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A város 22 éves
születésnapját ünnepeltük

Július 1-je immár 22 éve városnap Simon-
tornyán, ekkor kapta vissza városi rangját
a több évszázados település. Az ünnepi
testületi ülést ezúttal is a várudvar impo-
záns környezetében tartották meg. A Him-
nusz közös éneklése után Máté Anna „Vi-
gyázz a madárra” énekszámának elõadása
következett, gitáron kísérte a Lelkes-Cser-
fes gitárcsapat három legfiatalabb tagja,
Rudolf Levente, Máté Balázs és Molnár
Péter Gergõ. A narrátor szerepét betöltõ
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta al-
jegyzõ felkérte a város polgármesterét,
Csõsz Kacz Editet a testületi ülés levezeté-
sére. A polgármester megállapította, hogy
a testületi ülés határozatképes, minden
képviselõ jelen van, így Tóth Ferenc Attila
is, aki az ülést megelõzõen letette a képvi-
selõi esküt. A polgármester rövid ünnepi
beszédében vázolta azokat a változásokat,
amelyek sikeres pályázatok segítségével
fejlõdik, épül, szépül a város. Minden si-
montornyai lakosnak megköszönte a segít-
séget, melyre a jövõben is számít.
Az elnökségben helyet foglaló testvérvá-
rosok polgármesterei köszöntötték Si-
montornyát a születésnapján. Nagy tet-

szést keltettek a német testvérváros pol-
gármesterének, Andreas Grunernek ma-
gyarul elmondott gondolatai, melyek ezút-
tal sem nélkülözték az egyéni hangvételt, a
humort.
Az erdélyi testvérváros, Nyárádszereda
polgármestere, a fiatal Tóth Sándor elsõ

ízben köszöntötte személyesen Simontor-
nyát. Kiemelte, hogy az elõzõ polgármes-
ter, Daszkel László által megkezdett úton
haladnak tovább egy kicsit fiatalabb lendü-
lettel, elsõsorban azon fiatalok segítségé-
vel, akik Simontornyán tanultak, itt érett-
ségiztek.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmond-
ta: Simontornya Város Önkormányzata el-
ismeri és honorálni igyekszik mindazon
személyek és közösségek teljesítményét,
akik a helyi közügyek bármely területén ki-
magasló teljesítményt nyújtottak, tevé-
kenységükkel hozzájárultak a város anya-
gi, szellemi értékeinek gyarapításához,
tradíciói, nemes hagyományai megõrzésé-
hez. A hagyományokhoz hûen, Csõszné
Kacz Edit polgármester Szabó Attila al-
polgármester közremûködésével, átadták
a kitüntetéseket a legjobbaknak.
Gyermekekért kitüntetést kapott Vinczé-
né Farkas Gyöngyi pedagógus és Amrein
Károly, a Gemenc Volán vezérigazgatója.

Folytatás a 6. oldalon.
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A testületi ülésekrõl jelentjük
Nincs uborkaszezon a képviselõ-testületi
munkában, ebben a hónapban háromszor
tartottak ülést, egy sorosat, egy rendkívülit
és egy ünnepit.
A soros ülésen elhangzott polgármesteri
tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott fonto-
sabb döntésekrõl, intézkedésekrõl.

1. A lakások eladására kiírt pályázatra is-
mételten nem volt jelentkezõ, holott egye-
sek szóban, illetve írásban elõre jelezték
vételi szándékukat.
2. A városközpont rehabilitációja pályáza-
tunk tekintetében ellenõrzést tartottak.
Apró hibákat találtak, mint pl.: leesett a
nyilvános vécérõl 1-2 felirati betû.
3. Az Arculati Kézikönyvhöz folyamato-
san végezzük az adatgyûjtést.
4. A DRV Zrt. jelezte felénk, hogy az ivó-
vízbázissal problémák merültek fel. Ezzel
külön napirendben foglalkozunk.
5. A Kormányablak kialakítása tekinteté-
ben a tervezést a Kormányhivatal rendelte
meg, a tervezõk személyét nem ismerjük,
velünk eddig még nem egyeztettek.
6. A társulás nevében megkötöttem a szer-
zõdést a SPED-MED Kft.-vel (Baja).
7. A közvilágítás korszerûsítése pályázati
kiírásunkra senki nem jelentkezett. Ennek
oka az, hogy a lámpatest az E.ON tulajdo-
na, annak cseréjéhez tulajdonosi hozzájá-
rulást kell beszereznünk, amely több hóna-
pot vesz igénybe. Ehhez kérem a képvise-
lõ-testület felhatalmazását.

Május 30-án Szekszárdon aláírtam a Sió-
projekttel kapcsolatos szerzõdést.
Május 31-én Raffay Zoltánnal folytattam
háromórás megbeszélést a településfej-
lesztési koncepcióról. Ezután a Bartina
Táncegyüttes képviselõjével tárgyaltam a
városnapi ünnepségen történõ fellépésük-
rõl. A Gemenc Volán Zrt. biztosítja az
együttes utaztatását, ezzel is csökkenti az
önkormányzat költségeit.
Június 6-án pedagógusnap alkalmából egy
szál virággal és pezsgõvel köszöntöttem a
városházán valamennyi simontornyai taní-
tót, tanárt, óvónõt és a munkájukat segítõ
dolgozókat. Jó pihenést kívánok nekik a
nyárra, és azt, hogy újult erõt a szeptembe-
ri tanévkezdésre.
Június 8-án két társulási ülésen vettem
részt. A Simontornya és Térsége Sürgõssé-
gi Betegellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás költségvetése módosításra ke-
rült, és tárgyalt a társulási tanács a Sped-
Med Kft. ügyvezetõjével a feladatátadás-
ról. A Simontornyai Köznevelési Társulás
Kisszékely kiválásáról tárgyalt.

Június 15-én rendkívüli testületi ülést hív-
tam össze. Ezen a következõ határozatot
hozta a képviselõ-testület:
76/2017. (VI. 15.) KT-határozat – Simontor-
nya Város Önkormányzata a Mantrafa Kft.-
vel kötött Egészségügyi feladat-ellátási szerzõ-
dést 2017. június 15. napjával 6 hónapi fel-
mondási idõvel – 2017. december 15-ével –
felmondja azzal, hogy a felmondási idõ – a
kft. kérésére – közös megegyezéssel megrövi-
díthetõ. Ennek feltétele a praxisjognak az ön-
kormányzat részére 0 forintért történõ eladá-
sa, valamint a közüzemi és adótartozások tel-
jes körének rendezése.
Határidõ: azonnal. Felelõs: Csõszné Kacz
Edit polgármester.
A második napirendi pont Andráskó Péter
képviselõ lemondása volt. Bejelentem,
hogy a képviselõ úr 2017. július elsejével le-
mondott a képviselõségrõl.
Június 16-án Szabó Attila alpolgármester
úrral részt vettünk a Vak Bottyán Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanévzáró ün-
nepségén.
Június 17-én részt vettem az általános is-
kolások ballagási ünnepségén.
Június 19-én éves munkaügyi ellenõrzés
zajlott a közmunkaprogramnál.
Június 21-én ismét ülésezett a Simon-
tornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást
Biztosító Önkormányzati Társulás társu-
lási tanácsa. Dr. Ollmann Anasztázia fel-
lebbezését tárgyalta, majd elutasította azt.
Június 23-án köszöntöttem Sziládi Gyulá-
nét 90, születésnapja alkalmából. Erõt,
egészséget kívánunk neki!
Június 24-én részt vettem az Antal Gábor
Trió koncertjén a várban.
Június 25-én részt vettem a nyárádszere-
dai Bocskai István dalkar és a Krammer
Ferenc kórus közös koncertjén, amit a
testvérkapcsolat 20 éves évfordulója alkal-
mából tartottak.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Csõszné Kacz Edit polgármester: A rend-
õrség képviselõje nem érkezett meg, így ez
a tájékoztató ma kimarad. A városi tv is je-
lezte, hogy ma nem tud felvételt készíteni.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, mi-
ért van az, hogy a város vásárolja meg az új
lámpatesteket, de nem a város tulajdona,
hanem az E.ON-é lesz.
Nagy Károly településfejlesztési és üze-
meltetési ügyintézõ: Jogszabály így mond-
ja ki.
Szabó Attila alpolgármester: A városi új-
ságba meg kell írni, hogy az urnatömbnél
levõ rendetlenséget rendezzék a hozzátar-
tozók.
Polgármester: A kampók felszerelését
senki sem engedélyezte az urnafalnál.
Körtés István: Ezzel kapcsolatban figyel-
meztetõ táblát kell kihelyezni.
Polgármester: A DRV tájékoztatta a vá-
rost, hogy július 4-én és 5-én vízkorlátozás
lesz. Kéri mindenki tájékoztassa errõl a la-

kosságot, a honlapon, hirdetõtáblákon, fa-
cebookon közzétették ezt az információt.
Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 78/2017. (VI. 26.) hatá-
rozata a lejárt határidejû képviselõ-testü-
leti határozatok végrehajtásáról, és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
szóló jelentés elfogadásáról, valamint a két
ülés között történt eseményekrõl szóló tá-
jékoztatótudomásul vételérõl.
A lejárt határidejû KT határozat végrehaj-
tásáról szóló jelentést elfogadja.
2. Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az átruházott hatás-
körben hozott döntésekrõl szóló beszámo-
lót elfogadja.
3. Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a két ülés között tör-
tént eseményekrõl szóló polgármesteri tá-
jékoztatót tudomásul veszi.

Kántor Mónika, a Pénzügyi, Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottság elnö-
ke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadás-
ra javasolja a módosítást.
K. M., a Köznevelési, Kulturális és Ügy-
rendi Bizottság tagja: A bizottság megtár-
gyalta, és elfogadásra javasolja a módosí-
tást.
Cs. L. képviselõ: Lényeges dolgok kima-
radtak a szöveges részbõl. Például 8 millió
forint elvonása az út- és járdaépítésbõl.
Ezt nem javasolja. Inkább a tûzoltószer-
tárra tervezett pénzbõl, mert arra nyertek
a TOP-pályázaton. A kormányablakra pe-
dig nem lesz elég a 8 millió forint. Ez fon-
tos tétel, kéri ennek a szöveges részben va-
ló kiemelését.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az in-
doklásrészben valóban ki kell emelni a vál-
tozásokat, nem elég az általános szöveg. A
kormányablak kialakításáról, a tervekrõl is
a kormányhivatal dönt. Azt a tájékoztatást
adták, hogy körülbelül 8 millió forint költ-
ség várható. Utólag, ha kiderül, hogy több,
akkor lehet erre hivatkozni.
Alpolgármester: Ez az átlagosnál kisebb
méretû kormányablak lesz, ismerik más-
hol mennyibe került, az alapján kalkulál-
ták ezt a 8 millió forintos összeget.
Polgármester: Az általános tartalékból
lesz ez. A barnamezõs TOP-pályázatról
még mindig nincs hivatalos információ.
Cs. L. képviselõ: A járdaépítésnél hiányzik
még a döntés, hogy melyik utcák legyenek.
Legközelebb csak szeptemberben lesz
ülés, ha csak akkor dönt a testület, akkor
késõ lesz. Javasolja a Malom utca térköve-
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zését, akkor a Városüzemeltetési Kft.-nek
is lesz munkája, bevétele. A kft. vezetõje
szerint 10 millió forintból megoldható.
Polgármester: Javasolja, hogy egy rendkí-
vüli ülésen döntenek majd errõl. A kft.-
nek annyi munkája van, hogy nem is tud-
nak újat vállalni. Nincs elég szakemberük.
K. I. képviselõ: Korábban is jelezte már,
hogy sok a készpénz. Javasolta, hogy le kel-
lene kötni.
Császár Csilla közgazdasági osztályveze-
tõ: A pályázati pénzeket nem lehet lekötni.
Polgármester: Érkezett egy módosító ja-
vaslat, hogy a 8 millió forintot a kormány-
ablakra az általános tartalékból biztosítsa
a költségvetés, ne a járdaépítésbõl.
A képviselõ-testülete elfogadta a 2017. évi
költségvetésérõl szóló 4/2017. (II. 23) önkor-
mányzati rendelet módosítási javaslatát.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Potápi
Árpád államtitkár úr saját keretébõl 2 mil-
lió forinttal támogatja a rendezvényt. Pén-
teken érkeznek a delegációk, minden kép-
viselõ jelenlétére számít. Szombaton dél-
elõtt gasztronómiai bemutató lesz. Jövõre
részt kívánnak venni a németországi gaszt-
ronómiai kiállításon. Délben a Bekecs
táncegyüttest Bajcsí Géza látja vendégül.
Délután az ünnepi testületi ülés után álló-
fogadásra is vár minden képviselõt, 50
meghívott vendéget, természetesen a pár-
jukkal együtt, úgyhogy körülbelül 120 em-
berre számít. Ezután lesz a néptáncegyüt-
tesek fellépése. Õket a menzán várják va-
csorával. A simontornyai lakosokat is meg-
vendégelik. Sült kolbászt lesz, jegy ellené-
ben vehetik át. Az italt mindenki maga fi-
zeti. Vasárnap a delegációkkal Bada-
csonyba utaznak. Hétfõn reggel utaznak
haza.
K. M. képviselõ: 400 adag kolbásszal ké-
szülnek. A jegyek kiosztását vállalja. Felír-
ja, ki az, aki kapott már.
Polgármester: Tóth Attila képviselõi beik-
tatását fél négykor, az ünnepi ülést meg-
elõzõen tartják a várban. Kéri, hogy min-
den képviselõ legyen ott idõben.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal – tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a az
ünnepi testületi ülés és a városavató ünnepség
végsõ programját.

Tájékoztató a
közfoglalkoztatás helyzetérõl,

feladatairól

Cs. L. képviselõ: Érintett az ügyben, ezért
megkérdezi, hogy kizárják-e a döntésho-
zatalból érintettsége miatt.
Polgármester: Nem javasolja, szavazást
rendel el.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete határozott a döntés-
hozatalból történõ kizárásról: Csõsz László
képviselõt, közfoglalkozás-szervezõt szemé-
lyes érintettsége miatt nem ki a bizottsági dön-
téshozatalból.
K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság elnöke: A bizott-
ság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Igaz, hogy itt az látható, hogy a közmunka-
program 18 millió forint veszteséget ter-
mel, de minden intézményben dolgozik
egy-két közfoglalkoztatott, az õ bérüket
megspórolja az önkormányzat.
K. I. képviselõ: A 18 milliós veszteség sze-
repel az anyagban. Ezen változtatni kelle-
ne. Akár könyvelési átrendezéssel. Más te-
lepülésen 0-ra jön ki. Mérnök nem várható
ide, de szakembereket igénybe kell venni.
Rossznak tartja, hogy az új vezetõ nem ko-
rábban kezdett dolgozni. Jobb lett volna,
ha a régi és az új vezetõ legalább egy hóna-
pig együtt dolgozott volna. Segíteni kell az
új vezetõnek.
Polgármester: Nem lehet kétszeres bért
kifizetni. Vámi úr szabadságon volt, július
elsején kezd az új vezetõ. Eddig más mun-
kahelyen dolgozott.
Cs. L. képviselõ: Meg kell vizsgálni, mit ta-
kar a 18 millió forint. Ez nem veszteség. Ez
a városüzemeltetésére megy el. Például
közmunkában térkövezik a járdát. Állami
pénzbõl szépül a város, ezért külön nem
kell fizetni.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Korábban sok mil-
lió forint ment el segélyre. Most nem, mert
itt dolgoznak az emberek.
K. I. képviselõ: Akkor is több a kiadás,
mint a bevétel. Kellene egy elemzés, hogy
mibõl fakad a hiány.
Cs. L. képviselõ: Minden intézmény mí-
nuszban van, innen kapják a segítséget. De
az a cél, hogy minél jobban gazdálkodja-
nak. Elindultak egy úton, szépül a város a
közmunka programnak köszönhetõen.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: A ta-
valyi hiány alapján terveztek. Mindig van
olyan költség, amit az állam nem finanszí-
roz, pontos félévi kimutatás még nincs.
K. I. képviselõ: Ezt kérem!
Polgármester: Ha a városüzemeltetés csi-
nálná ezt, dupla ennyibe kerülne. Ez az a
terület, amihez mindenki azt hiszi, hogy
ért. A közmunka programot havonta el-
lenõrzik, mindent rendben találtak.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja
a közfoglalkoztatás helyzetérõl, feladatairól
szóló tájékoztatót.

munkatervére

K. I. képviselõ: Megkérdezi, mikor tár-
gyalnak az adókról.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Novemberben.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot

hozta: Simontornya Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete megtárgyalta a „Ja-
vaslat a képviselõ-testület 2017. II. félévi
munkatervének megállapítására” címû elõ-
terjesztést és a képviselõ-testület II. félévi ülés-
tervét – az elõterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi bizottság elnöke: A bizott-
ság elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Polgármester: Köszönti a DRV Zrt. meg-
jelent képviselõit. A szeptemberi ülésen
tervezték, hogy tárgyalnak a vízellátásról.
Közben a DRV megkereste az önkor-
mányzatot egy új kút ügyében.
Pelcz Róbert, a DRV Zrt. üzemvezetõje:
Azért kereste meg a DRV az önkormány-
zatot, mert jelenleg 2 kút látja el Simon-
tornyát, és ez hosszú távon nem tudja biz-
tosítani a város vízellátását. Az ivóvízja-
vítási projekt a vízbázis bõvítését nem tar-
talmazta. Már tavasszal érezhetõ volt a
probléma, vízhiány jelentkezett. A diag-
nosztikai vizsgálatot a DRV megkezdte. A
3. kutat tesztelik. Korábban az volt a baj,
hogy sok homokot hozott fel. Jelenleg 80
liter/perc terhelésnél ez nem jelentkezik.
Az összes tartalék mûködésben van, nincs
mihez nyúlni. Kéri a testületet, hogy hatal-
mazza fel a polgármestert a vízbázis növe-
léssel kapcsolatos teendõk megtételére.
Polgármester: A hosszú távú gördülõ fej-
lesztési tervben szerepel egy új kút fúrása.
Megkérdezi, hogy ehhez nem tud-e a
DRV hozzájárulni. Az önkormányzat nem
tud most erre 30 millió forintot áldozni,
esetleg részletekben. Az Arany János utcai
kút ügyében lépni kell. Simontornyán a
magasabban fekvõ utcákban gond van, so-
rozatos a vízhiány. A tározók tisztítása is
most lesz. Megkérdezi, miért ilyen nagy
hõségben kerül sor erre.
P. R., a DRV Zrt. üzemvezetõje: A meden-
cék mosása meghatározott sorrendben
zajlik. De ez a vízellátásban valószínûleg
nem okoz problémát. Nyáron nagyobb a
fertõzésveszély, muszáj tisztítani. Egy kút
fúrása 30 millió forint. Ezt nem tartalmaz-
za a gördülõ fejlesztési terv. Részletekben
8 évnyi használati díjat emésztene fel (a díj
évi 4 millió forint.) De akkor emiatt nem
lenne lehetõség egyéb fejlesztésre, beru-
házásra.
Andráskó Péter képviselõ: Körbejárta ezt
a témát. A Sióvíz Kft. 2004-ben jelezte
már, hogy kell még egy kút. Eltelt 13 év,
miért nem történt semmi?
Polgármester: A pénzhiány az oka.
Zsolnai István képviselõ: Azon már nem
érdemes rágódni, hogy a múltban miért
nem történt új kút fúrása. Most kell, de a
hely a kérdés. Javasolja a régi bõrgyári ku-
takat, legalább átmenetileg. Ismeri, azok
jó kutak.
P. R., a DRV Zrt. üzemvezetõje: Csak az
Arany János utcai kutat ismerik. A bõrgyá-
ri kutakról nincs információ. Szakvéle-
mény kell róla, milyen a vízminõség,
mennyibe kerül bekötni. Egy vizsgálatot
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megér. Nem zárkózik el attól, hogy azt
vonják be városi vízellátásba.
K. I. képviselõ: Nem valósult meg a kútfú-
rás, pedig a KEOP-pályázatban benne
volt. Ezt ki kéne vizsgálni. Tervezési hiba is
történt, felelõsségre vonás lehetne. 20 ki-
lométer azbesztcsõ van. Ezek maradnak,
pedig ezer évesek, állandó a vízelfolyás.
Fel kell ezt is újítani.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: A pályázatból semmi sem ma-
radt ki. Nem volt benne kútfúrás, fontos
volt a vasúton túli terület összekötése. A
DRV még akkor itt se volt.
Alpolgármester: A bõrgyári kutaktól a víz
kivezetése rombolással járna, nem kivite-
lezhetõ. Elõzetes költség új kútfúrásnál
15-40 millió forint. Mikor derül ki, ponto-
san mennyi?
P. R., a DRV Zrt. üzemvezetõje: 15-40 ezer
forint/méter. A vízbázis diagnosztika után
már meg lehet mondani.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy a DRV
milyen konstrukciót ajánl. A lakosság víz-
ellátása alapvetõ. Nem érti, miért mond-
ják, hogy nincs bent a gördülõ fejlesztési
tervben a kútfúrás, a testület úgy tudja,
benne van.
K. I. képviselõ: A várkertnél kellene kutat
fúrni, az önkormányzati tulajdon.
P. R., a DRV Zrt. üzemvezetõje: Célszerû
lenne minél közelebbi vízbázist bevonni.
Ha az 5-ös számú kút hozna 160/litert per-
cenként, akkor fel lehetne lélegezni.
Csorba Tibor, a DRV Zrt csoportvezetõje:
A gördülõ fejlesztési tervben nem szerepel
kútfúrás, csak felújítás. De a jövõ évi tervet
majd csak szeptember végén kell elfogad-
ni. Abba már be lehet tervezni. Azt is fel
kell tüntetni benne, hogy mibõl lesz finan-
szírozva. Van néhány eset, amikor megelõ-
legezte ezt a DRV, de volt egy ÁSZ ellen-
õrzés, ami ezt kifogásolta. Azóta újabbat
már nem támogatott a cég. Azt javasolja,
hogy keresse meg az önkormányzat a bel-
ügyminisztériumot. Kötelezõ feladat az
ivóvízellátás. Jó lehet, ha a helyi ország-
gyûlési képviselõ is az ügy mögé áll. Für-
geden sok probléma volt, sokáig nem volt
víz, lajtos kocsizni kellett. Õk nyertek is a
vis major támogatásból pénzt. Itt ekkora
baj még nem volt, de azt kellene a belügy-
minisztériumi kérvénybe bele írni, hogy
ezt szeretné a város megelõzni. A DRV ve-
zérigazgatóját meg fogja keresni, hogy mi-
lyen lehetõséget lát a támogatásra. A vá-
laszról írásban fogja tájékoztatni a testüle-
tet. Ha a BM-hez fordul a város, akkor a
DRV szakvéleményt tud adni. A bõrgyári
kutakról: ha azok nem minõsülnek vízi
közmûnek, akkor nem vonhatók be az ellá-
tásba. De utánanéz, hogyan lehet átminõ-
síteni jogilag.
K. M. képviselõ: Az új kút fúrása 3 millió
forint. Ha nincs BM finanszírozás, akkor
itt semmi se lesz, se járdafelújítás, se útépí-
tés. Ez kötelezõ feladat, ez a legfontosabb.
A. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy az ener-
giahivatalt nem kellene-e megkeresni.
Cs. T., a DRV Zrt. csoportvezetõje: Nem
õk foglalkoznak ezzel. A BM várhatóan ad
90%-os támogatást. A maradék 10 %-ot

már a DRV is odaadhatja elõfinanszíro-
zásként. Könnyebben kigazdálkodható,
mint egy banki hitel.
B. L. címzetes fõjegyzõ: Csorba úr utána-
néz a finanszírozási lehetõségeknek. Ha a
DRV nem tud elõfinanszírozni, akkor ké-
ri, abban segítsen, hogy támasszák alá az
önkormányzat vis major kérelmét. A 30
millió forintot nem tudja kifizetni a város,
de 10% önrészt igen. Hitelt felvenni már
nem lehet, csak kormányzati engedéllyel,
de azt nem nagyon adják meg.
Zs. I. képviselõ: Az 5-ös kút 2-3-szoros ter-
melés esetén megoldaná a problémát.
P. R., a DRV Zrt. üzemvezetõje: Ideiglene-
sen, akár 1-2 évet lehet nyerni vele. Amíg
az új kút finanszírozása megoldódik.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete megtárgyalta a telepü-
lés vízellátási gondjainak megoldásáról készí-
tett elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv.
13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott jog-
körében eljárva a település vízellátási gondja-
inak megoldására az alábbi intézkedéseket te-
szi:
Arany J. utcai kút üzembe helyezése és az ah-
hoz kapcsolódó tervezés, engedélyeztetés és ve-
zetéképítés.
Új kút fúratása a hozzá kapcsolódó tervezés,
engedélyeztetés és vezetéképítés. A finanszíro-
záshoz vis major pályázat benyújtása a Bel-
ügyminisztériumhoz.
A bõrgyár területén lévõ kutakról szakvéle-
mény készítése.
A szükséges forrásokat a képviselõ-testület a
2017. és a 2018. évi költségvetése terhére biz-
tosítja. A költségek ismeretében a képvise-
lõ-testületet tájékoztatni fogom. A képvise-
lõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételével.

Witzl Zsolt települési fõépítész: Ez egy 250
oldalas anyag lett. Alapos vizsgálat elõzte
meg az elmúlt fél évben. Megköszöni a
polgármesteri hivatal dolgozóinak a segít-
ségét az adatszolgáltatásban. A vizsgálat
eredménye, hogy szükség van a korábbi te-
lepülésfejlesztési dokumentumok megújí-
tására. Elavultak, van, amelyik már 12
éves, még a korábbi szabályozás alapján
készültek. A vizsgálat több mindent fel-
tárt.
Vannak a városban alulhasznosított terü-
letek. Például a vasút mellett. A Hunyadi
utcában van egy nagy terület, ahol akár 6-8
lakóház is elfér (a volt piac mellett, koráb-
ban fecskeházat terveztek ide.)
A Sió-projekthez kapcsolódva: azt vizsgál-
ták, hogyan lehet a települést összekap-
csolni a vízzel.

A KSH vizsgálatait felhasználva megálla-
pítható, hogy két szlömösödõ terület is
van: a Könyök utca és a Beszédes utca vé-
ge. Magas a lakosságszám, ehhez viszo-
nyítva kevés az ingatlanok száma. A lako-
soknak alacsony az iskolázottsága, foglal-
koztatottsága.
A 61-es út melletti terület ökozónának van
jelölve, de valójában ipari terület.
A régészeti feltárások során 9 új lelõhelyet
találtak.
Az örökségvédelem feltárta, hogy a Hely-
történet Házát mûemlékké lehet nyilvánít-
tatni.
A Szent István utcán nagy a forgalom, ez
érinti a történelmi városmagot. Az lenne
jó, ha ezt ki lehetne kerülni. Nem biztos,
hogy lesz rá megoldás, még a régi tervben
volt egy elkerülõ út.
K. I. képviselõ: Ezzel az elkerülõ úttal kap-
csolatban az anyagban két lehetõség is van.
Az egyik a 61-es úton, a régi sorompónál,
de már ott megépült a Gácsi birtok. A má-
sik a Pósát kerülné meg, de ott hidat kelle-
ne építeni. Ezt sem tartja elképzelhetõnek.
Másik: van egy táblázat a 42. oldalon, ezt
nem tudja értelmezni. És a 106. oldalon
vannak adatok a kutak vízhozamáról.
Ezek túl nagy számok, most volt itt a DRV
képviselõje, pont az a baj, hogy nem elég a
vízhozam.
W. Zs. települési fõépítész: Az utakkal
kapcsolatos döntés megyei hatáskör, nem
települési. A megyei térképeken szerepel
ez tervként. A 42. oldalon az önkormány-
zati ingatlankataszterbõl kigyûjtött anya-
gok vannak. A közmûvagyon, ami az uta-
kon van, az is beleszámít. A vízzel kapcso-
latos anyaghoz a DRV adta meg az adato-
kat.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A Simontornya
történeti résznél a régmúlt eseményei van-
nak meg, de úgy tûnik, mintha 1995-tõl
semmi se történt volna.
W. Zs. települési fõépítész: A kapott ada-
tokból készült, Tóthné Unghy Ilona doku-
mentumai alapján.
Polgármester: Kéri, hogy frissítsék a törté-
neti részt, és ne csak kutatói szemszögbõl
mutassák be a történéseket.
W. Zs. települési fõépítész: Kéri, hogy se-
gítsen ebben neki a városvezetés.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete megismerte és meg-
tárgyalta a Simontornya Város településfej-
lesztési koncepciójának és településrendezési
eszközeinek felülvizsgálati eljárása során ké-
szített megalapozó vizsgálatokat és az azokról
készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott jogkör-
ében eljárva 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) be-
kezdés a) pontja és a 314/2012. (XI. 8.) Kor-
mány rendeletben foglaltak alapján – a felül-
vizsgálati eljárás keretein belül – módosítja a
településfejlesztési koncepciót, a település-
szerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot.
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K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy miért
kell átminõsíttetni a területet.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: Jelenleg ez közterület, amit ma-
gánszemély nem vehet meg.
Polgármester: Akkor az „A” változatot fo-
gadja el a testület.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határoza-
tot hozta: Simontornya Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete megtár-
gyalta Nyirati József ingatlanvásárlási ké-
relmérõl készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv.
107.§-ban kapott jogkörében eljárva az aláb-
bi döntést hozza:
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Simontornya, 1319/ 10
hrsz. alatti 59 m

2

nagyságú, közterületi ingat-
lant beépítetlen területté minõsíti át. Felérté-
kelést követõen vevõnek Nyirati József 7081
Simontornya, Széchenyi u. 66. sz. alatti la-
kost jelöli ki. A vételáron kívül a vevõt terhelik
az átminõsítés és az értékbecslés költségei.

K. I. képviselõ: Meg kell nézni a mérleg-
eredményt. Mennyit fordítottak Simon-
tornyára? Nem javasolja fél millió forint
kifizetését, csak úgy.
Cs. L. képviselõ: Az utóbbi 5 évben semmit
sem csináltak, eddig sem fizetett nekik az
önkormányzat. A „ B” változatot javasolja.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete megtárgyalta a Ka-

pos-Koppányvölgyi Vízi-Társulatnak az érde-
keltségi hozzájárulás önkéntes megfizetésérõl
készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv.
13. §. (1) bekezdés 11. pontjában kapott jog-
körében eljárva az alábbi döntést hozza: A
Kapos-Koppányvölgyi Vízi-Társulat (7090
Tamási, Rákóczi u. 17-19.) részére a kért ön-
kéntes érdekeltségi hozzájárulást nem fizeti
meg.

K. M. képviselõ: Három kéréssel keresték
meg a lakók. A lakótelepi garázssor elé
szeretnének murvát, ugyanoda az Y alakú
elágazáshoz lámpát, és a ház mögötti ve-
szélyes fa kivágását kérik.
A. P. képviselõ: A garázsa elõtt mindenki
saját maga oldja meg murvázást.
Cs. L. képviselõ: Az közterület, a fûnyírást
is a közmunkások végzik.
K. I. képviselõ: A volt kemping területére
folyik az ivóvizes medencék mosóvize. Na-
pi 50 köbméter. Állítólag majd belevezetik
a Sióba. A másik fontos ügy: sokan még
mindig nem mentek be az OTP-be rendez-
ni a lakástakarék-szerzõdésüket. Jó lenne
június végével lezárni az összes számlát.
Kéri, menjen be mindenki intézkedni. A
harmadik ügy: a bõrgyár területén még
mindig nincs megoldva a vízellátás.
Alpolgármester: A TOP-pályázatok hiva-
talos eredménye után lehet errõl pontosan
tárgyalni.
Cs. L. képviselõ: Szeretne elköszönni
Andráskó Péter képviselõtõl, aki utoljára
vett részt képviselõként az ülésen. A vitáik
ellenére, örül, hogy együtt dolgoztak.
A. P. képviselõ: Elköszön képviselõtársai-
tól.

Va Lá

A Helyi Választási
Bizottság 1/2017.

(VI. 28.) határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
44. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körénél fogva a Helyi Választási Bizott-
ság meghozta a következõ határozatot.

HATÁROZAT

1) A Helyi Választási Bizottság megál-
lapítja, hogy Simontornya Város Ön-
kormányzata Képviselõ-testületébõl a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (to-
vábbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés
f) pontja alapján lemondott Andráskó
Péter képviselõ helyére az önkormány-
zati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.
§ (1) bekezdése alapján Tóth Ferenc
Attila lép.

2) A Helyi Választási Bizottság felhatal-
mazza Körtés Istvánné elnök asszonyt,
hogy Tóth Ferenc Attila önkormányza-
ti képviselõ beiktatásán – Simontornya
Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete soron következõ ülésén – olvassa
elõ az önkormányzati képviselõ eskü
szövegét és ezt követõen adja át az ön-
kormányzati képviselõvé választást
igazoló, általa aláírt megbízólevelet.

3) A Helyi Választási Bizottság felkéri a
Helyi Választási Iroda vezetõjét, hogy a
település jegyzõjeként a határozat köz-
zétételét az önkormányzat hirdetõtáb-
láján és a www.simontornya.hu honla-
pon biztosítsa.

A választási bizottság 1. fokú határoza-
ta ellen a központi névjegyzékben sze-
replõ választópolgárok, jelölt, jelölõ-
szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli szervezet a Ve. 223. §, 224.
§, 225. § szerint 3 napon belül fellebbe-
zést nyújthatnak be, jogszabálysértésre
való hivatkozást.

INDOKLÁS

Simontornya Város polgármestere a
Helyi Választási Bizottság elnökét arról
tájékoztatta, hogy Andráskó Péter kép-
viselõ 2017. július 1-jével a hozzá írás-
ban benyújtott nyilatkozatával mandá-
tumáról indoklás nélkül lemondott. A
lemondást ismertette a képviselõ-testü-
let 2017. június 19-ei rendkívüli ülésén.
Mindezek alapján a Mötv. 29. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján a mandátuma
megüresedett.Az új képviselõ eskütétele
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Simontornya sportolója címet érdemelte ki Molnár Istvánné ko-
rábbi kézilabdázó, majd edzõ, valamint Kapoli István a lovas-
sportban elért eredményeiért, szervezõmunkájáért.
Simontornya közszolgálatáért kitüntetést kapott Nyirati József
informatikus.

Simontornyáért díjat kapott Szabó László étteremtulajdonos és a
PANNOFIX EGYÜTTES. Az ünnepi testületi ülésen adták át
város borai címeket, ezt Csõsz László vörös couvéje és Benb Kft.
(ügyvezetõ igazgató Cseh Attila) olaszrizling bora érdemelte ki.
Az ünnepi testületi ülés utáni állófogadáson pezsgõvel és borral
koccinthattunk, gratulálhattunk a kitüntetetteknek.

A vár elõtti téren felállított színpadon egy- egy órás táncbemuta-
tót tartott három „B” betûs együttes: a Budapestrõl érkezett Bi-
hari János Táncegyüttes, a szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület
és a Nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes. A díjazottakról, va-
lamint a város borairól, lapunk késõbbi számaiban olvashat majd
a kedves olvasó.

Va Lá

A város 22 éves
születésnapját ünnepeltük
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20 éves
a testvérkapcsolat

A nyárádszeredai Bocskai Dalkar és a simontornyai Krammer
Ferenc kórus éppen 20. alkalommal énekelhetett együtt 2017. jú-
nius 25-én a várban. A testvérkapcsolatnak köszönhetõen éven-
ként találkozik a két kórus, a páros években Nyárádszeredán, a
páratlanokban Simontornyán. A kerek évfordulóra emlékezve
ünnepi mûsor keretében idézték meg az elmúlt 20 esztendõt, az
együtt töltött alkalmakat, illetve megköszönték mindenkinek a
legapróbb segítséget is, mellyel a találkozások létrejöttét támo-
gatták. Az ünnepség után az udvaron szórakoztató programmal
kedveskedett a hazai kórus a vendégeknek, amit az esõ miatt a kõ-
tárban kellett befejezniük. Ezt követõen a képtárban megvendé-
gelték a meghívottakat. Másnap egy balatoni kiránduláson vett
részt a két kórus Tihanyban. Este a vendégháznál elfogyasztott
vacsora, beszélgetés és közös éneklés során vettek búcsút a kórus-
tagok egymástól, illetve máris elkezdõdött a jövõ tervezgetése, te-
hát a kapcsolat nem áll meg, folytatódik a következõ években is.

Koncert

Június 24-én az Antal Gábor trió koncertjére érkezett a szép szá-
mú közönség a várudvarba. A zenekar 2016-ban alakult, zenéjük
egyedi hangzásvilágában a három zenész egyénisége ötvözõdik.
2017 márciusában jelent meg elsõ lemezük Whirl címmel, melyen
nyolc saját kompozíció található. A zenekar színes megszólalását
virtuóz improvizációk, dallamos témák, modern ritmikai elemek
és változatos harmóniavilág jellemzi. A trió névadó tagja Antal
Gábor, akinek a szülei a tamási zeneiskolában tanítanak, nagy-
szülei pedig Simontornyán éltek. Gombai Józsi bácsi a helyi isko-
lában tanított éneket, nevére még nagyon sokan emlékeznek ma
is. Gombainé Marika néni ma is itt lakik Simontornyán, nagyon
büszke az unokájára.
A trió a simontornyai fellépést követõen Kolozsvárra utazott,
ahol a Jazz int he Park nemzetközi versenyét megnyerte, majd ezt
követõen a budafoki tehetségkutatón közönségdíjat kapott. Gra-
tulálunk nekik!

Színház
Az idei színházi elõadást nagyon megzavarta az idõjárás. A dél-
utáni díszletépítést követõen eleredt az esõ. Hosszas tépelõdést
követõen a rendezõk és az elõadók közös megegyezése alapján
szemerkélõ esõben kezdõdött el Karinthy Frigyes–Majoros Ist-
ván darabja, A nagy ékszerész címû komédia három felvonásban.
Az Éless-szín színészei a rossz idõ ellenére is nagyszerûen szóra-
koztatták a közönséget, akik a hol cseperészõ, hol elálló esõs idõt
hõsiesen tûrve kivárták az elõadás végét, és tapssal köszönték
meg az elõadást.

Géringer Hajni

Csõsz László
Köszöntöm az újság olvasóit!
A Simontornyai Hírek felkérésére az
alábbiakat tudom elmondani az elmúlt
két év képviselõi tevékenységemrõl. Ha-
todik alkalommal választottak meg képvi-
selõnek. Az eddigi önkormányzati mun-
kám alapján úgy gondolom, nem kell rész-
letesen bemutatkoznom, csak az elmúlt
idõszakban végzett tevékenységemrõl
szeretnék beszélni.
2014 októberében elmondtam, hogy a következõ ötéves ciklusról
nehéz bármit is ígérni, hiszen a szennyvízberuházást követõen
szinte minden fejlesztési forrást az úthálózatunk rendbetételére
kell fordítani. Egyet azonban biztosra ígértem, hogy megválasztá-
som esetén becsülettel, tisztességgel végzem tevékenységemet, az
építõ, elõrevivõ vitákat, kritikákat is felvállalom. Akik figyelem-
mel kísérték képviselõi tevékenységemet, bizonyára egyetértenek
velem. Munkám során elsõsorban a gyakorlati kérdések megvaló-
sítására törekedtem.
Új helyzet állt elõ, amikor a képviselõ-testület felkérésére elvál-
laltam a településüzemeltetési feladatokat . Ennek során nagyon
sok változást észrevehetünk kisvárosunkban. Tudom, van még
feladatunk bõven, ezt csak összefogással tudjuk megvalósítani,
ehhez kérem az Önök segítségét. Azt magam sem gondoltam,
hogy ez a feladat nagyon emberpróbáló, és nem egyszerû, de amit
vállalt az ember, azt becsülettel próbálja megcsinálni.
Magamról csak annyit, feleségemmel boldog házasságban élünk
immár 40 éve. Két fiam már kirepült a családi fészekbõl, õk már
egy új családot alapítottak, unokákkal ajándékoztak meg, így
büszke nagypapa lettem. Kevés szabadidõmet továbbra is a szõlõ-
hegyen töltöm, a jó minõségû bor elõállítására törekszem, ez iz-
galmas feladat, mely nekem kikapcsolódás, feltöltõdés.

FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal ki-
csit másképp. Ebben az önkormányzati ciklusban már öt évre
választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél
megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan érté-
kelik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképze-
léseikbõl és mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Mun-
káról, családról és mindennapokról is szó esik.

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

Va Lá

FIZESSEN ELÕ

SIMONTORNYAI HÍREKRE

a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Új kiállítás a Helytörténet Házában
Június 9-én nyílt meg a Helytörténet Háza
emeleti folyosóján az a miseruha-kiállítás,
mely több szervezetnek és intézménynek is
köszönhetõ.
Az eredeti ötletet és kiállítást a „Farkas Fe-
renc Emlékére” a Római Katolikus Temp-
lomért Alapítvány elnöke, Enesei Józsefné
Zsóka valósította meg az ezredforduló kör-
nyékén a sekrestyéhez vezetõ folyosón. Saj-
nos, a folyosó állaga nagyon leromlott, így
Bodor Kornél atya a miseruhákat visszahe-
lyezte a szekrényekbe. A több évtizedes –
sõt akár 100 éves – miseruhákat egyébként
már nem viselték a közelmúlt papjai, min-
denki a sajátját használta. A sekrestyéhez
vezetõ folyosón jelenleg új villanyvezetéket
építenek ki, így a folyosó a kiállításra teljes-
séggel alkalmatlanná vált. Bízzunk a mi-
elõbbi renoválásában!

A római katolikus egyház részérõl Zab András plébános úr kereste meg a Simontornya
Múltjáért Alapítványt a kiállítás lehetõségével, valamint a kiállítás anyagának: a miseru-
hák, ministráns ruhák és egyéb kellékek biztosításával. A kiállítási tárgyak tulajdonjoga
természetesen a római katolikus egyházé maradt.
Simontornya Város Önkormányzatának közmunkaprogramja keretében valósult meg a
tartószerkezetek felerõsítése, az ajtók lefestése. A tartószerkezetek a „Farkas Ferenc
Emlékére” a Római Katolikus Templomért, valamint a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány tulajdonát képezik.
A Simontornyai Vármúzeum átadta Kelemen Kristóf Síremlék és a Mária kis Jézussal cí-
mû alkotásait a kiállításhoz. A Kelemen Kristóf hagyaték a város tulajdona.
A kiállítást rendezte Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke, és
Máté Imréné, a vármúzeum igazgatója, valamint a római katolikus egyházközség tagja. A
kiállítás azonban nem jöhetett volna létre Vargáné Mártika több hetes munkája, valamint
Hegedûs Attila, Adrián Zsuzsanna és kedves férje segítsége nélkül.
A kiállítás megnyitójának mûsorát a Krammer Ferenc kórus egy része, valamint a
Lelkes-Cserfes gitárcsapat adta, Zab András plébános úr beszélt a kiállítás jelentõségé-
rõl, Tóthné Unghy Ilona pedig megköszönte a segítõk munkáját.
Természetesen ez a kiállítás is ingyenesen tekinthetõ meg minden hétköznap 9-13 óra kö-
zött, illetve megbeszélés alapján más idõpontban.

Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

Az idei évben nagyon mozgalmasra sike-
rült a gyereknapi program. A gimnazis-
ták és a felsõbb évfolyamos tanulók a vá-
roson belül több helyszínen oldottak
meg izgalmas feladatokat: a Helytörté-
net Házában, a várban, a sporttelepen, a
tekepályán és a Hunyadi úti iskola udva-
rán. Az osztályok közösen küzdöttek
meg a legjobb pontokért. Volt kispályás
foci, zsákban futás, íjászkodás, lengõ te-
ke, tûzoltás, kézigránátdobás… és még
sok érdekes feladat. A legjobbnak idén a
12. g osztály bizonyult, ezért a fõdíjat,
ami egy torta volt, õk fogyaszthatták el.
De a kicsik sem maradtak program nél-
kül, hisz õket a vár udvarán a medinai
Csurgó zenekar szórakoztatta gyerekna-
pi mûsor-összeállításukkal. És bevallom,
hogy nem csak a gyerekek, de mi felnõt-
tek is élveztük az elõadást.
Fotó: Nagyné Reisz Éva

Géringer Hajni

Gyereknapi forgatag
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Juhász Attila és Madár Izabella

Oláh Róbert és Szili Melinda

Hajgató Márk Zsolt és Kovács Vivien

Kanalas Gyula és Farkas Teréz Ildikó

Petrényi Nándor és Mészáros Kitti

Jú

Horváth Rikárdó Zsolt, Boldizs Gábor
József, Kovács Krisztina, Papp Amira
Patrícia, Jancski Olga, Horváth Marcell
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ELÉRKEZETT A NAGYON VÁRT
ISKOLAI ÜNNEPSÉG: A TANÉVZÁRÓ

Régen volt olyan tanév, hogy az utolsó ta-
nítási napot követõen másnap legyen a
tanévzáró ünnepély, és ilyen hamar el tud-
junk engedni benneteket vakációra –
kezdte ünnepi beszédét Kovácsné Lengyel
Ilona iskolaigazgató.
Az elmúlt 10 hónap eseményeire visszate-
kintve elmondhatjuk, a tanévben ünnepsé-
geink a hagyományok szerint zajlottak, ta-
nulóink szépen szerepeltek a városi ren-
dezvényeken: október 23-án, március
15-én, a hõsök napján. A nemzeti összetar-
tozás napját újszerû módon, közös ének-
léssel, több simontornyai helyszínen, kü-
lönbözõ közösségek részvételével forga-
tott klip készítésével ünnepeltük. A tagin-
tézmények képviselõivel együtt emlékez-
tünk novemberben iskolánk névadójára,
hasonló program volt a költészet napi gá-
lamûsorunk áprilisban, melyen iskolánk
legjobb mûvészeti produkciót láthatta,
hallhatta a közönség. A meghívásokat el-
fogadva mi is minden tagintézményben
részt vettünk emlékmûsorokon, vetélke-
dõkön. A tanév elején egészségnapot tar-
tottunk, áprilisban részt vettünk az orszá-
gosan meghirdetett fenntarthatósági pro-
jekthéten, a Föld napján projektnapot
szerveztünk, a gyereknapon együtt ját-
szott, szórakozott tanár és diák. A papír-
gyûjtés ismét sikeres akció volt. Kirándulá-
sokat, színházlátogatást szerveztünk, vala-
mint az alsó tagozatosok közül jó néhá-
nyan kirándulhattak Budapestre. Színját-
szósaink idén ötödik alkalommal vettek
részt a dunaújvárosi Bartók Kamaraszín-
ház által szervezett Ádámok és Évák
ünnepén. A focisták a Bozsik-program-
ban, a kézilabdás lányok és fiúk az orszá-
gos gyermekbajnokságban és kisiskolás
bajnokságokban vettek részt. A rajzpályá-
zatoknak köszönhetõen idén is tarthat-
tunk Sió-bulit az utolsó elõtti tanítási na-
pon.
A szülõknek is több programlehetõséget
kínáltunk, rögtön a tanév elején szinte
minden osztályfõnök szervezett egy közös
szórakoztató délutánt a szülõkkel, gyere-
kekkel. Az érdeklõdés az utóbbi kezdemé-
nyezésünk iránt osztályonként eltérõ mér-
tékû volt, az alsóbb évfolyamokon volt a
nagyobb arányú részvétel a szülõk részé-
rõl.
Nagy örömünkre az idén is sok versenyen
szerepeltek a tanulóink mind az iskolában,
mind más helyszíneken, melyek közül ki-
emelkednek az országos diákolimpiai dön-
tõk. A szellemi és az atlétikai diákolimpián
is jutottak országos döntõbe tanulóink.
Ezek a programok, eredmények iskolánk
honlapján, az iskola facebook-oldalán, va-
lamint néhány közülük a helyi újság hasáb-
jain is megjelent. Gratulálunk a tanulók
teljesítményéhez, azoknak pedig kiemel-
ten, akik valamilyen országos versenyen
értek el kiváló eredményt. Ezúton köszö-
nöm meg a kollégáim lelkiismeretes felké-

szítõ munkáját, valamint a szülõk támoga-
tását abban, hogy ezek a szép eredmények
megszülethettek.
Ebben a tanévben új elemként jelent meg
a tanulmányi munka értékelése szempont-
jából a lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók kiszûrése. Azok tartoznak ebbe a
kategóriába, akiknek 3 egész alatti az átla-
guk, vagy 1 egész jegynél többet rontottak
az elõzõ félévi eredményeikhez képest. Si-
montornyán az általános iskolában 33, a
gimnáziumban 4 fõ érintett tanuló van.
Rájuk a szüleik közremûködésével foko-
zottan figyelnünk kell.
Sajnos idén is kellett javítóvizsgára külde-
nünk 28 tanulót összesen, 21 fõt az általá-
nos iskolások, hetet pedig a gimnazisták
közül. Az általános iskolában van 5, a gim-
náziumban 3 olyan tanuló is, akiknek meg
kell az évfolyamot ismételni, mert idén
nem sikerült teljesíteni a követelménye-
ket. Nekik augusztusban, illetve jövõre
kell bizonyítaniuk azt, hogy többre is képe-
sek. Kérem õket, igyekezzenek szorgalma-
sabban tanulni, a szüleiket pedig arra
kérem, a továbbiakban kísérjék nagyobb
figyelemmel gyermekük felkészülését,
Az általános iskolában kitûnõ eredményt
ért el 28 tanuló.
1. osztály: Angyal Hanna Brigitta, Hor-
váth Tamara Dalma, Kélinger Tímea,
Laczkó Blanka, Tatai Martin, Tischler
Barnabás, Závodi Botond;
2. a osztály: Andrássy Zoltán, Asztalos
Adrienn, Bencze Botond Bulcsú, Emper-
ger Flóra, Kovács Kolos, Nagy Emma
Szonja, Pék Antónia Orsolya;
2. b osztály: Csáki Alexandra, Dörögdi
Anna Edit, Horváth Áron;
3. osztály: Herczeg Róbert, Horváth Za-
lán, Kovács Zsófia, Vinczellér Balázs;
4. osztály: Boldizsár Kitti, Kara Kitti, Lõ-
rinczi Mózes Elõd.
Az alsó tagozaton 13 tanuló ért el jeles
eredményt:
1. osztály: Ünnep Kristóf, Rózsa Zsombor,
Balogh Emese Rozi;
2. a osztály: Kõvári Levente;
2. b osztály: Balassa Zille, Borbás Hanna;
3. osztály: Czirják Dávid;

4. osztály: Bognár Réka, Nagy Zalán, Ko-
vács Ádám.
A felsõ tagozaton jóval nehezebb már
kitûnõ eredményt elérni:
5. a osztály: Bencze Hanna Enid, Klár Dá-
vid, Takács Eszter;
5. b osztály: Horváth Gyula;
6. b osztály: Menyhárt Nóra
8. a osztály: Bencze János Lehel, Vincze
Gréta.
A felsõ tagozaton hárman értek el jeles
eredményt:
5. a osztály: Pál Bianka;
5. b osztály: Závodi Lili;
7. b osztály: Molnár Anna Zsófia.
Gimnáziumi tagozatunk kitûnõ ered-
ményei:
10. g osztály: Meilinger Norbert, Horváth
Anna, Molnár Péter Gergõ, Reinhardt
Viktória;
12. g osztály: Menyhárt Ildikó Renáta,
Söllei Dóra;
13. g osztály: Horváth Evelin Anna, jeles
tanulóink:
10. g osztály: Szabó Róbert;
11. g osztály: Lukács Barbara;
12. g osztály: Csönge Bence, Rudolf Le-
vente;
13. g osztály: Zsolnai Fanni.
Szabó Jánosné, a Fény-erõ Egyesület által
felajánlott jutalomkönyveket adott át Sza-
bó Anett Alexa és Tóth Maja III. osztályos
tanulóknak. Máté Imre, a Simontornyáért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke is-
mertette a kuratórium és az iskola vezeté-
sének közös döntését, melynek alapján a
tagozat legjobb tanulója díjat a következõ
gyerekek kapták:
alsó tagozat: Kara Kitti 4. osztály, felsõ ta-
gozat: Bencze János és Vincze Gréta 8. a
osztályos tanulók, gimnáziumi tagozat:
Menyhárt Ildikó és Söllei Dóra 12. g osztá-
lyos tanulók.
Valamennyien kitûnõ tanulmányi ered-
ményt értek el, és több területen képvisel-
ték az iskolát sikeresen.
Az elmúlt években iskola többször is meg-
nyerte a Sió rajzpályázatot, errõl a prog-
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ram fõ szervezõje, Gyurkóné Tóth Irén né-
hány gondolatot megosztott:
Intézményünket a korábbiakhoz hasonló-
an ebben a tanévben is több magánsze-
mély, szervezet támogatta önzetlenül, ki
munkával, ki egyéb felajánlással. Nagyon
hálásak vagyunk mindezért, hiszen a leg-
apróbb felajánlások, vállalások is sokat se-
gítenek. Támogatóinknak egy-egy emlék-
lappal szeretnénk megköszönni jó szándé-
kukat, segítségüket.
Elõször szeretnék köszönetet mondani és
egy oklevelet átadni immáron sokadszorra
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony-
nak, amiért a fenntartóváltás ellenére szí-
vén viseli az iskola ügyeit, megtiszteli je-
lenlétével a rendezvényeinket, s nem fe-
ledkezik meg arról, hogy pedagógusnapon
megköszönje nekünk a simontornyai gye-
rekekért végzett munkánkat. Külön kö-
szönöm a gyerekek nevében is a budapesti
kirándulásokat, melyen a résztvevõk fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
A Petõfi utcai iskola udvarának felújításá-
ban végzett munkájáért köszönet: Pék
Lászlónak, Karbuczky Györgynek, Bartók
Istvánnak, Magai Tamásnak, Szabó Zol-
tánnak, Hegyi Istvánnak, Ferro Bt. – Sallai
Rolandnak, Nagy Tamásnak, Macher Ti-
bornak, Csendes Józsefnek, Pásztor Krisz-
tiánnak, Rózsa Zoltánnak, ifj. Rózsa Zol-
tánnak, Kovács Lászlónak, Vonya István-
nak, Kovács Jánosnak, Rózsa Gábornak,
Hegyi Ferencnének, Kovács Szabolcsnak,
Nyirati Józsefnek, Szücs Józsefnek, Csõsz
Lászlónak, Sümegi Gábornak és a Reed-
zone Kft. munkatársainak.
A papírgyûjtésben nyújtott segítségéért
köszönet Csóka Lászlónénak, Szabó Já-
nosnénak, a Fény-Erõ Egyesület elnöké-
nek a 3. osztály patronálásáért.
Köszönet Wéhman Jánosnak segítõkész
iskolarendõri munkájáért.

Ezúton szeretném megköszönni az
SZMK, a Vármúzeum, a Fried Mûvelõdé-
si Ház, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, a napközi otthonos konyha, a
védõnõk, iskolaorvos és a városi könyvtár
támogatását is.
Ebben a tanévben ismét elköszönünk
nyugdíjba vonuló kollégáktól. A tavasszal
nyugdíjba ment Andráskóné Pécsi Zsu-
zsanna, aki a mai tanévzáróra sajnos nem
tudott eljönni, de ezúton is minden jót kí-
vánunk neki a nyugdíjas éveire. Az utolsó
tanévzáró ünnepélyén vesz részt aktív dol-
gozóként Gyurkóné Tóth Irén, aki szintén
nyugdíjba vonul. Ebbõl az alkalomból az
egész intézmény nevében szeretném meg-
köszönni az elmúlt 40 évben a simontor-
nyai iskolában végzett munkáját. Nyugdí-
jas éveire kellemes pihenést, jó egészséget
kívánunk!
A már nyugdíjas pedagógusaink közül ma
két volt pedagógusunknak is átnyújtjuk az
emberi erõforrások minisztere által kiállí-
tott pedagógus szolgálati emlékérmet.
Szeretném megköszönni az iskolánkban
végzett munkájukat és átnyújtani az em-
lékérmet Horváth Istvánnénak és Szabó
Eszternek.
Szerdai napokon a Hunyadi utcai épület-
ben 8-12 óra között tartanak ügyeletet.

A tanévnyitó ünnepélyt 2017. augusztus
31. csütörtök, 16.30 órára tervezik.
A városi könyvtár idén is szervez játszóhá-
zat 2017. július 21. és 2017. augusztus
25-én, 10–12 óráig várják az érdeklõdõket.
A napközis konyha július 31-tõl augusztus
13-ig zárva tart. Akinek hátraléka van, jú-
nius végéig kérik rendezni. A következõ
tanévre szóló étkezési igényeket augusztus
28-ig kell jelezni ott a napközi otthonos
konyhán.
Amikor megkapjátok a bizonyítványt,
gondoljatok Winston Churchill brit mi-
niszterelnök szavaira:
„A siker nem döntõ, a kudarc nem végzetes:
a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít.”
Ehhez a folytatáshoz a bátorság mellett
sok erõ, jó egészség is szükséges. Kívánom
nektek, hogy a nyári szünet kellemesen tel-
jen, legyetek sokat a szabad levegõn, láto-
gassátok meg a rokonaitokat, olvassatok,
segítsetek a szüleiteknek a házimunkában,
élvezzétek a szabadságot, hogy augusztus
31-én fél 5-re, a tanévnyitó ünnepélyre
frissen, kipihenten, egészségesen érkez-
hessetek meg – mondta zárszóul az igazga-
tó.

Va Lá

TANÉVZÁRÓ ELÕADÁS
2017. június 15-én a Temi Fried Mûvelõdési Ház nagytermében a
színjátszó csoport tanévzáró elõadása tette szebbé az érdeklõdõ
közönség estéjét. Láthattuk: Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-
-Dömdödöm avagy a költõi verseny és Gyere haza Mikkamakka,
mert jönnek a pomogácsok címû részletét. Mark Twain: Tom
Sawyer kalandjai avagy a meszelés és Shakespeare: Szentivánéji
álom elsõ jelenetét. A darabokban kezdõ és haladó szintû tanuló
egyaránt fellépett, hogy megmutathassák a szülõknek, rokonok-
nak és ismerõsöknek fáradságos munkájuk gyümölcsét. A
darabokat rendezte és betanította: Patakyné Hegyi Erzsébet.

Géringer Hajni
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ELBALLAGTAK A VÉGZÕS TANULÓK
A mai ünnep megállít bennünket egy pillanatra. Végignézünk az ünneplõbe öltözött fiatalokon, akik még talán épp gyerekek, s elgon-
dolkodunk azon, vajon hol tartanak most, s mi vár rájuk a jövõben. A szívünk egyszerre van tele büszkeséggel és aggodalommal
egyaránt. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen alig pár éve volt, hogy kisgyermekként elõször jöttek iskolába, s most itt állnak szinte felnõtt
külsõvel, a tizenévesek vágyaival, reményeivel. – kezdte ünnepi beszédét Kovácsné Lengyel Ilona iskolaigazgató. A cikk elkészítéséhez
továbbra is az õ gondolatait hívtuk segítségül.

36 fiatal, 14 fiú, 22 lány, akik egy napot sem éltek a 20. században, s
azon a napon jöttek iskolába elsõként, amikor megjelent a hír: a
Chrome lesz az alapértelmezett böngészõ a Sony notebookjain.
Egy teljesen új generáció tagjai õk, új szokásokkal, új célokkal,
számunkra alig felfogható, újfajta megoldásokkal. Reményeink
szerint azonban az alapvetõ emberi értékek számukra is ugyan-
azok maradnak, mint a korábbi generációké. Nekik is fontos lesz a
világ megismerése, önmaguk és embertársaik elfogadása, hagyo-
mányaik tisztelete.
Mindannyian, akik most körülveszünk benneteket, régóta igye-
keztünk szeretetben, támogatóan, de elvárások sokaságával elkí-
sérni titeket ahhoz a mérföldkõhöz, ahova a mai napon érkezte-
tek.
Eddig mindegyikõtök ugyanazt kapta a közösségi életében, álta-
lános tantervû iskolába járt, ahol mindenkinek ugyanazok voltak
a feladatai. Mostantól viszont megsokasodnak a döntési helyze-
tek és a választások az életetekben, s ezáltal a késõbbiekben az
életutatok is különbözni fog. Egyelõre még a támogató családi
környezet segít benneteket jó döntést hozni, de néhány év, s ma-
gatoknak kell vállalni a felelõsséget mindenért, amit tesztek, ak-
kor is, ha utólag nem bizonyul minden lépésetek a leghelyesebb-
nek. Akkor majd talán eszetekbe jut, hogy ezért kértünk számon
annyiszor benneteket, ezért nem hagytuk szó nélkül, ha valami
olyat észleltünk, ami a késõbbiekben a károtokra lehet. De ha
nem jut eszetekbe, az sem baj, hiszen nekünk, felnõtteknek az a
dolgunk, hogy egyengessük a körülöttünk lévõ gyermekek sorsát.
Hogy elültessük bennük a jóra törekvés igényét. Hogy ösztönöz-
zük õket arra, hogy felnõttként, szülõként, nagyszülõként vagy
akár pedagógusként õ is meggyõzõdésbõl és hittel egyengessék
majd a körülöttük lévõ gyermekek sorsát.
Hiszünk benne, hogy mindennek jelentõsége volt, s ha nem is
azonnal, de lesz látszatja az életetek során annak a tudásnak, mû-
veltségnek, nevelésnek, amit eddig kaptatok. Õsztõl megváltozik
körülöttetek a világ, most a legidõsebbek vagytok az általános is-
kolában, néhány hónap, s a legfiatalabbak lesztek középiskolás-
ként. Közületek szép számmal itt maradnak Simontornyán, vagy a
mi gimnáziumunkban, vagy a szakiskolában kezdik meg szeptem-
berben a tanulmányaikat. De lesznek jó páran olyanok is, akik
másik városba utaznak reggelente, vagy kollégistaként csak hét-

végéken járnak majd haza. S legyen bármelyik út, amit választot-
tatok, az újdonságokkal meg kell barátkoznotok, alkalmazkodno-
tok kell az új körülményekhez, a korábban keléshez, a máshol al-
váshoz, a valamivel több tanuláshoz. Nem lesz könnyû, de mi
mindannyian hiszünk benne, hogy meg tudjátok csinálni, lesz elég
erõtök az új kihívásoknak megfelelni.
Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Hozzátartozók!
Rudolf Steiner osztrák polihisztor azt mondta: „A gyermeket tisz-
teletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell
elbocsátani.” Ennek a folyamatnak az elsõ szakaszán rég túlvan-
nak, a nevelés most is tart, s bármilyen hihetetlen, de rövidesen
következik az elbocsátás, amikor a gyermekük a saját lábára kell
hogy álljon, s neki is családja lesz. Most még elképzelhetetlennek
tûnik az elszakadás, de ne aggódjanak, apró lépésekben mind-
annyian megérnek majd erre, gyermek és felnõtt egyaránt. S ha a
gyermek fogadása és a nevelése a Steiner által megfogalmazott
módon, tiszteletben és szeretetben történt, akkor nem kell aggód-
niuk, mert az elbocsátás nem lesz fájdalmas, nem lesz végérvé-
nyes. Lehet, hogy az élet azt várja majd Önöktõl, hogy fizikailag
távol legyenek a gyermeküktõl, attól, akivel most még minden es-
te együtt vacsoráznak, s hétvégente együtt látogatják meg a nagy-
mamát. De a fizikai távolságot felülírja majd az a szoros kötelék,
amit a gyermekkorban kialakítottak bizalomból, törõdésbõl, sze-
retetbõl.
Kedves Nyolcadikosok!
Búcsúzóul azt kívánom nektek az egész iskola nevében, hogy eb-
ben a modern, rohamtempóban változó világban legyetek képe-
sek alkalmazkodni a változásokhoz, és legyen elég hitetek, erõ-
tök, kitartásotok az álmaitok megvalósításához. Az általános is-
kolai élményeket õrizzétek meg szép emlékként. Gondoljatok
szeretettel az itt szerzett tapasztalatokra, a felejthetõ pillanatok
helyett a vidám kalandokra, kirándulásokra, farsangokra, ünne-
pekre, az itt szerzett barátságokra, tanáraitok segítõ szándékára.
Nagy költõnk, Arany János szavaival búcsúzom tõletek

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
Sok szerencsét Nektek, Isten veletek!”

Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák

XI/4.4.1. rész

A mozaik története

Hogyan készül
a mozaik? 1.

Kétféleképp készülhet a mozaik: a helyszí-
nen (mint a régi, névtelen mozaikmûvé-
szeké, akik egy személyben voltak terve-
zõk és kézmûvesek) vagy a mûteremben
(ekkor csak a kész, keretbe foglalt mozai-
kot, mint „vendégfalat” szállítják és falaz-
zák be a végleges helyen). Ez utóbbi eset-
ben a mûvész elõre gyártott készletbõl
válogatja ki a mozaikdarabkákat.

Fejtegetésünknek nem az a célja, hogy
bárkit is rávegyünk a mozaikkészítésre: ez
egyértelmûen irreális lenne. A gyakorlati
módszert csak azért ismertetjük, hogy ha
valamilyen módon kapcsolatba kerülünk
egy mozaikkal, legyen némi fogalmunk ar-
ról, hogyan készülhetett. Tegyük hozzá: ez
Simontornyán is lehetséges (Könyv István
alkotása, lásd korábbi írásunkat).
Ami a festészetben a színhordozó – külön-
féle szerves és szervetlen anyagok, fizikai
vagy kémiai úton nyert színes por (vagyis a
festék), amit különbözõ kötõanyagokkal
rögzítünk a kép síkjára -, az itt a színes kõ
vagy üvegkocka: mozaikkocka, helyeseb-
ben mozaikhasáb (mert hisz egy-egy tes-
tecske laposabb, mint amilyen széles és
hosszú). A szokványos mozaik-kockát ál-
talában 1-1,5 cm2 méretben szeletelik.

Az anyag adottságai eleve meghatározóak.
A szín elsõdleges szerepet játszik. Itt
ugyanis nem a valósághû térábrázolás vagy
fény-árnyék hatás, vagy a formaábrázolás
a cél. A mozaiknál az egyes színek szépsé-
ge, a „szõnyeghatás” a fontos. A szem az
alkalmazott mozaik-kockák világító, vib-
ráló színragyogásában gyönyörködik.
Legközelebb innen folytatjuk

Gyurkó Gábor
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JUBILÁLTAK
AZ AMATÕR ALKOTÓK

Immár 20. alkalommal állítottak ki simon-
tornyai amatõr képzõ- és iparmûvészek a
Fried Mûvelõdési Házban. Gyurkóné Tóth
Irén és férje ötlete idõtállónak bizonyult,
két évtizede minden nyáron megcsodálhat-
juk a simontornyai emberek remekeit. A ju-
bileumi kiállítás megnyitóján a Lelkes-
Cserfes gitárcsapat legfiatalabb tagjai, Ru-
dolf Levente, Máté Balázs és Molnár Péter
Gergõ jó hangulatú, vidám zenei mûsora
nagy tetszést aratott. A házigazda, Lacza
Attila, a mûvelõdési ház igazgatója kiemel-
te, hogy egyre javul a színvonal, több ama-
tõr azóta már profi mûvészként alkot.
A kiállítást stílszerûen Gyurkóné Tóth Irén
nyitotta meg, aki nélkül nem jött volna létre
a seregszemle. Ebbõl az alkalomból vehet-
tek át emléklapot azok, akik 10 vagy annál
több éve vesznek részt munkáikkal a helyi
kiállításokon. Õk az alábbiak: Boros János
Tamás, Piroska Dobai, Enesei Józsefné,
Köõ Zsuzsanna, Orosz Eszter, Nacsa-Se-
bestyén Ágnes.
A kiállításon résztvevõ alkotók: Bertusné
Dobai Piroska (festmény), Boros János Ta-
más (festmény, vers és próza), Enesei
Józsefné (dekoráció), Gyurkó Gábor (rajz,
tollrajz), Gyurkóné Tóth Irén (festmény,
rajz), Kajcsa Evelin (grafika), Kiss György
(grafika), Kis Jánosné (kézimunka), Köõ Zsuzsa (rajz), Major Istvánné (kézimunka), Menyhártné Németh Mária (festmény),
Mobiosa (kézimunka), Molnár Gyuláné (kézimunka, kézmûves munkák), Molnár Péter Gergõ (fotó), Nacsa Sebestyén Ágnes (kéz-
mûves munkák, grafika), Németh Vanda (grafika, kézmûves munkák), Orosz Eszter (fotó), Ódor Jennifer (festmény, rajz, fotó, digitá-
lis design), Õszikék Csipet Csapat (kézimunka), Pál Petra (kézmûves munkák), Sebestyén Orbán Jánosné (kézimunka), SimonKult
Rajzkör (tanulmányrajzok, vázlatok), Szili Jánosné (kézimunka).

Va Lá



14 SPORT / KÖZÉRDEKÛ 2017. július

DR. VÕNEKY ÁKOS

UROLÓGUS ADJUNKTUS

MAGÁNRENDELÉSE SIÓFOKON

KÓRHÁZ, „E” épület, 1. emelet

Szerdánként, 16-17 óráig.

Telefon: 06 30 890 2559

Lapzártakor érkezett

Megtartotta elsõ edzését az STC labdarúgócsapata. Pásztor Krisztián ügyvezetõ elnöktõl megtudtuk, az edzés elõtti megbeszélésen
sokan vettek részt .A játékoskeret még nem végleges, az biztos, hogy a megyei II. osztályban indulnak, heti két edzést és egy-egy felké-
szülési mérkõzést terveznek. A csapatot az új szezonban Ambrus László játékosedzõ irányítja.

Va Lá

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerõse, hozzátartozó-
ja jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze pa-
naszát az alábbi elérhetõségeken.

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingye-
nes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szere-
ket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Üdvözlettel: Fegyveres Krisztina

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány

06-1-342-6355, 06-70-330-5384

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. Ajánlatkérõ adatai
Ajánlatkérõ neve: Simontornya Város
Önkormányzata
Ajánlatkérõ címe: 7081 Simontornya,
Szt. István k. u. 1.
Ajánlatkérõ képviselõje: Csõszné Kacz
Edit polgármester
Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586-929,
simontornya@dielnet.hu
Ajánlatkérõ kapcsolattartója:
Nagy Károly
Kapcsolattartó elérhetõsége:
74/586-939,
epitesugy1@simontornya.hu
II. Ajánlatkérés tárgya
7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 14. II/5
(hrsz: 1351/35/A/6) alatti ingatlan eladá-
sa
7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. III/3
(hrsz: 1469/2/A/11) alatti ingatlan eladá-
sa

7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. II/1
(hrsz: 1469/2/A/9) alatti ingatlan eladása

III. Pályázati dokumentáció megvétele

A pályázati dokumentáció ingatlanon-
ként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bá-
natpénz ellenében megvásárolható. A
bánatpénz a vételárba beszámít. Vesztes
pályázó a bánatpénzt nem kapja vissza.
A pályázat beadási határidõ lejártáig
visszaadott dokumentáció esetén a pá-
lyázati díj visszafizetésre kerül.

IV. Pályázati dokumentáció átvétele

A pályázati dokumentáció 2017. július
14. és augusztus 18. között vehetõ át a
polgármesteri hivatal 7. számú irodájá-
ban a befizetést igazoló csekk bemutatá-
sa mellett 8-15, pénteken 8-12 óra kö-
zött.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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A RANGOS KUPÁT
A SIMONTORNYAI FIÚK NYERTÉK

A nemzetközire tervezett tornára nem ér-
keztek meg a meghívott külföldi csapatok
Kár, mert a rendezõk, nagyon készültek
fogadásukra (rangos játékvezetõk, érmek,
ok levelek, különdíjak, közös étkezés).
Gyorsan döntöttek, megemelték a játék-
idõt. A kézilabda vidéki fellegvárainak
Dunaújváros, Várpalota U-10-es csapatai
és az ebben a korosztályban szintén ide so-
rolható Simontornyai titánok jó mérkõzé-
seket játszottak. Ismét folytatták gyõzelmi
sorozatukat, magabiztosan nyerték meg a
díszes serleget.

Várpalota–Dunaújváros 18-26
Simontornya (MESI)–Várpalota

25-18 (18-8)
MESI: Várady-Szabó – Horváth 4, Varga
L. 7, Nagy Z. 9, Szili Ákos 2, Szili Ádám,
Molnár 3.
Csere: Bali (kapus) Pordán, Kõvári, Soós.
Vezetõedzõ Zámbó Tibor, edzõ: Nagy Ti-
bor, csapatvezetõ Varga Gábor.

Simontornya (MESI)–Dunaújváros
33-8 (18-2)

Góllövõk: Horváth B., Molnár, Varga
7-7, Szili Ádám, Nagy Z. 4-4, Pordán 2,
Kõvári, Szili Ákos1-1.
Különdíjasok: gólkirály Mészáros Rebe-
ka (12 éves lány Várpalota).
A legtechnikásabb játékos: Nagy Zalán
(Simontornya), legjobb kapus: Várady-
Szabó László (Simontornya).
A rendezõ szerv a csapatok két-két játé-
kosát külön megjutalmazta Dunaújvá-
rosból Kõvári Márk, Kiss Illés. Várpalo-
táról Patonai Ákos, Dániel Márk, Si-
montornyáról Horváth Balázs és Varga
Levente érdemelte ki az elismerést.

Va Lá
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Régi–új gyõztes a vegyes páros
teniszbajnokságon

Napisten ismét kegyeibe fogadta a játékosokat június 10-én, hiszen a 9.00 órakor kezdõdõ
versenyen a hõmérõ higanyszála már 26 fokot mutatott. Késõbb sem volt gond, még a dél-
utáni kis zápor sem zavart meg senkit, üdítõleg hatott a játékosokra. 8 páros versenyzett a
minél elõkelõbb helyezésekért, meg is tettek mindent, hogy õk vehessék birtokukba a
vándorkupát. Az idei évben több újoncot is avattunk, hiszen Rózsa Zoli – a tenisz alapjai-
nak elsajátításaival kapcsolatos – tanácsaival ellátott lányok közül hárman is átestek a tûz-
keresztségen. Adri, Marcsi és Móni is becsülettel helyt álltak az idén. Sajnos, egy kelle-
metlen sérülés zavarta meg a verseny résztvevõit, de milyen jó, hogy Kossa Pistára mindig
lehet számítani, mert nagy lelkesedéssel helyettesítette Molnár Petit.

A várakozásoknak megfelelõen a csoport-
mérkõzések után a rutinosabb párok játsz-
hatták az elõdöntõket:

Kovács Lászlóné
dr. Molnár Brigitta–Kovács László—
Rózsáné Pannika–Rózsa Zoltán 6:2,

Hamar Judit–Enesei József—
Bajcsi Ági–dr. Mihócs Zsolt 6:1;

3. helyért:
Rózsáné Pannika–Rózsa Zoltán—

Bajcsi Ági–dr. Mihócs Zsolt 7:5;

1. helyért:
Hamar Judit–Enesei József—

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta–
Kovács László 6:2.

A helyezettek kupát, oklevelet és a
Gálaker Kft. felajánlását, 1-1 üveg bort ve-
hettek át, különdíjat kapott Máyer József a
verseny támogatásáért és Haig Judit a ke-
mencében sült vacsora elkészítéséért.
Jövõre találkozunk!
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