportversenyek, munkaversenyek és
társadalmi munkák az 1970-1980-as években
– Igazgatók: Perger Imre, Iván János, Csécsi István, Iván János, Farkas József.
– A Bõr- és Szõrmefeldolgozó Vállalat felszámolása.
– Képek a BSZV épületeirõl, mûhelyeirõl
és termékeirõl az 1970-1980-as években.
– A BSZV termékei hivatásos és itthoni
manökenekkel, BNV-n és más nemzetközi
vásárokon
– BSZV és a szakmunkásképzés – szakoktatók.
– Brigádnaplók nyomában.
– Vetélkedõk, kirándulások, túrák, természetjáró versenyek, búcsúztatók, évfordulók, ünnepélyek a BSZV életében.
Az A/4 nagyságú 239 oldalas 606 képet tartalmazó kiadvány 2.500 Ft-ért megvásárolható a Helytörténet Házában.
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Lapzártakor érkezett a jó hír!
A lányok és a fiúk is érmesek lettek a Pünkösdi Astron Utánpótlás Kézilabdatornán. Kiskunhalas, Kalocsa, Kecel, Császártöltés és Hajós adott otthont a 144 csapat részvételével megrendezett kupának. Zámbó Tibor vezetõedzõ mindkét csapata sikeresen szerepelt. A
lányok 15 éves utánpótlás kategóriájában bronzérmesként zártak, míg a fiúk ezüstéremmel a nyakukban térhettek haza.
Lánymérkõzések:
Simontornya
KK–Kecel
18-8,
SIKK–Hétfõke16-22, SIKK–Debreceni Fõnix 19-18, SIKK–Tolna
14-13, BLKSE–SIKK 20-17, SIKK–
ESMTK 25-9.
A csapat tagjai: Kõvári Henriett,
Pincési Viktória, Varga Brigitta,
Bodaki Titanilla, Nyirati Virág,
Glück Enikõ, Vincze Gréta, Hlusek
Enikõ, Horváth Molli, Kövecses Lili.
Fiúmérkõzések:
SIKK–Debrecen 17-6, SIKK–Kecel
18-6, SIKK–Ajka 16-7
Elõdöntõ: SIKK–Angyalföldi Sportiskola 13-7
Döntõ: SIKK–PLER 6-17
A csapat tagjai: Bali Zoltán, Váradi
László, Horváth Balázs, Varga Levente, Szili Ádám, Szili Ákos, Nagy
Zalán, Molnár Máté, Pordán Alex,
Kõvári Roni, Soós Bence.
A fotót köszönjük Szili Gábornak.
Va Lá

A játékvezetõk nem engedték az ünneprontást
Befejezõdött a Veszprém–Fejér Megyei Kézilabda-bajnokság,
melyben indult a Simontornyai KK felnõtt kézilabdacsapata. A fiúk tavasszal egyre érettebb játékot nyújtottak, jól hajráztak.
Négyszer gyõztek, két alkalommal döntetlent játszottak, megfosztották 100%-os mérlegüktõl a bajnok Veszprémi Egyetem
csapatát.
A szezon utolsó mérkõzésén az összevont bajnokságban már
bronzérmes Rácalmást alaposan meglepték, s az 52. percig
egy-két góllal vezettek. A mérkõzés vége elõtt 3 perccel még döntetlen volt az állás. Egyre idegesebbek lettek a Fejér megyei bajnokság aranyérmesei, s a durvaságtól, a súlyos sportszerûtlenségtõl sem riadtak vissza. 88-as számú játékosuk nemes egyszerûséggel fellökte Molnár Bencét. Percekig állt a játék, meglepõ módon
a Rácalmás csapata kapta a labdát. Vétkes játékosukat kiállítot-

ták ugyan, de az új szabályok szerinti kék lapot csak az öltözõben
kapta meg. Közben az edzõi teendõket ellátó Erdélyi kapust reklamálásért kizárták. Különösen a játékvezetõ páros nõi tagja segítségével végül nem sikerült a simontornyai ünneprontás, de az
erkölcsi gyõzelmet a SIKK érdemelte ki.
Rácalmás–Simontornyai KK 30-28 (13-15)
Dunaújváros, 50 nézõ. V.: Krupják Bence–Vargáné B. Melinda.
SIKK: SOMOGYI – KISS 3, CSENDES 10/4, SZILÁGYI 4,
PÁSZTOR 2, NÉMETH 4, MOLNÁR 3.
Csere: DEMETER, Erdélyi (kapusok) NACSA, Lampert 1, Kovács
1.
Kiállítások 10 perc+ végleges, illetve 6 perc+ kizárás 7m-es 6/2,
illetve 5/4.

Ajánlattételi felhívás
I. Ajánlatkérõ adatai
1. Ajánlatkérõ neve: Simontornya Város Önkormányzata. 2. Ajánlatkérõ címe: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. 3. Ajánlatkérõ képviselõje: Csõszné Kacz Edit polgármester. 4. Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586-929, simontornya@dielnet.hu. 5. Ajánlatkérõ kapcsolattartója: Nagy Károly. 6. Ajánlatkérõ elérhetõsége:
74/586-939, epitesugy@simontornya.hu
II. Ajánlatkérés tárgya
1. 7081 Simontornya, Vak Bottyán-ltp. 14. II/5
(hrsz.: 1351/35/A/6) alatti ingatlan eladása. 2.
7081 Simontornya, Mátyás király u. 4-5. III/3
(hrsz.: 1469/2/A/11) alatti ingatlan eladása. 3.
7081 Simontornya, Mátyás király u. 4-5. II/1
(hrsz.: 1469/2/A/9) alatti ingatlan eladása.

Va-Lá

DR. VÕNEKY ÁKOS

III. Pályázati dokumentáció megvétele
A pályázati dokumentáció ingatlanonként
50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bánatpénz ellenében megvásárolható. A bánatpénz a vételárba
beszámít. Vesztes pályázó a bánatpénzt nem
kapja vissza. A pályázat beadási határidõ lejártáig visszaadott dokumentáció esetén a pályázati
díj visszafizetésre kerül.
IV. Pályázati dokumentáció átvétele
A pályázati dokumentáció 2017. június 1. és június 19. között vehetõ át a polgármesteri hivatal 7.
számú irodájában a befizetést igazoló csekk bemutatása mellett 8-15 óra, pénteken 8-12 óra
között.
Csõszné Kacz Edit polgármester

UROLÓGUS
ADJUNKTUS
MAGÁNRENDELÉSE SIÓFOKON
KÓRHÁZ, „E” épület, 1. emelet

Szerdánként,
16-17 óráig.
Telefon:
06 30 890 2559
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SEMMI SEM LEHETETLEN?
VAN AZ A PÉNZ?
SZERENCSE PÁROSULT A TUDÁSSAL?
Az idei elsõ verseny megfelelõ mottóját nehéz meghatározni, bármelyik lehetne a lezajlott versenyre jellemzõ, hiszen a rendezõ
Jóbarátok Teniszklub az esélyegyenlõséget szem elõtt tartva, eddig tagjai közül sorsolással döntötte el a csapatok párosítását, az
idén azonban a deresedõ hajú, de játéktudásban pár fiatalabb játékost megelõzõ „mindenki” Ferikéje megkapta az engedélyt,
hogy párt válasszon. Hogyhogy nem, Rózsa Gáborra esett a választása, aki az eddigi versenyeken elért eredményei alapján már
háromszoros bajnoknak tekinthetõ!
A nevezések után 11 páros vetette bele magát a küzdelmekbe, sajnos, az egyik visszatérõ szlovák párosunk sérülés miatt az utolsó
pillanatban visszalépett, de Mozsgóról is volt jelentkezõ, aminek
a helyiek nagyon örültek. Vasárnapra a szombati csoportmérkõzések után még 8 páros reménykedhetett, természetesen voltak,
akik megpróbálták az „öreg” számításait keresztül húzni, de nem
jártak sikerrel, a tornát végül veretlenül megnyerõ párosnak a
döntõbe jutásért a Rózsa Zoltán–Hortyi Balázs, illetve a döntõben a Márton János–Nyirati József párosok nehezítették meg a
dolgukat. Mindkét párost gigászi küzdelemben, 7-5 arányban
verték, így teljesen megérdemelten került fel a nevük a vándorkupára.
Fontosabb eredmények:
A 4 közé kerülésért:
Kapinya F.–Rózsa G.—Csendes József–Rózsa Zotya
6-4
Rózsa Zoli–Hortyi Balázs—
Kovács László–Csendes Flórián
6-1
Márton János–Nyirati József—
Pásztor Krisztián–Enesei József
6-2
Mihócs Zsolt–Erdélyi László—
Kovács Szabolcs–Molnár Péter
7-6 (7-1)
Elõdöntõk:
Kapinya F.–Rózsa G.—Rózsa Zoli–Hortyi Balázs
7-5
Márton János–Nyirati József—
Mihócs Zsolt–Erdélyi László
6-1
3. helyért:
Rózsa Zoli–Hortyi Balázs—Mihócs Zsolt-Erdélyi László 6-3

Döntõ:
Kapinya F.–Rózsa G.—Márton János–Nyirati József
7-5
A rendezõ klub különdíjban részesítette Májer Józsefet, Kerekes
Csabát és Macher Tibort, a torna önzetlen támogatásáért. A legrutinosabb páros (Emil–Béla – Szlovákia) kapta Zsolnai Ferenc
által felajánlott 3 literes pezsgõt, de köszönettel tartozunk a lányoknak, asszonyoknak, akik a hétvége folyamán sütikkel, pogácsákkal kedveskedtek a pályára kilátogatóknak. A helyezettek
kupát és oklevelet, illetve a Gálaker Kft. felajánlását 1-1 üveg bort
kaptak. Külön köszönet Kovács Lászlónak, a Gálaker Kft. ügyvezetõjének, hogy a pályát és a panzió medencéjét ingyenesen biztosította a rendezõk részére!
Folytatás: 2017. augusztus 19-20.
6NJ9

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

