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A polgármester fontosabb intézkedései
2018. január

I.

1. A László k. u. úttervezéssel kapcsolatban a szak-
értõ szerint az úttestre rátehetõ az aszfalt. Viszont a
vízelvezetést a déli oldalon meg kell oldani. Ta-
vasszal a kiírás mûleírás ezt is tartalmazni fogja. A
meghívottak körét a képviselõ-testület elé terjesz-
tem.
2. A vis maior pályázatunk tekintetében a kormány-
hivatal és a katasztrófavédelem csak a Székely úti
támfalat támogatta 5 méter hosszban. Ennek hely-
reállítása néhány százezer forint, melyre a képvise-
lõ-testület 2017 novemberében már forrást biztosí-
tott. A pályázathoz szakértõi vélemény beszerzés
kötelezõ, ennek összege 600.000 Ft+áfa lenne.
Így a pályázati hiánypótlásnak nem tettünk eleget,
a pályázatunkat visszavontam. A támfal helyreállí-
tását megrendeltem a Simontornyai Városüzemel-
tetési Kft.-tõl.
3. Megérkezett a fakivágási engedély. A veszélyes
fák kivágását megrendeltem a SIM-GATTER Kft.-
tõl. A többit a közmunkásokkal vágatjuk ki.
4. A kormányablak tekintetében a tervezõkkel
egyeztettem a költségekrõl. Többségében meg-
egyeztem a tervezési díjról, ezek:

építész (még nem ismert)
gépész 610.000 Ft
villamos 150.000 Ft+áfa
gáz 100.000 Ft+áfa értékben.

A tetõ határidõre elkészült, a parkoló szintén. A víz-
óra aknában a mérõt ikresíteni szükséges a két
(ügyelet, kormányablak) funkció miatt. A tervei el-
készültek, a kérelmet a tervezõ beadta.
5. A bõrgyári vashulladék tekintetében az érték-
becslést leállítottam, mert egy vállalkozónak folya-
matosan nagy mennyiségû áramra lesz szüksége.
Amennyiben ez a fejlesztés meghiúsul, úgy az ér-
tékbecslést és az eladást tovább folytatjuk.
6. A polgármesteri hivatal épületében tûzvédelmi
ellenõrzés volt. Némi hiányosság merült fel (érin-
tésvédelmi és szabványossági mérési jegyzõ-
könyv lejárt), melyek pótlására megtettem az intéz-
kedést.

December 18-án a képviselõ-testület tagjainak és
vezetõ kollégáimnak egy vacsora keretében kö-
szöntem meg a 2017. évi munkájukat.
December 19-én a város közalkalmazottjait (az
Õszikék Szolgáltató Központ, a konyha, a vár, a
könyvtár dolgozóit) hívtam meg karácsonyi, év vé-
gi ünneplésre. Ugyanezen a napon az Õszikék Szol-
gáltató Központ bentlakóit köszöntöttem az ünne-
pek alkalmából.
December 20-án a Fortuna Rádiónak adtam inter-
jút a 2017-es év munkájáról, és a 2018-as év várha-
tó feladatairól.
December 21-én a Mindenki Karácsonya rendez-
vénysorozat keretében az óvodások, általános is-
kolások és a gimnazisták valamennyien karácsonyi
ajándékcsomagot kaptak, az önkormányzat költ-
ségvetése fedezte ezt a kiadást.
December 22-én a Nitrokémia, a Simontornyáért
Közalapítvány és Simontornya Város Önkormány-
zata szerzõdést kötött az ügyeletben használt gép-
jármûrõl. Jelenleg az autó a Városüzemeltetési Kft.
garázsában van. Fontos volt, hogy az üzemeltetési
jog után a tulajdonjogot is megszerezze a város.
Január 2-án Kovács Pállal, a Paks II. projekt igaz-
gatóságának tagjával tárgyaltam a Simontornyán
2018-ban megvalósítandó feladatokról.
Január 3-án Bárdos László címzetes fõjegyzõvel
és Nagy Károly településüzemeltetési referenssel
Szekszárdon tárgyalást folytattunk Amareinné Gál
Klaudiával, a Tolna Megyei Kormányhivatal fõigaz-
gatójával a simontornyai kormányablak ügyében.
Január 4-én Szabó Attila alpolgármester társasá-
gában a SPED-MED Kft. vezetõivel (dr. Farkas Ani-
tával és Turcsányi Csabával) tárgyaltam közel 4

órán át a központi ügyeletben felmerült problémák-
ról és azok megoldásáról.
Ugyanezen a napon fogadtam Váczi Pétert. Köztu-
dott, hogy Körtés István képviselõ lemondott. he-
lyére Váczi Péter kerül a képviselõ-testületbe. Es-
kütételére a januári testületi ülésen kerül sor.
Január 12-én a Tolna Megyei Népújság munkatár-
sa készített interjút velem. A Simontornyáról szóló
anyagban a 2017-es év értékelése és a 2018-as év
feladatai kerülnek szóba.
Ugyanezen a napon köszöntöttem a 90 éves Bar-
kóczi Lajosnét. Majd este a simontornyai rendõrõrs
dolgozóit hívtuk meg egy beszélgetéssel egybekö-
tött vacsorára. Elemeztük az elmúlt évet és beszél-
tünk a 2018-as év feladatairól is.
Január 6-án a konyha dolgozóit tájékoztattuk az
átszervezéssel járó változásokról, mert 2017. janu-
ár elsejétõl a konyha a polgármesteri hivatal részé-
vé vált, a dolgozók már nem közalkalmazottak, de a
változás nem járt létszámváltoztatással és a fizeté-
seket sem érintette.
Január 15-én a katasztrófavédelem Dombóvári Ki-
rendeltségének munkatársai tûzvédelmi ellenõr-
zést végezetek. Érintésvédelemmel kapcsolatban
néhány hiányosság pótlását kérték.
Január 17-én mind a 4 társulás (a köznevelési, az
ivóvíz, az ügyeleti és a szociális szolgáltató is) tár-
sulási ülést tartott. Elfogadták a 2018. évi költség-
vetésüket és az ügyeleti problémákról is szó volt.
Január 20-án délelõtt részt vettem az apák napja
rendezvényen. Idén 22. alkalommal került megren-
dezésre az esemény, köszönöm, hogy új szervezõk
is folytatják a hagyományokat. Este a Simontor-
nyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület bálján vettem
részt, remélem, hogy az idén végre sikerül megfele-
lõ épületet biztosítani az egyesület számára.
Január 22-én Császár Csilla közgazdasági osztály-
vezetõvel, Csonka István közmunka-program veze-
tõvel a Tamási Munkaügyi Kirendeltségen tárgyal-
tunk a 2018-as évi közmunkaprogram terveirõl. A
megbeszélésen részt vett Béndek József dandártá-
bornok és Bencsicsné Tóth Krisztina kirendelt-
ség-vezetõ is. A simontornyai programot január
25-ig még néhány pontban módosítani kell.

Csõszné Kacz Edit polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Csõszné Kacz Edit polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd ismer-
tette napirend elõtti felszólalásában, hogy Körtés István képviselõ 2017. de-
cember 22-én írásos nyilatkozatában lemondott képviselõ-testületi megbíza-
tásáról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 30. § (2.) bekezdése szerint az írásbeli nyilatkozatot a képviselõ-testü-
leti ülésen ismertetni kell. Ugyanezen jogszabály 30. §. (3). bekezdése szerint a
lemondás vissza nem vonható. Felolvasta a lemondó levelet, miszerint a képvi-
selõ 2017. december 31. napjával mondott le.
Körtés Istvánné, a HVB elnöke: Ismerteti a HVB ülésen készült jegyzõkönyv
fõbb megállapításait: a Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. §. (1.) bekezdése szerint: ha az egyéni
listáról megválasztott képviselõ helye üresedik meg, helyére a következõ leg-
több szavazatot elért jelölt lép. A 2014. évi helyi önkormányzati választás ered-
ményérõl készült jegyzõkönyv szerint ez Váczi Péter, aki 548 szavazatot kapott.
A HVB 1/2018. (I. 11.) határozatában megállapítja, Váczi Péter jelenleg is ren-
delkezik választójoggal és a lemondott Körtés István helyére lép.
Ezután Váczi Péter eskütételére került sor, majd a képviselõ átvette a megbízó-
levelét a HVB elnökétõl.

Váczi Péter képviselõ: Köszönetet mond minden simontornyai polgárnak, aki
rá voksolt. Tudja, hogy a bizottságokban túlterheltek a kollégák, szeretne aktí-
van részt venni egyik bizottság munkájában is.
Váczi Péter megkérdezésünkre az alábbiakat mondta önmagáról: 1963. június
27-én születtem Budapesten. 45 éve élek Simontornyán. Családos vagyok, két
felnõtt leányom van, feleségem óvónõként dolgozik a helyi óvodában. 1989
óta kisebb-nagyobb megszakításokkal saját fogtechnikai vállalkozásomban
itt, Simontornyán tevékenykedem. Hogy ellensúlyozzam az ülõmunka ismert
ártalmait, ezért szabadidõmben sokat kerékpározom. Számomra kikapcsoló-
dást, szellemi felfrissülést jelent esténként a zenehallgatás és a történelmi jel-
legû könyvek, írások olvasása. Mára ismert okok miatt, 2018. január elsejével
bekerültem Simontornya város képviselõ-testületébe. Elõször is szeretném
megköszönni a rám szavazó simontornyai polgárok bizalmát! Mandátumom,
nagyon rövid, cirka egy év áll rendelkezésemre, hogy bizonyítsak. Elsején egy
„örökséget” vettem át. Ebben a helyzetben nem tudok programról beszámolni,
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illetve elsõdleges feladatként azt tudom megjelölni, hogy mint a testület teljes
jogú tagja, pozíciót kaphassak az egyébként is túlterhelt bizottságok valame-
lyikében, hogy segíteni tudjam a munkájukat. Ugyanis képviselõi munka bi-
zottsági tagság nélkül semmit nem ér, ez így csak egy „megfigyelõi” státusz.
Ennél többet szeretnék elérni!
Még egyszer köszönöm a bizalmat, igyekszem megszolgálni!
Csõszné Kacz Edit polgármester: Bejelentette, hogy a külterületi utak fej-
lesztésére beadott pályázat eredményes, több mint 80 millió forintot fordíthat-
nak az útépítésre. Még várja a hivatalos értesítést.

Mikoly Tibor, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Sajnos, most
nem tudja rövidre fogni a tájékoztatót. Az elmúlt egy hónapban sok bûncselek-
mény történt, de kiemelkedõen magas volt ezek felderítése is. 15 esetben ren-
deltek el nyomozást. Ezek között volt több esetben lakatlan házakba behatolás
és onnan értékek eltulajdonítása, egy esetben ittas jármûvezetés, két esetben
állatkínzás, kétszer vasúti közlekedés biztonsága ellen elkövetett veszélyezte-
tés (letörték a sorompót). Javasolja, hogy a kihelyezett kamerát fordítsák
meg, hogy a vasúti átjáró felé nézzen, akkor az ilyen esetetekrõl lesz felvétel, és
látja a kamera a Tulipán étterem parkolóját, ott is történt már több bûncselek-
mény. Az egyik szórakozóhelyen garázdaság és szexuális erõszak történt,
ugyanazon az éjszakán máshol is történt szexuális erõszak (összesen 3 sértett
van), ellopták a katolikus templomból az adománygyûjtõ perselyt, a benzinkú-
ton ellopták az egyik vásárló iPhone-ját, a tettest már felkutatták.
Kiemelt feladat lett a lakatlan épületek ellenõrzése, a polgárõrség is besegít. Az
egyik Könyök utcai házba két hét alatt háromszor törtek be, de mindegyik elkö-
vetõt elfogták.
Csõsz László képviselõ: Többször tárgyalta már a testület ezt a témát. De
most már szexuális erõszak is történt. Ez felháborítja a jóérzésû embereket. Azt
javasolja, hogy legalább egy hónapra zárassák be a helyet.
Mikoly Tibor, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Minden rendez-
vényen ellenõriz a rendõrség. Az üzemeltetõ nem tudhatja, mi történik a vécé-
ben. De a 15 éves lányt a helyszínen itatták le. A kollégák jelezték, hogy azon az
éjszakán is kiszolgálták az ittas személyeket is és a fiatalkorúakat is alkohollal.
Tárgyaltak az üzemeltetõvel, próbálta vele megértetni, hogy nem ellene dol-
goznak, de a törvényes kereteken belül kell maradni. A legutóbb is vidékiek ve-
rekedtek, ide jönnek más településrõl is.
Zsolnai István képviselõ: Tudja, hogy például Ozoráról jönnek ide balhézni.
Sokat vitatkoztak arról, hogy meddig lehessenek nyitva a szórakozóhelyek. De
az fontos kérdés, hogy mit keres ott egy 15 éves gyerek.
M. T., a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: A 14 éven aluliakat haza-
viszik a rendõrök, de a fiatalkorút nem, ha a szülõ elengedi, nem tehetnek sem-
mit. A rendõrségnek nincs arra kapacitása, hogy állandóan ott legyenek a szó-
rakozóhelyen a kollégák.
Polgármester: A kamera ügyében intézkedni fog. Elszomorítja, hogy ilyen
esetek történtek. Ha bezárják a helyet, akkor a fiatalok vidékre mennek, az is
veszélyes. Felmerül a szülõk felelõssége is, szerinte nem a helyet kell tiltani. Le
kellene ülni az iskolavezetõkkel, a szórakozóhelyek vezetõivel.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Fõ gond, hogy fiatalkorúak vannak ott ré-
szegen. Tárgyalt a mûvelõdési ház igazgatójával. A büfé önkormányzati tulaj-
donban van, az üzemeltetõ bérli. Kérte az igazgatót, hogy tájékoztassa az üze-
meltetõt: ha nem javul a helyzet, akkor az önkormányzat 2 hónapos felmondási
idõvel felbontja a bérleti szerzõdést. A bezáratás nem egyszerû, fellebbezhet az
üzemeltetõ, elhúzódhat az eljárás. A testületnek lépnie kell. Az igazgató még
nem kereste azóta.
M. T., a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Ezen a hétvégén nem volt
rendezvény, csak normál nyitva tartás. Most nem volt gond. Nem voltak vidé-
kiek, nem voltak ittas személyek. Igaz, kevesen is voltak. Beszélt a
kidobóemberekkel is. Nekik úgy kellene rendet tartani, hogy ne jussanak el a
balhéig. Aki nem tud viselkedni, az ne maradhasson ott, ezzel meg lehet elõzni
a verekedéseket. Vidékrõl olyanok is idejönnek, akiket máshonnan már kitiltot-
tak. Jönnek az intézetis lányok, velük a drogos fiúk.
Zs. I. képviselõ: Ha az Ördögárock-ot bezáratjuk, nem lesz szórakozási lehetõ-
ség. Vagy utána kiveszik a Zöldvadászt. Akik balhéznak, olyan családból jön-
nek, amelyek átlagszint alatt élnek. Nem törõdnek velük a szülõk. Nem látja ér-
telmét annak, hogy az iskolavezetõket bevonják ebbe.
Alpolgármester: Az elõzõ üzemeltetõnek három kidobója volt. Az, hogy 14-15
évesek járnak oda, az a szülõ felelõssége. A bezárást nem tartja jónak, az oko-
kat kell megkeresni. Nem lehet ott folyton rendõr, megfelelõ személyzet kell.
M. T., a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Ami ott történik, az az
üzemeltetõ felelõssége. Ha csak az ittas személyeket nem szolgálnák ki, már
kevesebb lenne a balhé.
Cs. L. képviselõ: Ez az eset nem maradhat következmény nélkül. Mit monda-
nak a képviselõk, ha valaki megkérdezi, hogy mit tettek az ügyben?!

M. T., a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: A konkrét esetrõl nem te-
het az üzemeltetõ. Elõszállásról, Dégrõl is szöknek ide az intézetbõl lányok. Az
ittas lányt bevitte az elkövetõ a vécébe, és ott kihasználta.
Cs. L. képviselõ: Javasolja, hogy zárassa be a jegyzõ a büfét, ha ennek a fel-
tételei fennállnak.
Címzetes fõjegyzõ: Az államigazgatósági hatáskört gyakorló jegyzõ az, aki
rendelkezik a törvénybõl eredõ jogokkal, eszközökkel, hogy egyedi eszközzel
korlátozhassa a vállalkozói tevékenységet. Vizsgálnia kell a törvényi feltétele-
ket. Mint kereskedelmi hatóság visszavonhatja az engedélyt egy hónapra.
Meg fogja nézni a feltételeket, elõírásokat, és csak azok tükrében dönthet.

Polgármester: Márciusban az ügyeleti társulás is tárgyalni fog a témáról. Két
héttel ezelõtt a SPED-MED vezetõivel majdnem 4 órás tárgyalást folytattunk.
Az üzemeltetés átadásakor azt szerette volna a társulás, hogy a helyi orvosok,
asszisztensek lássák el az itteni betegeket. A helyi orvosok közül sokan nem
vállalták a munkát. Az új rendszer november eleje óta mûködik. Sok helyrõl
egyre több jelzés érkezik a problémákról. Panaszkodnak, hogy az ügyelet nem
megy ki házhoz, az asszisztenssel tudnak csak beszélni, nem jutnak be az or-
voshoz, vagy: bejut az orvoshoz, de hazaküldik, aztán kiderül szívinfarktusa
van, Kisszékelybe nem mennek ki.
Szerinte nem jó, hogy az asszisztens dönt, akármilyen jó továbbképzést is kap,
akkor sem orvos. Ha már kimegy a beteg az ügyeletre, akkor az orvos vegye a
fáradtságot és vizsgálja meg. Ne várják meg, míg meghal valaki. Az a cél, hogy
megfelelõ ellátást kapjanak a betegek. Tudja, hogy nem lehet mindenkit meg-
menteni, de ha csak pénzkérdésrõl van szó, azt meg lehet oldani. A 11 érdekelt
polgármester közül senki nem fogja azt mondani, hogy semmit se emelhetnek.
Jelenleg évente 22 millió forintot fizet a 11 település. Ne az mutassa a haté-
konyságot, hogy milyen keveset fut az ügyeleti gépkocsi. Nem azért van az
ügyeleti autó, hogy ne menjen ki sehova. Az orvosok se azért kapnak óránként
3500 forintot, hogy rá se nézzenek a betegre.
Az emberek félnek, bejönnek a hivatalba panaszkodni, de nem írják le, nem ad-
ják a nevüket.
Másik fájó pont: 2 fõállású sofõr dolgozik, a többiek másodállásban, vállalkozó-
ként dolgoznak az ügyeletben. A 2 fõállású alig kap mûszakot, lecsökkent a fi-
zetésük.
Régen a mentõknél csörgött a telefon, ott döntötték el, hogy kimenjen-e az
ügyelet, most meg az asszisztensekre van ez bízva. A 3 hónap alatt 4 esetrõl
tud, amikor nem ment ki az ügyelet, a beteg komoly problémával kórházba ke-
rült. Akinek van pénze, autója, az bemegy, vagy elmegy máshova. De a szegé-
nyebbeket, autóval nem rendelkezõket is el kell látni!
Dr. Farkas Anita, a SPED-MED Kft. képviselõje: A kollégáknak jelenleg is
épp továbbképzést tartanak.
A szívinfarktusos esetrõl: meghallgatta a doktornõt is. A beteg elõször nem in-
farktusos tünetekrõl panaszkodott, hanem hasi fájdalmai voltak, epehólyag
gyulladásra utalt. Miután elvitte a mentõ, a mentõs kollégák dicsérték a dok-
tornõt a szakszerû ellátásért.
Az asszisztensek kérdezik ki a beteget elõször, ha nem egyértelmû a helyzet,
akkor odahívják az orvost. De a mások oldal: kimegy a beteg, kap gyógyszert.
Másnap megint hívja az ügyeletet. Megkérdezik, kiváltotta-e, bevette-e a
gyógyszert. Nem. Az ilyen esetekkel nem tudnak mit kezdeni. Egy autó van, ha
kimegy minden kis panaszra, például, hogy savas felböfögése van a betegnek,
akkor, ha közben komoly baj van, meghalhat valaki. Fontos, hogy az emberek
arra használják a sürgõségi ellátást, amire való. Pontos nyilvántartást vezetnek
az ellátásokról, most szombaton például 19 beteg volt influenzaszerû tünetek-
kel az ügyeleten. Ha kell, Excell táblázatban ki tudja mutatni, hogy a telefonos
megkeresések közül hány elutasítás volt.
A mentõszolgálat ápolói sem magasabban képzettebbek, mint az asszisztens-
nõk, sõt, akár pár hónapos tanfolyam után lehetnek diszpécserek. Egy proto-
koll alapján kérdezik ki a betegeket, eldöntik, kimenjen-e az autó. Ha bizonyta-
lan az asszisztens, akkor odahívja az orvost, és õ dönt. Ha az orvos kint van be-
tegnél, addig is bejöhet egy másik beteg az ügyeletre, az asszisztens alapvizs-
gálatokat el tud végezni. Megígéri, hogy a konkrét panaszokat kivizsgálják.
Polgármester: Tudni kell, hogy egy régi ügyeletben történt haláleset miatt
most is per van. Nagy gond, hogy a legközelebbi kórház is 60 km-re van.
Alpolgármester: Összegyûjti a panaszokat.
T. F. Attila képviselõ: 21 éve dolgozik mentõápolóként, tudja, hogy az embe-
rek 90 %-a laikus. Korábban õk döntötték el a telefonhívás alapján, hogy mi le-
gyen a következõ lépés. A beteg laikusként nem mindig a megfelelõ informáci-
ókat adta telefonon. Sokszor egész más volt a helyzet, mint amit mondtak.
Sokszor bagatell volt a helyzet, sokszor meg sokkal súlyosabb, mint azt a tele-
fonhívás alapján gondolták. Nehéz kibogozni még orvosként is, nemhogy kö-
zépfokú végzettséggel. Az anyagban azt olvasta, hogy a hívások 60 %-a indo-
kolatlan. Szerinte ez a mentõknél 30-35 %, 25 % viszont súlyos eset. Arra pa-
naszkodik valaki, hogy fáj a háta, az akár infarktus vagy embólia is lehet. Sok

Folytatás a következõ oldalon.
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simontornyai megkereste már az ügyben. Kéri, hogy a telefonos kikérdezés le-
gyen alaposabb, és ha gyanú van, azonnal ki kell vonulni. Hatalmas probléma a
távolság. Sokszor egyetlen mentõautó van szolgálatban, Fürgedtõl Nagy-
dorogig tart a körzetük. Kérték már az OMSZ-t is, hogy változtassanak. 5 perc
alatt ki kellene érniük, ráadásul nincs 50 kilométeres körzetben kórház. Ezért
fontos, hogy minél hamarabb, minél többen itt helyben kaphassanak ellátást.
Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: Cél a minõségi sürgõségi ellátás.
Megismétli, hogy mindenrõl pontos nyilvántartást vezetnek: hány beteg, hány
kivonulás volt, mennyi a megtett kilométer, hány telefonos tanácsadás volt,
mennyi az elutasítás. Ha szükséges, átküldi az adatokat.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: Az új mentõautó 12 hónap alatt 16 ezer kilomé-
tert tett meg.
Cs. L. képviselõ: Õ is tud egy konkrét ügyrõl, egyenlõre név nélkül meséli el. A
háziorvos nem ért rá, 4 órakor hívta az ügyeletet. 230-as a vérnyomása, azt
mondták, az nem olyan sok, nem mennek ki. Õ (Csõsz képviselõ) vitte ki az
ügyeletre saját kocsijával a beteget. Valami itt nincs rendben, nincs jó híre az
ügyeletnek. A testület is felelõs, hatalmas összeget fizet, biztosítja a mûködési
feltételeket, jogosan várják el az ellátást.
Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: Ha panasz érkezik névvel, akkor meg
tudják nézni mi történt, mi van az ambuláns lapon.
Zs. I. képviselõ: Az ügyeletben dolgozik, szerinte a hívások 70 %-a indokolat-
lan. Régen el lettek kényeztetve az emberek. Egy kis fájdalom esetén is kihív-
ták az ügyeletet. De kaphat az asszisztens akármilyen továbbképzést, akkor is
nehéz felvállalni a döntést, kiküldje-e az autót vagy sem. Egy szívsebész is té-
vedhet. Beszélni kell a kameráról is. Rendelõben nem lehet! Már 3 hónapja je-
lezték ezt, és még mindig ott van. Arra hivatkozik a vezetõ, hogy a kábítószeres
szekrényt figyeli. De a rendelõben van, ahol le is vetkõzik a beteg. Azt javasolja,
vegyék le, ha mégis engedi a hatóság, akkor majd vissza kell tenni.
Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: Kért a cég hivatalos állásfoglalást az
ügyben, még nem érkezett meg. De a kamera csak a méregszekrényt látja.
Zs. I. képviselõ: Akkor tegyék át a szekrényt máshova, a raktárba például. 13
éve dolgozik az ügyeleten, a mostani beosztás miatt alig fog 100 ezer forintot
keresni.
Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: A pihenõidõket be kell tartani. 2015-
ben volt a cégnél egy munkaügyi ellenõrzés, mindent rendben találtak a beosz-
tásokkal kapcsolatban is.
Alpolgármester: Megkérdezett egy jogászt, szerinte nincs olyan elõírás a pi-
henõidõkre, mint amire a cég hivatkozik.
Zs. I. képviselõ: Szerinte rá nem vonatkozik a hivatkozott szabály. Felére csök-
kent a fizetése egyik hónapról a másikra. Kérte, hogy kaphassa meg a beosz-
tást 10 nappal elõre, a februári beosztás még mindig nincs meg. Az induláshoz
képest még 3 sofõrt alkalmaznak. Az asszisztensnõ, akinek felfüggesztették a
munkaviszonyát, 30 éve dolgozik itt. A kisujjában van a szakma. Tisztessége-
sebbnek tartaná, ha megmondanák, hogy nem akarják tovább alkalmazni, mint
ilyen trükkökkel ellehetetleníteni a dolgozókat. Nem adott a cég semmi beta-
nulási idõt, az ügyvezetõ azt mondta, nincs türelmi idõ, azonnal felfüggesztette
a kollégát. Minden apró hibáért azonnali letolás jár, rossz a dolgozók hangulata
is. Megkérdezi, hogy az orvosoknak nem kell-e a 9 óra pihenõidõ.
Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: Az orvosok készenlétben vannak, rá-
juk más szabály vonatkozik.
Polgármester: Kérte, hogy a fõállású alkalmazottak (Bánki Ferenc és Zsolnai
István) kapjanak elég mûszakot. Õ is hallotta a pletykákat, hogy már van a he-
lyükre Tamásiból ember. Nem az asszisztensekkel és a sofõrökkel van a baj.
Régi dolgozók, jól végzik a munkájukat. Normális együttmûködés kell, a szerzõ-
dés szerint legalább 3 évre.
Címzetes fõjegyzõ: Az volt a mai tájékoztató célja, hogy a cég bemutassa a
tapasztalatait, a testület pedig közvetítse a lakosság véleményét. 3 hónapja
dolgozik az új ügyelet. Azóta gyakran érkezik panasz a hivatalba. Nem tudja
megítélni, jogos-e. De az tény, hogy a lakosság közhangulata rossz. Az önkor-
mányzat feladata az ügyelet mûködéséhez a tárgyi feltételek biztosítása (ez
megtörtént, minden szükséges eszköz rendelkezésre áll), az üzemeltetõ pedig
a személyi feltételeket biztosítja. Az elõzõ rendszerben az orvosok már nem
akarták az ügyeletet vállalni. Ezt az új üzemeltetõ tudta csak megoldani, most
mindig van orvos. Az önkormányzat köteles kivizsgálni a panaszokat. Azt java-
solja, hogy olyan határozatot hozzanak, amely szerint a polgármesteri hivatal
összegyûjti a közérdekû panaszokat, kéri a társult önkormányzatokat, hogy õk
is tegyék ezt meg, tárják a társulási tanács elé, és adja át a SPED-MED Kft.-nek
is.
A cég tájékoztatóját laikusként olvasva azt látja, hogy kevés a kivonulás, a
megtett kilométer, kevés a napi 10 ellátott beteg, hiszen 16 ezer ember tartozik
ide. A változásokról nem tájékoztatták a lakosságot. A korábbi rendszerben
mindenféle üggyel kimentek az emberek az ügyeletre, most meg szinte min-
denre azt kapják: ez nem sürgõsségi feladat. A két véglet között lenne jól mûkö-
dõ a rendszer. Akik bejönnek, panaszkodnak, nem akarják névvel vállalni. Ez is
érthetõ, tartanak attól, mi lesz, ha visszakerülnek ahhoz, akire panaszt tettek.
A kameráról: úgy szól a jogszabály, hogyha a felvétel alapján megállapítható,
hogy ki van a képen, akkor a kihelyezés törvénytelen. Várja, hogy megérkezzen
a hivatalos állásfoglalás az ügyben.

Dr. F. A., a SPED-MED Kft. képviselõje: Olyan kamera a váróban van, ami az
embereket is veszi, de ez arra jó, hogyha valaki agresszíven viselkedik, akkor
72 óráig visszanézhetõ a felvétel.
A képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta: Simontornya Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a hétközi és a hétvégi
központi orvosi ügyelet ellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót. Felha-
talmazza a polgármestert, hogy gyûjtse össze az ügyelet mûködésérõl érkezõ
panaszokat, és azokat terjessze elõ a Simontornya és Térsége Sürgõsségi Be-
tegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás társulási tanácsának 2018. már-
ciusi ülésén.

Tájékoztató a Simontornyai Vár 2017. évi
tevékenységérõl, a 2018. évi célkitûzéseirõl

T. F. A., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. A loggiát meg kell vizs-
gálni, és fel kell újítani, mert veszélyes lehet.
Alpolgármester: Színvonalas anyagot készített az intézményvezetõ. Látszik,
hogy nõttek a bevételek. Tavaly felmerült már, hogy létre kellene hozni egy tá-
jékoztató füzetet a városról és a várról. Ezt az idén meg kellene valósítani. A
második rész, ami a vár rekonstrukciójáról szól, nagyon szép anyag, de csak
álom. A várpince felújítását meg kellene kezdeni, kell elõször egy költségvetés
rá.
Máté Imréné intézményvezetõ: A vizesblokkot fel kell újítani, és ki kell cserél-
ni a vezetékeket. Rendezvények esetén már nem bírja a terhelést.
Cs. L. képviselõ: Azért mert csak alapterhelés van megrendelve. Rendezvé-
nyekkor egyedi kérésre külön megemeli az E.ON. Legalább háromszor 63 am-
per kell.
Polgármester: A loggia felmérését megrendeli, a pince jó lenne, de az nagyon
drága. A várfelújítás 1970-ben volt, állami tulajdonban van.
Cs. L. képviselõ: 2018-ban 2 millió forint haszon várható, a szórólapot 1 millió-
ért meg lehet rendelni.
M. Imréné intézményvezetõ: Azt kéri, hogy mondják ki, hogy kinek a feladata
a szórólap összeállítása.
Polgármester: A vár vezetõjének a feladata. Megköszöni az intézményvezetõ
és az összes dolgozó munkáját.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ hatá-
rozatot hozta: Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtár-
gyalta és elfogadja a Simontornyai Vár munkájáról szóló tájékoztatót. Megbíz-
za az intézményvezetõt egy Simontornyáról szóló tájékoztató kiadvány szöve-
gének összeállításával.

Javaslat a 2017. évi költségvetés
V. módosítására

Zsolnai István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság tagja: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást.
Polgármester: Megérkezett végre a Belügyminisztériumból a 25 millió forint.
Ez a fedezet a László király utca és az Arany János utca felújítására. Érkezett
pénz szociális területre is, ezért kell most ismét módosítani.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi lesz a még meg nem valósult beruházá-
sokkal. Ki kellene venni õket ebbõl a költségvetésbõl.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Elkezdõdtek a beruházások,
ilyenkor úgy fogalmaz, hogy még csak 80 %-ban valósult meg.
Címzetes fõjegyzõ: De ha a testület februárban elfogadja a következõ költség-
vetést, akkor oda át kell vezetni. Nem lehet ezt még egyszer módosítani.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a mó-
dosító javaslatot. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a következõ rendeletet alkotta: Simontornya Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete a 2017. évi
költségvetésérõl szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Javaslat Simontornya Város
Önkormányzatának

2018. évi költségvetésére

I. forduló

Tóth Ferenc Attila, a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a költségvetést. Egy módo-
sító javaslattal: tervezzenek be egy Simontornyáról szóló kisfilmet 300 ezer fo-
rint értékben.
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bi-
zottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a költségvetést.
Polgármester: Ez még csak az elsõ forduló. Ilyenkor jöhet a kívánságlista. Böl-
csõde mûködtetése kötelezõ feladat lesz, erre 9 millió forintot terveztek be. A
TOP-pályázatok, a Sió-projekt végre megvalósításra kerülnek. De a pályázatok-
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nak is mindig van önrésze. Talán végre a barna mezõs beruházás is megvalósul
(tûzoltólaktanya épül és a városüzemeltetés épülete megújul). Megnyílik a kor-
mányablak. Meg kell határozni mi a legfontosabb a városnak.
Cs. L. képviselõ: Többet várna a bizottságoktól. Alaposabban meg kellett vol-
na tárgyalniuk ezt. Neki van több javaslata is.
1. A beruházásoknál szerepel a csapadékvíz-elvezetés. Arról volt szó, hogy a
DRV fizeti.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A DRV erre kötelezi a
várost, ezt meg kell csinálni.
Zs. I. képviselõ: Elkészült a szennyvízprojekt, az újabb problémákat oldja meg
az üzemeltetõ.
2. A Malom utca. Arról volt szó 360 méter járda elkészül 2018-ban.
Alpolgármester: Arról döntött a testület, hogy ha van pénz, akkor út épüljön,
ne járda. A László király utcára kapott ajánlat túl drága volt, változtatni kellett a
mûszaki tartalmon. Szõnyegaszfaltozás lesz, úgy olcsóbb. Meg kell nézni, pon-
tosan mennyi pénz van, mennyibe kerül a két utca felújítása, ha marad, akkor
jöhet a járda.
3. A felújításoknál 20 millió forint van betervezve, ez biztos nem elég.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Ez egy elõzetes terv, ha lesz
konkrét árajánlat, akkor lehet módosítani.
4. A külterületi utaknál a 84 millió forintot pontosítani kell, ha meglesz a hivata-
los értesítés.
5. Lát a tervben panorámaröntgen vásárlást. Ez nem feltétlenül kell.
Zs. I. képviselõ: Nincs rá szükség.
Váczi Péter képviselõ: A fogszabályozáshoz kell. Csak Szekszárdon van ilyen.
Címzetes fõjegyzõ: Drága, de akkor nem kellene a gyerekkel Szekszárdra
utazni.
Az árkok rendbetétele: a hídfelújítást nem lehet a közmunkaprogramba beter-
vezni. Anélkül viszont az egésznek nincs értelme. Készült egy kalkuláció: bruttó
260 ezer forint egy híd, de kell 20 darab a Széchenyi utcába. Lesz kútgyûrû,
szegély, a tetején térkõ.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Egészen pontosan át-
ereszekrõl van szó, hivatalosan a 2 méternél hosszabb építmény csak a híd.
Vannak akik, építettek maguknak nagy hidakat, de 20 éve, mióta itt dolgozik,
még senki se kért rá engedélyt. Ami engedély nélkül épült, azt hatóságilag el
lehet bontatni. Ezt csinálták Dombóváron is.
Címzetes fõjegyzõ: Utánanézett, más önkormányzatok felszólítják a lakossá-
got a javításra, ha nem hajlandóak megcsináltatni, akkor elbontják a hidat. Eb-
ben az egy utcában 6 millió forintba kerülne ez a felújítás, ha ezt a testület kifi-
zeti, utána jogosan jön a többi lakó, hogy az övét is csináltassa meg az önkor-
mányzat. Azt javasolja, hogy a költségeket fizessék a lakók, mivel a hidak az õ
tulajdonukba kerülnek. Gond lesz, ha valaki ezt nem vállalja. Össze kell hívni a
két utca lakóit, elmondani neki ezt az ajánlatot.
Polgármester: Készüljön pontos költségvetés, és akkor kell összehívni az em-
bereket.
7. Akkor a beruházási tartalékot meg kell növelni, ha lesznek pontos számok,
akkor a költségvetést is pontosítani kell.
8. A konyhai szellõzõre 21 millió forint van betervezve, tud olyat, aki 1,5 millió-
ból megcsinálná.
Polgármester: Kérdés, hogy azt az ÁNTSZ elfogadja-e.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Mûemléképületrõl
van szó. A hatóság ehhez járult hozzá. Ha más a terv, akkor újra engedélyeztet-
ni kell. A jelenlegi tervben csak a saválló rész 5 millió forintba kerül.
Cs. L. képviselõ: Nem nyúlnának az épülethez, a már meglévõ ablaknyíláson
menne ki, be a levegõ.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Nem engedik az abla-
kon át kivezetni, új nyílás kell.
Címzetes fõjegyzõ: A kisfilmhez: több városét elkészítették már, légifelvé-
telek vannak benne, 3-4 perces a film. Sokkal látványosabb, mint egy szórólap.
Polgármester: Érkezett 3 módosító javaslat: 1. a hídfelújításhoz kérni kell a la-
kossági hozzájárulást, 2. a konyha felújításhoz rendelt összeg legyen 5 millió
forint, és a várost bemutató filmre 300 ezer forint legyen a költségvetési terve-
zet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete mindhárom módo-
sítást elfogadta. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ határozatot hozta: Simontornya Város Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetési tervezetét megtárgyalta. A 2018. évi beru-
házási, fejlesztési feladatoknál betervezésre kerüljön:
1. A László király utca átereszeinek felújítása lakossági önerõ bevonásával.
2. A Konyha felújítására 5 millió forint.
3. A Várost bemutató kisfilmre 300 ezer forint.

Zsolnai István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság tagja: A bizottság megtárgyalta, és heves vita után elfogadásra javasolja

az elõterjesztést. A teljes felújításhoz vagy 100 millió forint kellene, ez a tábor
nem Erzsébet-tábor, nem rászorulóknak kínálják.
Alpolgármester: Katasztrofális állapotban van az épület. Simontornya és Ta-
mási a két legnagyobb tulajdonos. Kezdeni kell vele valamit. A kihasználtság
nagyon kicsi. Deficites.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mennyivel változik a fizetendõ díj.
Alpolgármester: Semennyivel. Ez benne van az anyagban. A 7,5 millió forintot
az üzemeltetõ az épületre költi.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ hatá-
rozatot hozta: 1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
mellékelt tartalommal elfogadja a sóstói tábor üzemeltetésére vonatkozó
üzemeltetési szerzõdést.
2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ingatlanforgalmi ér-
tékbecslés készíttetését rendeli meg a Siófok, belterület 1216 hrsz-on találha-
tó (Sóstói tábor) ingatlanra vonatkozóan, az ingatlanforgalmi értékbecslés ér-
tékét a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányaduk szerint fizetik meg.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételével.

Zsolnai István, a pénzügy, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Polgármester: Kötelezõ volt anno csatlakozni a DRV-hez. Ha bármi gond van,
csak nagyon nehézkesen lehet elintézni bármit.
Cs. L. képviselõ: 7,9 millió forint az ajánlat, a DRV 3,8 millió forintot ad, akkor a
különbözetet be kell tervezni a költségvetésbe.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Nem. A régi ajánlat
volt 7,9 millió forint. Most van új, eszerint 3,9 millióért már megcsinálják.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a szivattyúk ilyen
megbízhatatlanul mûködnek.
Polgármester: A szolgáltató elmondta, hogy sajnos az emberek mindenfélét
beledobálnak a csatornába. Rongyokat, használt pelenkákat.
Cs. L. képviselõ: Akkor motorvédõt kellene beépíteni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ hatá-
rozatot hozta: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megtárgyalta a bérleti díj terhére elszámolandó víziközmû felújításokról készí-
tett elõterjesztést. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 1. bekezdés 21. pontjában kapott jogkörében el-
járva a Simontornya víziközmûvek felújítását a bérleti díj terhére az alábbiak
szerint fogadja el:

– V. számú kút felújítása 3.810.000 Ft
– szennyvízszivattyúk beszerzése 2 db 2.286.000 Ft
– szennyvíztelep villamos ber. felújítása 1.524.000 Ft
– tûzcsap csere (Petõfi u. 52. sz. elõtt) 358.000 Ft
– tûzcsap csere ((Malom u. 5. sz. elõtt) 254.000 Ft
– összesen: 8.232.000 Ft

A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételével.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
határozatot hozta: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévõ földterületek bérleti díjának
megállapításáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévõ földterületek bérleti díját az alábbiak szerint módosítja:

– belterületen lévõ, mûvelés alól kivett terület 4 Ft/év, m2

– külterületi mûvelés alatt álló földrészlet 7 Ft/év, m2

– külterületi mûvelés alól kivett földrészlet 15 Ft/év, m2

Ezzel módosul a 29/2013. (II. 26.) KT határozat 2018. február 1-tõl. Ezeket a dí-
jakat a már folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.

Polgármester: Szita Károly kéri a településeket a csatlakozásra.
Cs. L. képviselõ: A propaganda hatására engem, aki tõsgyökeres simontor-
nyai vagyok, a saját településemen migránsnak néztek. Kihívták rám a rendõr-
séget.
Zs. I. képviselõ: A gyerekek védelmében szükséges ez.

Folytatás a következõ oldalon.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta a
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló elõter-
jesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elutasítja a So-
ros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás-szervezõ irodát mûköd-
tessenek.
2. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy a településekre komoly fenyegetést jelentõ tömeges betelepítés miatt
felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a So-
ros-terv és a bevándorlás-szervezõ Soros-szervezetek ellen.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Andráskó Péter és Körtés István volt képvi-
selõk a lemondásuk után valótlan állításokat terjesztettek a lemondásuk okai-
ról. Erre reflektálva a képviselõ-testület készített egy állásfoglalást, azt meg kí-
vánja jelentetni a helyi újságban, valódi tájékoztatást adva a lemondások okai-
ról.

Az önkormányzat a rendszerváltás óta a 7. ciklusát éli. Ezen idõszakok alatt a
simontornyai önkormányzatra egyáltalán nem volt jellemzõ, hogy a megvá-
lasztott képviselõ a megbízatását lemondással megszünteti. Ilyenre csak a leg-
elsõ – 1990-1994-es – ciklusban volt példa. A jelenlegi ciklusban ezt két képvi-
selõ is megtette.
A lemondott két képviselõ Andráskó Péter és Körtés István.
A hivatalosan benyújtott írásbeli lemondások – 1-1 mondat volt csupán –
indoklást nem tartalmaztak (nem is kötelezõ!).
A facebookon, a simontornyai helyi televízióban viszont kommentálták, indo-
kolták mindezt, de szerintünk nem az igazságnak megfelelõen.
1) Andráskó Péter 2017. július 1-jével mondott le. Lemondása idején és azóta
is – a nyilvános adóslista szerint – több mint 131 millió forint jogerõs adótarto-
zása van a NAV felé. Ez pedig a képviselõi megbízással nem egyeztethetõ
össze, megbízatására méltatlan.
Andráskó Péter nem szerepelhet a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Ez a lemondásának a valós, igazi oka, hisz ha nem teszi, a képviselõ-testület a
2011. évi CLXXXIX. törvény 38. §-a alapján köteles lett volna méltatlansági el-
járás keretében határozatával megszüntetni Andráskó Péter képviselõnek a
megbízatását.
2) Körtés István 2017. december 31-ével mondott le. A helyi televízióban tájé-
koztatta a lakosságot a lemondásának okairól; s tömören ez a következõ:
– a megválasztása másnapján már közölte vele a vezetés, hogy semmiféle po-
zíciót nem szán neki;
– 3 évet magányos harcosként dolgozott, bár felvetései, észrevételei meghall-
gatásra kerültek, de megvalósításra nem!
Az igazság: Körtés Istvánt (már a testület alakuló ülésén, 2014. október 27.) a
polgármester javaslatára a képviselõ-testület megválasztotta a pénzügyi, vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökének. Ez „semmiféle po-
zíció”?
Az igazság az is, hogy ezt a pozíciót Körtés István a 2016. februári ülésig töltöt-
te csak be, mivel akkor errõl Õ írásban lemondott! Meglepetés volt minden
képviselõ számára. Még nagyobb, hogy a 2017. decemberi utolsó ülésen sem
jelentett lemondási szándékot senkinek, de 2017. december 31-ével a képvi-
selõi mandátumáról is lemondott, úgy, hogy arra reagálni sem volt lehetõsé-
günk.
Azon indokon pedig, hogy javaslatai, észrevételei bár meghallgatásra kerültek,
de megvalósításra egyik sem – szerinte! –, azért neki is el kéne gondolkodnia!
Tán nem mindig jó javaslatok voltak, ha a többség nem fogadta el!
A lakosság korrekt tájékoztatásához ezen észrevételek a teljes igazsághoz hoz-
zátartoznak, mint az általunk nyilvánosságra hozott okok és indokok is.
Ezzel a magunk részérõl mindezt lezártnak tekintjük.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(Az anyagot összeállították a szerkesztõk)

Tájékoztató a kéménysepréssel
kapcsolatot társasházi

különszabályokról
A 2015. évi CXXI. tv. új szabályozást hozott a kéményseprõ közüzemi szol-
gáltatásokról. Ezzel kapcsolatban adnék tájékoztatást a lakosoknak, illetve
a társasházakat érintõ külön szabályozásról.
12. § (1) Az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzé-
séhez – a 3. § (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az égéstermék-el-
vezetõ típusától és a tüzelõanyag fajtájától függõen biztosítja
a) az égéstermék-elvezetõvel és a levegõ-utánpótlás ellenõrzésével érin-
tett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetõhéjazat fölé törté-
nõ feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötõelem biztonságos megkö-
zelítésének lehetõségét,
b) az összekötõelem tisztíthatóságát, elsõsorban annak bonthatóságával
vagy tisztítónyílások kialakításával,
c) az égéstermék-elvezetõ tisztítása során a kéményseprésbõl származó
pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kémény-
seprésbõl származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyûjtõ-
edényt (a továbbiakban: gyûjtõedény),
d) a gáztüzelõ-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás mûködik,
e) az égéstermék-elvezetõ kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál,
magastetõs épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
f) a 7. § (1) bekezdése szerinti helyszíni mûszaki vizsgálat tárgyától függõ-
en, ha szükséges, a 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,
g) a szén-monoxid méréséhez szükséges mérõnyílás hiányában annak ki-
alakítási lehetõségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérõnyílás kialakí-
tása nélkül is megoldható,
h) a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a kémény-
seprõ-ipari tevékenységet ellátó felhívására a megrendeléssel érintett
égéstermék-elvezetõ utolsó ellenõrzésének, mûszaki felülvizsgálatának
vagy mûszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdé-
se szerinti dokumentumot.
(2) Az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó felhí-
vására nyilatkozik, hogy
a) a Kstv. 5. § (4) bekezdése szerinti szén-monoxid-érzékelõ berendezés fel-
szerelési és mûködtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint
b) az ingatlan a Kstv. 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelye-
ként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.
(3) A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan használója a Kstv. 2.
§ (4) bekezdés szerinti sormunkát köteles úgy megrendelni, hogy azt a ké-
ményseprõ-ipari tevékenységet ellátó – a 8. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõben – a 3. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott gyakorisággal
elvégezhesse.
(4) Társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben a közös tulajdonban lé-
võ ingatlanrész esetén a társasház és a lakásszövetkezet felelõs az
(1)–(3) bekezdésben foglaltak teljesítéséért.
Ez utóbbi szabályozás annyit jelent, hogy a társasházak - mint eddig is – kö-
telesek a szolgáltatást igénybe venni, mivel közületnek minõsülnek. Ami
sok társasház esetében bonyolítja a helyzetet, hogy a szolgáltató a számlá-
ját a társasház nevére állítja ki. A kifizetéssel lehet gond. Ahol nem szednek
havonta közös költséget, ott valakinek meg kell elõlegeznie a szolgáltatás
díját. Az átutalás szóba sem jöhet. Ahol szednek közös költséget, ott abból
a számla kiegyenlíthetõ. Erre a társasházak készüljenek fel!

Nagy Károly

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Telekom munkatársai korszerûsítették a simontornyai központi
ügyelet hívásfogadó központját. Sajnos a korszerûsítés és ezáltal a jobb
üzembiztonság azzal jár, hogy 2018. március 1-jén 16 órától megváltozik az
központi orvosi ügyelet telefonszáma.

A régi hívószám (06 /74/ 720 009) elõreláthatólag 2018. március 1-jén
megszûnik, az ezt megelõzõ idõszakban viszont mindkét telefonszámon fo-
gadják munkatársaink a telefonhívásokat.

Tisztelettel: SPED-MED Kft.

Januári születés:
Mészáros Dóra

Januári házasságkötés:
Orsós Izabella–Sztojka István
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A köztársasági elnök kitûzte
az országgyûlési képviselõk

2018. évi
A szavazás napja:

2018. április 8.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A névjegyzékben szereplõ választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükrõl, valamint a szavazás helyérõl és idejérõl
értesítést kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában
(polgármesteri hivatalban) tekinthetõ meg.

A választókerületben választójoggal rendelkezõ választópol-
gár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelölés-
hez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak
egyszer.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár szemé-
lyesen szavazhat az értesítõn feltüntetett szavazóhelységben.
A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján a lakóhelytõl távol tartózkodó választópol-
gár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavaza-
tát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig le-
het kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve sze-
mélyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos
listára lehet. Az országgyûlési választáson nemzetiségiként
regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára
szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban
mûködõ helyi választási irodához, vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA

Tájékoztató a csatornahálózatba
engedhetõ anyagokról

A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. 6 megyére kiterjedõ szolgáltatási terüle-
tén gyakori problémát jelentenek az illegális formában kiépített, a szenny-
vízcsatorna hálózatba bevezetett csapadékvíz elvezetések, amelyek akár
kiöntéseket is elõidézhetnek. Ezen kívül további problémát jelentenek a
csatornába és a vécébe dobott szilárd és mérgezõ anyagok, amelyek miatt
dugulások alakulhatnak ki.
Ezek a problémák elkerülhetõek lennének a szennyvízszolgáltatás tudatos
és felelõs igénybevételével, a kulturált csatornahasználattal, amellyel a
Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy biztonságosan, kevesebb meghi-
básodással és alacsonyabb költséggel mûködhessen a szolgáltatás.
A DRV Zrt. teljes mûködési területén elválasztott rendszerû csatornaháló-
zatot üzemeltet, amely esetében a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálóza-
ton keresztül, míg az esõvíz elvezetése a csapadékvíz-csatornán keresztül
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás elválasz-
tott rendszerû szennyvízelvezetõ mûvel valósul meg, mely kapacitásából
és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és elõtisztított ipari
szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas.
Az esõvíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esõzések alkalmával a
szennyvíztisztító mû túlterhelését és károsodását, az alacsonyabban fekvõ
területek elöntését, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növeke-
dését okozhatja. Magasabb költségek a szennyvíztisztító berendezések és
gépek túlterhelése, és kopása, valamint a javítási költségek miatt keletkez-
hetnek. Ezek a plusz költségek a felhasználók kiadásait is megemelik, így a
szolgáltató és a felhasználók közös érdeke is a csatornahálózat megóvása a
kulturált használat által. A szennyvízhálózat hibátlan mûködése nem csu-
pán kényelmi szolgáltatás, hanem közegészségügyi érdek is.
A DRV Zrt. az illegális rákötéseket folyamatosan vizsgálja. Szabálytalanság
feltárása esetén, ha a felhasználó hitelt érdemlõen nem tudja bizonyítani a
csapadékvíz-bevezetés kiépítésének dátumát, akkor a DRV Zrt. öt évre
visszamenõleg kiszámlázza a csapadék miatt keletkezett többlet szennyvíz
díját, illetve 30 napos határidõt biztosít a helyzet megszüntetésére. Azokkal
szemben, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, és a szabálytalanságot
határidõre nem szüntetik meg, kötbért állapít meg és számláz ki – mely a
korábban kiszabott szennyvízdíj nettó összegének ötszöröse.
A csatornahálózatba bevezetett esõvíz mellett igen komoly problémát
okoznak a szennyvíztisztítás mûködésében a csatornába és vécébe dobott
szilárd anyagok, mint például az eldobható pelenka, nedves törlõkendõ, be-
tét, kavics, fa- és fémhulladékok, a macskaalom, ruhanemû, valamint a
háztartási ételmaradékok, a zsír és olaj is. Ezek elzárják a víz útját, dugulást
idéznek elõ, a szennyvíztisztító rendszerbe kerülve tönkreteszik a szivattyú-
kat, üzemzavart okoznak. Emellett vannak olyan vegyi anyagok, amelyek
mérgezõek, és a csatornába való bejutásuk által súlyos veszélyt jelentenek
a környezetre, elpusztítják a szennyvizet tisztító baktériumokat, ezáltal
csökkentik a tisztítás hatékonyságát. Ilyen anyag például a festék, vegy-
szer, gyógyszer, növényvédõ szer, nehézfémtartalmú folyadék.
Környezetünk és ivóvízkészletünk megóvása érdekében felelõs szolgáltató-
ként különös gondosságot igényel a szennyvízelvezetõ hálózat üzemelteté-
se, így a rendszer megóvása közös érdeke a szolgáltatónak és felhasználók-
nak egyaránt.

Nagy Károly

Szépkorú köszöntése
városunkban

Simontornya újabb lakója került be a szépkorúak táborába.
Barkóczi Lajosné 2018. január 12-én ünnepelte 90. születés-
napját. Ebbõl az alkalomból Csõszné Kacz Edit polgármes-
ter megtisztelõ kötelességének eleget téve, otthonában kö-
szöntötte fel az idõs hölgyet.
Az idõsek iránti tisztelet és hála jeléül átadta Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot. Egy virágcsokor kí-
séretében az önkormányzat és településünk valamennyi la-
kója nevében Erzsi néninek jó egészséget és további békés
boldog éveket kívánt!

G.H.H.
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Nem piros betûs ünnep,
mégis az egyik legfontosabb

Mert a magyar kultúra napján nemcsak a Himnuszt (született:
1823. január 22-én, Csekén, Kölcsey tollából, szívébõl), hanem ki-
csit saját magunkat is ünnepeljük. Mert a magyar kultúra mi is va-
gyunk, mai magyarok, akik megkaptuk, õrizzük, megéljük, for-

máljuk és átadjuk. Ha mi nem lennénk, az sem élne sokáig, legfel-
jebb a történelemkönyvek lapjain. De vagyunk, és éhesek va-
gyunk. A színházban alapélmény a telt ház, s nemcsak a pesti ven-
dégjátékokon, az Aréna is csurig megtelik egy sztárprodukcióra,
függetlenül a jegyártól. Éhesek vagyunk. Igen, akkor is, ha lángost
lehet csipegetni az adventi vásárban vagy a szüreti fesztiválon
kondérban rotyogó gulyás illatának felhõjében is jobban esik a
színpadi látvány: a test mellett a szellem is jóllakik. Simontornyán
sok olyan ember lakik, akik vágyják, élvezik a kultúrát és ezért ké-
pesek vidékre utazni. Pedig itt élnek köztünk azok a valakik, akik
az élményt adják zenével, képpel, szóval, tánccal. Szóljon a köszö-
net nekik is ezen a napon, mert õk tálalják, amit mi eszünk. Idén
Erdõs Orsolya és Kántor István mûsorában megzenésített versek-
kel ünnepelhettünk. Nagyon elszomorít a látvány, hogy a magyar
kultúra napján a mûvelõdési házunk nagyterme kong az üresség-
tõl. Hol vannak az elöljárók, a pedagógusok és a szülõk, akik pél-
dát és utat mutatnak gyermekeinknek?

G.H.H.

Megkezdõdött a báli szezon,
amely hivatalosan vízkereszt napjától

hamvazó szerdáig tart

Már hagyomány, hogy Simontornyán az éves báli szezont a
tûzoltók bálja nyitja meg. A jelenlévõket Andráskó Péter, az
egyesület parancsnoka és Csõszné Kacz Edit polgármester kö-
szöntötte. Ezután Tóth Bálint egyesületi elnök jelképesen virág-
gal és borral köszönte meg a tûzoltóság tagjainak egész éves mun-
káját. A zenét a Voice Band zenekar szolgáltatta és az elmúlt
évekhez hasonlóan, nagyszerû hangulatot teremtettek. A nagylel-
kû és nagyszámú támogatók jóvoltából nagyon sok értékes tom-
bolatárgy gyûlt össze. Egy jó hangulatú, sikeres estét tölthettünk
el együtt barátokkal és támogatókkal.
A rendezvény támogatói: dr. Balázs Gábor, Bán Attila – Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Azúr Hotel – Siófok,
Kojnok Róbert és családja, Kerekes és Társa Kft., Kedvenc Állat-
eledel Bolt, Markóné Horváth Veronika, Cseh Iván, Fried Kas-
tély Szálloda, Halbaksz Adrienn, Horváth Márta, Andráskó Pé-
ter, Szabó Attila alpolgármester, Lampert Csaba – SIKK, Zsóka
virágbolt, Diel Zsófia – Fûben-Fában Biobolt, Bajcsi Ágnes, Si-

motrade Kft., A és K Kft., Horváthné Kovács Erika, Farkas József
és családja, Kling Hermina, Tulipán étterem, Ságvári Józsefné,
Tóth Kinga, Ping-Shun Kft., Szakács Tüzép, Mayer & Mayer,
Bajcsi Eszter, Csilla virágbolt, Hajni virágbolt, Hersics Irénke,
Szakács Kft., Pékbolt Sárbogárd és a SIMONTORNYAI ÖN-
KÉNTES TÛZOLTÓSÁG TAGJAI.

G.H.H.

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/5.1.2. rész

Monumentális mûfajok
Az anyag lehetõségei az üvegfestészetben II.

Az elõzõ részben láthattunk (olvashattunk) néhány példát a szí-
nes üvegablakok tervezésének, készítésének nehézségeirõl. Így
tehát innen folytatjuk.
Az irradiációs jelenség – ha kisebb mértékû – ellensúlyozható az
egyes üveglapokat tartó ólomfoglalat „szalagjával”. (Erre az
ólomfoglalatra azért van szükség, hogy különbözõ színárnyalato-
kat – üveglapocskákat – tudjunk egymás mellé illeszteni.) Ugyan-
akkor hangsúlyozni kell, a túlzott elaprózás nem illik össze a mû-
faji követelményekkel. Ha pedig a színösszhang bomlik meg, ezt
„csörömpölés”-nek nevezik, ez szintén hátrányos hatású.
Ha az ólomfoglalat (szélessége 5-6 mm) nem ellensúlyozza az
irradiációt – „füstölést” szoktak alkalmazni. Ilyenkor külön e cél-
ra elõállított fekete, szürke vagy sárgásbarna festékkel a pántok-
tól az üveglapocskák közepe felé csökkenõ tónussal kell sötétíteni
a színes üveglapot. Ezt a festékréteget aztán beleégették az üveg-

lapocskába, így vált idõtállóvá a módosítás. Az eredmény pedig az
irradiáció csökkenése volt. Elõfordult az is, hogy olyan részlete-
ket – az ábrázolt kép figurális formáit –, melyeket nem az ólom-
pántok „vonalaival” jelenítettek meg, ilyen füstöléssel hoztak lét-
re. Az ilyen belerajzolások, ha túlzásba vitték, a stílus hátrányává
lettek. Ez a fogás az igazi üvegablak-festészetben: a késõ-román,
gótikus, valamint kora-reneszánsz idõkben nem annyira volt szo-
kásban. Inkább „a kevesebb valójában több” elve érvényesült. A
legsikerültebb megoldások azok, melyek kevesebb, de erõtelje-
sebb vonallal ábrázolták a mondanivalót. Mindezekért alaposan
kell mérlegelni az ólomfoglalatok rajzolatát, mennyiségét. Ez
azért is fontos, mert egyszerre kell megfelelni az üveglapocskák
tartó szerepének és a vizuális (képi) hatás céljának is.
Ha pedig úgy döntünk, hogy a nappali szobánkba a színes abla-
kokkal akarjuk idézni régi korok misztériumát, ehhez ajánlom a
simontornyai könyvtárból A képzõmûvészet iskolája I.-II. c.
kötetet.

Gyurkó Gábor
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Apák napja „újratöltve”
Már-már azt gondoltuk, hogy megszûnik a
több mint két évtizede sikeresen megren-
dezett apák napi rendezvény. 2017-ben
ugyanis elmaradt, de most örömmel ta-
pasztaltuk, hogy folytatódott, Schweigert
Györgyné ötlete idõtállónak bizonyult.
Megtudtuk, hogy tavaly egyrészt a sport-
csarnok foglaltsága miatt, másrészt pedig a
fõszervezõ mély gyásza miatt maradt el a
rendezvény. A család elveszítette a legidõ-
sebb unokáját, Schweigert Martint, akinek
22 éve, születése óta emléket állítottak a
nagyszülõk. Az élet nem állt meg, Schwei-
gertné Kati szellemiségét tovább viszi Csó-
ka Anita óvodavezetõ irányításával az alsó
tagozatos pedagógusok lelkes csapata és
néhány segítõ.

A nap egyik igen látványos eleme a lég-
gömbök a légtérben, az ehhez szükséges
hálót, melyet Schweigert György készített,
megörökölte az óvoda, ott õrzik tovább.
Kevés plakátot láttunk, ennek ellenére

szép számú érdeklõdõ, nézõ, szurkoló fog-
lalt helyet a lelátón. Csõszné Kacz Edit
polgármester megnyitójában kiemelte,
milyen fontosak az ilyen típusú rendezvé-
nyek. Ezután az óvodások léptek a par-
kettre, színvonalas, ügyes mûsorukat szin-
te végig vastaps kísérte. Büszke lehet rájuk
a szülõ és Simontornya városa, „EZEK A
MI GYEREKEINK”.
A nap egyik fénypontja volt a sorverseny,
négy csapat vetélkedett, amely tíz felnõtt-
bõl és tíz gyerekbõl állt össze. Az új játék-
vezetõ, Dolovai Zsuzsanna által kidolgo-
zott feladatok az apák és a gyerekek közös
játékára épült. Sajnos, az egyik verseny-

szám, a svédszekrényen átugrás kissé ne-
héznek tûnt, egy súlyos baleset beárnyé-
kolta a napot. Gereny Dominik lábtörést
szenvedett, pedig õ volt talán a legjobban
felkészült versenyzõ. A rendezõk gyorsan,
rugalmasan döntöttek, elterelték a figyel-
met „cukoresõvel” a mentõk megérkezé-
séig. Nem hirdettek eredményt, minden
csapatot gyõztesnek nyilvánítottak.
A nap másik fénypontja a magasból lehul-
ló nyolcszáz léggömb, amelyet a gyerekek
összegyûjthettek vagy eldurranthattak. A
szponzorok segítségével a rendezvény ven-
déglátással zárult.

Va Lá

Képzõmûvészet tanszakosok kiállítása
2018. január 17-én, szerdán, 15.30 órakor nyitotta meg Rill Mária, a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény, képzõ-
mûvészeti ág szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika-festészet tanszakosok elsõ féléves munkáiból készült kiállítást.
A kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biz-
tosított helyet. Közel 270 alkotást tekinthe-
tett meg a közönség. A kézmûves tanulók
felkészítõ tanára Boros Eszter, és a grafi-
ka-festészet tanszakosok felkészítõ tanára,
Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis be-
mutatkozást. Kovács Tünde tanítónõ veze-
tésével Baum Anita, Kovács Zsófia, Tóth
Maja, Sallai Roland, Miklós Anna, Földesi
Viktória, Szabó Anett Alexa, Koncz Anita
4. osztályos tanulók dallal, gitáros kíséret-
tel, jelenettel színesítették a megnyitót.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Gasparics László a TONIEPSZ intézmény-
vezetõje és Kovács Jánosné Lengyel Ilona,
a Vak Bottyán ÁIG intézményvezetõje is.
Rill Mária ismét elismerõ szavakkal méltat-
ta a vendégkönyvben is a kis képzõmûvé-
szek alkotásait.
A látogatókat egy kis süteménnyel kínálták
meg a szervezõk.

Gyurkóné Tóth Irén
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A GÉRINGER FIÚK, AKIK A NEM MINDENNAPI
SPORTOK SZERELMESEI

A 2017-es versenyszezont értékelték megkérdezésünkre
Géringer Zoltán – rally versenyzõ

A hihetetlennek mondható 2016-os évünk után úgy éreztem, hogy ne-
héz lesz felülmúlnunk ezt a teljesítményt. Az amatõr rally bajnokság
mezõnyének párosai, autóikkal egyetemben rohamos léptekben fej-
lõdött. Valamit ki kellett találnunk nekünk is annak érdekében, hogy
zsinórban negyedszer is bajnokok lehessünk. Ennek érdekében fej-
lesztenünk kellett, az újabb, erõsebb autó gondolatát hamar elkerget-
tük, és vásároltunk egy 1800 köbcentis, 190 lóerõs motort az autónk-
ba. Szerencsére minimális átalakításokkal beszerelhetõ volt, ám még
így is rengeteg munkaórát és pénzt igényelt. Nehezítette a 2017-es
szezonnak a kezdetét az a tény is, hogy a Magyar Autósport Szövetség
munkatársai az amatõrök számára egy olyan új szabályrendszert ala-
kítottak ki, amely nagymértékben ellehetetlenítette a versenyzõk
rajthoz állásának lehetõségét. Végül az autónk összeállt, és immáron
egyre magasabb kategóriába adtuk le a nevezésünket.

A Nógrád megyei Kazárra látogattunk el elõször. Sajnálatos módon
ezt a versenyt fel kellett adnunk, mert egy tömítés tönkrement a mo-
torban, és elfolyt az olaj az autóból. Következõ versenyt a Baranya
megyei Magyarbólyban rendezték. Az elõzõ verseny problémáját si-
került orvosolnunk, az autó jól mûködött, ám az esõ egy kicsit felborí-
totta az erõviszonyokat. Az abszolút elsõ helyen álltunk, azonban
kaptunk 30 másodperc büntetést, így lecsúsztunk az összetett máso-
dik és kategória elsõ helyre.
A harmadik versenyünk Bakonyán zajlott. Nagyon meleg volt egész
hétvégén, így mind embert, és mind gépet próbáló feladat volt teljesí-
teni a futamot, összetett második és kategória elsõ helyén értünk cél-
ba.
A negyedik versenyünket Komló környékén rendezték. Ezt a ver-
senyt különösen vártam, hisz az öt gyorsasági szakaszból, kettõt éjsza-
ka rendeztek meg. Szenzációs verseny volt, és idén elõször az össze-
tett és kategória elsõ helyen értünk célba.
Az ötödik verseny Oroszlány és Pusztavám közötti szakaszon zajlott.
Tavaly is sikerült gyõzelmet aratnunk itt, ahol átvehettük Oroszlány
város polgármesterétõl a város vándorserlegét. Nem titkolt célom
volt, hogy újra haza szeretném vinni ezt a serleget, hiszen ékes dísze a
szobámnak. A szervezõ csapat idén is kora esti órákban kezdõdõ rajt-
ceremóniát szervezett nekünk Oroszlány belvárosában, ahol renge-
teg ember elõtt mutathattuk meg magunkat. Nagyon jól sikerült ez a
verseny számunkra, hiszen 53 másodperces elõnnyel értünk célba az
összetett és kategória elsõ helyén.
A következõ rajthoz állás Porrogszentkirályban volt. Ezt a pályát
„hétszergörbének” is nevezik, hiszen a pálya egy részében található
hét darab erõs hajtûkanyar. Sajnos, elkövettem egy hibát, hiszen a pá-
lyán található ugratóra a harmadik körben egy kicsit gyorsabban
mentem rá, mint kellett volna, ami annyira nem tett jót az autónak, de
még ennek ellenére is sikerült gyõzelmet aratnunk a versenyen.
Szeptember közepén ellátogattunk Lyukóbányára, ahol az esõ meg-
bolygatta a dolgokat. Egész nap küzdöttünk, így az összetett és kate-
gória második helyére volt elég a teljesítményünk.
A következõ árpádtetõi futamon betegség miatt nem tudtam indulni.
A kilencedik futamunkat, Bajna és Lábatlan környékén rendezték.
Hatalmas motivációval érkeztem, meg is látszott ez az eredményen,

hiszen sikerült ismét összetettben, és kategóriában is gyõzelmet arat-
nunk.
Az utolsó versenyünk november közepén lett megrendezve,
Magyarhertelend és Orfû környékén. Alapvetõen jól kezdtük a ver-
senyt, novemberhez képest ragyogó idõjárást fogtunk ki. Az autónk
az utolsó két gyorsaságin elkezdett rakoncátlankodni, és emiatt
összességében vesztettünk néhány másodpercet, de mindezek ellené-
re végig vezettük a versenyt. És sikerült! Célba értünk, sikeresen, hi-
bamentesen, karcmentesen. Összetettben és kategóriában is elsõ he-
lyen végeztünk. Az öröm ismét páratlan volt. Az országos amatõr baj-
nokságban immáron negyedszer és a déli régióban zsinórban másod-
szor lettünk bajnokok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen kis
csapat, mint mi is tud ilyen sikereket elérni. Hatalmas köszönet jár
édesapámnak és Jani bácsinak, akiknek hála az idei évben is az autó
mûszakilag kifogástalan volt, mindösszesen egyszer kényszerültünk
kiállni mûszaki hiba miatt. Bízunk benne, hogy a folytatás is hasonló-
an sikeres lesz.

Géringer Ádám – Moto cross
A 2017-es évem leginkább az osztálylépésrõl szólt: harmadosztályból
másodosztályba léptem fel, célomnak a 6. helyezést tûztem ki. Párhu-
zamosan a korosztályos bajnokságban is teljes szezont sikerült fut-
nom, itt 21 éves korig indulhatnak a versenyzõk. Az ország legjobbjai-
val motorozhattam együtt, emiatt nem volt helyezésre vonatkozó cé-
lom, csak fejlõdni szerettem volna és tisztesen helytállni. Egy 2017-es
évjáratú Yamaha yz250f nyergében versenyeztem az mx2-es géposz-
tályban. Nehéz összefoglalni a tavalyi évem, hisz rengeteg jó és rossz
dolog történt. Legszebb élménynek az ácsi versenyt emelném ki, ahol
holtversenyben ugyan, de lecsúsztam a dobogóról, ennek ellenére él-
veztem a motorozást. Az év legrosszabb momentuma egyértelmûen
egy ajkai edzésen történt sérülésem volt. 5-5 bajnoki fordulón indul-
tam és pontszerzéssel be is fejeztem õket. Összességében elégedett
vagyok a 2017-es versenyévaddal. Jó motorral és egy igazán jó csapat-
ban, a DSF Extrém SE színeiben állhattam starthoz egész esztendõ-
ben.

Már javában zajlik a felkészülés a 2018-as szezonra, ami hamarosan
kezdetét veszi. Célom a dobogós helyezés elérése, ami érdekében
KTM-re váltottunk és még több edzéssel készülök. Tervekben nem
szûkölködöm, amik ha összejönnek, úgy hiszem, egy jó kis év sülhet ki
belõle. Április 28-29-én rendezik az EMX Open Európa bajnokságot
Kiskunlacházán, ahol szeretnék rajthoz állni. Az utolsó szó jogán pe-
dig szeretnék egy hatalmas köszönetet mondani édesapámnak és a
családomnak, edzõmnek: Somlóvári Dánielnek, csapatomnak, bará-
taimnak, támogatóimnak az egész éves támogatásért és segítségért.
Eredményeim:
Mxmania Motocross kupasorozat másodosztály mx2: V. hely
Magyarország Nyílt Nemzetközi Junior Motocross bajnokság, Junior
mx2: VI. hely.

Szerkesztõk
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Simontornya várának õrsége az oszmán idõszakban (1545-1686)
Simontornya (török kéziratban Semetorna, német forrásokban
Schinon Tornia) vára sem kerülhette el az oszmán hódítást, így a
Buda bevétele utáni években ezt is elfoglalták. A szakértõk heves
vitákat folytatnak arról, hogy pontosan ez mikor következhetett
be: 1543 és 1545 közötti idõintervallumot tartanak valószínûnek.
Szerencsénkre a várban szolgált katonák zsoldjegyzékei – több
más, hasonló dokumentummal együtt – feldolgozásra és kiadásra
kerültek, így az érdeklõdõk számára hozzáférhetõvé váltak. Az
újabb adatszolgáltatások közül kiemelkedik Hegyi Klára gyûjte-
ménye, ahol huszonegy különbözõ oszmán jegyzéket vizsgálha-
tunk a katonaság létszámával kapcsolatban. Ehhez kapcsolható
még egy, Bécsben õrzött irategység is, amit Tóth Sándor László
közölt az Aetas hasábjain.

Simontornyát a hódítók szinte azonnal szandzsákság központtá
tették – ez magyar fogalmainknak megyével leírható egységet je-
lölhetett. Kiss István mûvében és különösen Dávid Géza írásából
jól végigkövethetõ a különbözõ szakemberek vándorlása a tele-
pülésen. Buda várának elfoglalása (1541) után kézre kerülõ várat
erõs õrséggel látták el (biztosítva ezzel a hódítást), azonban az
1590-es évekre a vár szerepét vesztette. Innentõl kezdve a várban
alacsonyabb harcértéket képviselõ – és ezzel együtt kevesebb fi-
zetséggel karban tartható – õrséggel találkozhatunk. A szakiroda-
lomban jelzik, hogy a kiadott források csakis azokat tartották
számon, akik az államtól fizetséget (zsoldot) kaptak – így
különbözõ harcos elemek kimaradhattak a számításokból.

1545 és 1630 közötti forrásokból megállapítható, hogy az állam
megközelítõleg 150-200 katonát foglalkoztat Simontornya várá-
ban. Összetételükben megfigyelhetõ, hogy a lovasság dominált
(elõször ún. fáriszok, majd azabok vagy martalócok szolgáltak itt.
Tüzérség is képviseltette magát az erõdben, ezek létszáma 8 és 12
fõ között mozgott. A legjobb katonák közé sorolható
müsztahfizok száma az idõ elõrehaladtával csökkent 52 fõrõl 18
fõre. Külön érdekesség, hogy a településen (a várhoz csatolva) ki-
alakított dzsámi személyzetét is felvették a zsoldlistába, számuk 2
és 8 fõ között alakult. Fontos megjegyezni, hogy ezek a hivatalo-
san kiadott zsoldos személyeket tartalmazzák – akiket birtokkal
fizettek, azok nem mindig jelentek meg bennük!
Egy 1576-os német katonai összeírás a vár õrségét ötszáz fõre te-
szi: a bég háromszáz katonájával, illetve várkatonákkal és
martalócokkal együtt. A forrásban még utalást találhatunk arra,
hogy ez csak a hivatalos létszám és emellett még találhatunk a te-
lepülésen különbözõ irreguláris (nem hivatásos) elemeket is.
Végezetül egy mondat erejéig érdemes kitérnünk a híres utazó,
Evlia Cselebi munkájára is, aki az 1660-as években ötszáz fõben
jelöli meg a vár katonaságát, megkülönböztetés nélkül. Itt még ta-
lálhatunk egy rövid leírást a várról és az itteni lakóházakról, a kü-
lönbözõ szolgáltató személyzetrõl egyaránt.
Az adatokat összesítve látható, hogy a vár õrségét valahol 200 és
500 fõ között jelölték meg. A vár megnövekedett feladatainak vál-
tozásával azonnal csökkenteni kezdték a várõrség számát (Hegyi
Klára munkájából látszik); az 500 fõt pedig egybe számolták hiva-
tásos és irreguláris alakulatokkal. A 17. század közepéig végigkö-
vethetõ létszámadatokból kiderül, hogy Simontornya egy kisebb
régión belül fontos szerepet betöltõ vár volt, azonban nagyobb el-
lenséggel szemben nem tudta volna magát megvédeni. Ahogy
1686-ban sem tudta az ide érkezõ császári csapatokkal szemben...
Felhasznált irodalom:
Tóth Sándor László: Hódoltsági török várak õrsége egy 1576-
1590. évi német összeírásban. Aetas, 23. (2008), 4. szám. 99-128
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai: 1664-
1666. Budapest, 1908. 37-38.
Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században. Buda-
pest, 1982.
Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. I–III. Bu-
dapest, 2007.

Kiss Márton PTE BTK IDI doktorandusz

ÚJ ÍRÓVAL GAZDAGODTUNK
Bizonyára sokaknak feltûnt egy új név Kiss Márton neve a Simontornyai Hírek oldalán. Már többször is olvashattunk városunk történelmérõl, de most egy ki-
csit mélyebbre visszanyúlva próbálunk tájékoztatást adni Simontornya múltjáról. Ehhez nyújt segítséget Kiss Márton, aki 1990-ben született Pincehelyen.
Családja ekkor már Simontornyán élt, így neki is ez a település vált szülõvárosává. Az iskolát itt végezte 1997 és 2010 között, a gimnáziumot kitûnõ érettségi-
vel zárta. Innen Pécsre került a Bölcsészettudományi Kar történelem szakára, ahol késõbb a 18-20. századra specializálódott. 2013-ban BA diplomát szerzett,
majd két év után okleveles történész lett (MA diplomával). 2015 szeptemberétõl kezdve a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Interdisz-
ciplináris Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc eseményeinek kutatása, illetve a 17-18. századi egyetemes és ma-
gyar hadtörténelem vizsgálata. Doktori disszertációját Esterházy Pál nádor 17. század végi uradalmi gazdálkodásából írja, így nem szakadt el a település múlt-
jának kutatásától sem.
Bízom benne, hogy kutatási munkáival és megszerzett tudásának átadásával mi is többek lehetünk.

G.H.H.

Justus van der Nypoort rézkarca

Nem mindennapi nyeremény…
Dr. Koska Gábor állatorvosi rendelõje és a Bajba Jutott Állatokért Alapítvány országos
rajzpályázatot hirdetett állatbarát gyermekek számára „KARÁCSONYKOR SEM FE-
LEDKEZEK MEG A GAZDÁTLAN ÁLLATOKRÓL” címmel. A negyedik osztályosok
Kovács Tünde tanítónõ koordinálásával szálltak versenybe. A pályázatra 94 csodálatos rajz
érkezett és mindenkinek a munkáját oklevéllel jutalmazták. Simontornyáról két tanulóra is
büszkék lehetünk, hisz a zsûri értékelése szerint különdíjat kapott Kovács Zsófia és a kö-
zönségdíjat Koncz Anita nyerte meg. Anita nyereménye még, hogy egy évre nevelõszülõje
lett a Fõvárosi Állat- és Növénykertben született kis ázsiai elefántnak, Arunnak.

G.H.H.



12 SPORT 2018. február

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

Hazai sikerek
a I. Zimányi-kupán

A Simontornyai KK a hagyományteremtés szándékával rendezett
nõi kézilabdakupát. Az U13-as korcsoport meghívott 4 csapata
vetélkedett. Izgalmas, jó mérkõzéseket vívtak, zömében szoros
mérkõzéseket játszottak. A szimpatikus martonvásári alakulaton
meglátszott, hogy nem régóta kézilabdáznak. A harmadik helyen

végzett lajoskomáromi csapat jó erõkbõl áll, szívósan küzdött. A
mezõny két legfelkészültebb csapata látványos, fordulatos mér-
kõzésén a jobb védekezés döntött a Simontornya javára. Eredmé-
nyek:
SIKK–Kocsola 13-12 (7-8)
SIKK: Kneisz Adrienn Lili, Patai Leila 2, Papp Nikolett 5, Kovács
Szonja 6, Szabó Luca. Cserék: Erdélyi Boglárka, Papp Anikó, Gá-
cser Vivien, Dörögdi Anna. Edzõ: Erdélyi Mihály.
SIKK–Lajoskomárom 16-15 (7-8)
Góllövõk: Patai L. 5, Papp N.–Kovács Sz. 4-4, Szabó L. 2, Erdélyi I
.1.
SIKK–Martonvásár 20-9 (10-3)
Góllövõk: Papp N. 12, Kovács Sz. 4., Szabó L. 2, Erdélyi–Papp A.
1-1.
Lajoskomárom–Martonvásár 23-13, Kocsola–Lajoskomárom
28-13, Kocsola–Martonvásár 22-11.
Végeredmény:
I. Simontornyai KK: 6 pont, II. Kocsola: 4 pont, III. Lajosko-
márom: 2 pont, IV. Martonvásár: 0 pont. A kupa gólkirályi címét
Papp Nikolett (SIKK) 21 találattal érdemelte ki. A legjobb kapus-
nak Kneisz Julianna Fruzsinát (SIKK), míg legjobb játékosnak
Fehér Brigittát (Kocsola) választották. Az elsõ három helyezett
csapat játékosai éremdíjazásban részesültek, a különdíjazottak
pedig 1-1 kézilabdást ábrázoló szobrot kaptak. A díjakat Lampert
Csaba, a SIKK elnöke adta át, megköszönte a csapatok sportszerû
küzdelmét, valamint a játékvezetõk, Dravecz Tibor és fia, Máté és
a most debütáló játékvezetõ, Molnár Virág korrekt bíráskodását.

Va Lá

Serdülõ sikerek
Az országos serdülõbajnokság Csiszár László régió csoportjában
veretlenül listavezetõ Simontornyai KK U12 fiú kézilabdacsapata
benevezett és elindult a Tolna megyei serdülõ bajnokságban is.
Zámbó Tibor vezetõedzõ irányításával készülõ alakulat ebben a
korcsoportban is remekül helytállt. Az eddig lejátszott 4 mérkõ-
zésen háromszor gyõztek, csupán a hõgyésziektõl szenvedtek ve-
reséget. A 4-5 évvel idõsebb játékosok fizikai fölényét gyors, mo-
dern kézilabdázással, figurális játékkal ellensúlyozzák. Eredmé-
nyek:
SIKK–Sugovica DSE 22:20 (10:8)
Góllövõk: Szili Ákos10, Varga 6, Szili Ádám, Molnár 2-2, Nagy,
Horváth 1-1.
SIKK–Holler UFC 39:14 (16:8)
Góllövõk: Nagy Z. 11, Horváth B. 7, Varga L. 5, Szili Ádám 5, Kõ-
vári R.5, Soós B. 3, Szili Ákos 2, Balogh B. 1.
SIKK–Hõgyész 28:37 (13:19)
SIKK: Bali Z. (kapus) – Horváth B. 5, Varga L. 9, Szili Ádám 6,
Szili Ákos 2, Nagy Z. 4, Molnár M. 1.

Csere: Várady-Szabó L. (kapus) – Kõvári R. 1, Pordán A., Soós
B., Varga B., Balogh B.
SIKK–Paks 26:23 (13:8)
Góllövõk: Varga L. 11, Nagy Z. 5, Szili Ádám 5, Szili Ákos 4, Hor-
váth B. 1.

Az STC ’22 felnõtt futballcsapat értékelése
Az STC ’22 a bajnokságra való felkészülést 25 fõ játékossal kezdte meg, köztük 12 fõ volt az új játékos. Az edzés látogatottsága elég hiá-
nyos volt, olyannyira, hogy a 8. forduló óta nem volt edzés, mivel a játékosok nem jelentek meg. Ez a bajnokságban is meglátszott. Az
elsõ 3 forduló, sajnos vereséggel kezdõdött, de késõbb a játékunk feljavult, kezdett összeszokni a csapat. Mire a végére összeszoktak,
addigra az erõnlét elfogyott, így nehéz meccseket nyerni. Összességében, ha a csapat normálisan jár edzésre, akkor reális lett volna az
elsõ hat között lenni. Bízunk a téli felkészülésben, ha az sikeres lesz, akkor van esély az elsõ hatba érni. A téli felkészülést új edzõvel
kezdi meg a csapat. Bízom benne, hogy az új edzõhöz többen fognak edzésre járni. Az STC ’22 jelenleg 16 csapatból a 10. helyen van.
Ezen sorokat Ambrus László játékosedzõ írta. A zuhanyhíradó szerint a vezetõség egy új edzõ hozatalában gondolkodott, de végül to-
vábbra is bizalmat szavazott Ambrus Lászlónak, a jelenlegi edzõnek. Azt, hogy mit hoz a tavasz, nehéz megjósolni, nem lehet tudni mi-
lyen változások történnek a játékoskeretben. Mi szurkolók csak reménykedünk egy szép tavaszi folytatásban.

Va Lá


