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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
A polgármester fontosabb
intézkedései

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

1. A Beszédes u. 2. sz. alatti épületünk cserépfedése megrongálódott a 2017. december 22-ei szélviharban. A kárt bejelentettük a biztosító felé, a helyreállítási munkákat pedig megrendeltük a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl.
2. A veszélyes fák kivágásra kerültek. A
számla meghaladta a jogkörömben engedélyezhetõ összeget, ezért a képviselõk
többségével egyeztetve, engedélyeztem a
kifizetését. Az összeg 1.666.875 Ft volt.
3. Megkezdõdött a Malom utcai járda építése.
4. Az Arany J. és a László K. utca felújításával külön napirendben foglalkozunk.
5. A buszközlekedési vállalatok kérésének
megfelelõen a Beszédes utca egy szakaszára „Megállni tilos!” táblát helyeztünk ki.
Errõl egy tájékoztató cikket fogunk írni a
helyi újságba.
6. Elõzõleg már tájékoztattam a képviselõket, hogy a katasztrófavédelem ellenõrzést
tartott a hivatalban. Egy villamossági mérés volt a hiányosságunk, ezért megrendeltem a polgármesteri hivatal érintésvédelmi és szabványossági mérését Gárdonyi
Róbert vállalkozótól. Ennek díja 110.000
Ft lesz.

Február 1-jén Süli János úrral (a Paksi
Atomerõmû két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért
felelõs tárca nélküli miniszterrel) folytattunk 3 órás megbeszélést. Simontornya
gazdasági szerepérõl, a Paks II. beruházásból adódó lehetõségekrõl volt szó.
Február 8-án Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban jártunk Witzl
Éva pályázati referenssel. A minisztérium
munkatársaival a barna mezõs beruházással kapcsolatos teendõkrõl tárgyaltunk.
Február 10-én részt vettem a Vak Bottyán
Óvoda javára rendezett jótékonysági bálon. Köszönöm a szervezõk, fellépõk munkáját. A bál bevételét az óvodai öltözõk
felújítására fordítják.
Február 16-19-ig a Nyárádszeredán tartózkodott a város 4 fõs delegációja: Csõszné Kacz Edit polgármester, Váczi Péter
képviselõ, Vámi István nyugalmazott iskolaigazgató és Hegyi Ferencné. A 25. alkalommal megszervezett Bocskai Napok
rendezvénysorozaton vettünk részt.
Februárban tûzvédelmi ellenõrzés zajlott
a polgármesteri hivatalban és a mûvelõdési házban.

7. Árajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a Széchenyi utca
átereszeinek költségeirõl.
8. A kormányablak-kialakításhoz a kiviteli
tervek elkészültek. Az építésztervek díja
350.000 Ft+áfa, a gépészet és villamos tervek díja 770.000 Ft+áfa lett. A szerzõdéseket aláírtam.
9. Az elõzõ ülésen felmerült a Széchenyi
utcai átereszek újjáépítése. Ehhez – az akkori döntésnek megfelelõen – árajánlatot
kértem a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft.-tõl. A mennyiségeket próbáltam minimalizálni, de így is 285.000 Ft lett darabja. A mûszaki tartalmat a mellékelt költségvetés tartalmazza.

A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Kiegészítésül elmondta, hogy a
vendégházat kiadta a MÁV Zrt. munkatársainak.
A várost bemutató kisfilmrõl tárgyalt Hegedûs Csabával. A megbeszélésen részt vett Szabó Attila alpolgármester, Váczi Péter
képviselõ, Máté Imréné, a vár igazgatója és Molnárné Bereczki
Annamária köztisztviselõ is. A márciusi ülésre konkrét ajánlatot
hoz.
A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatást kért Hegedûs Lórántné országgyûlési képviselõ kérelmére a csatornaberuházásról. Az írásbeli válasz lényege: Hegedûs Lórántné kérelme
valótlan megállapításokat tartalmaz. Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat nem társberuházó, hanem társfinanszírozó volt. A társulat egyetlen feladata a lakossági érdekeltségi hozzájárulások beszedése volt. A befolyó összegeket a projekthez kapcsolódó felújítási, karbantartási munkákra kellett felhasználni. Idõközben törvényi változás alapján a társfinanszírozásból befolyt összegeket a társulat költségeinek visszatartása
mellett ki kellett fizetni a társulat tagjainak. Ezen összegek felett
az önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezett. A társulat
2017-ben kimondta feloszlását, jelenleg az elszámolás folyik. A
252.000 forint érdekeltségi hozzájárulásból a teljes összeget befizetõ tagok 212 ezer forintot visszakaptak. Jelenleg csak a problémás esetekben (elhunyt a tag, ingatlanát eladta stb.) nem történt
még meg a visszafizetés. A tagonkénti 40 ezer forint visszatartás a
társulat költségeit fedezte. Ezt a NAV és a cégbíróság is elfogad-

ta. A kért dokumentumokat a társulat fogja megküldeni a kormányhivatalnak.
Tájékoztató a város közrendjét,
közbiztonságát érintõ eseményekrõl, döntésekrõl
Ritter Rudolf, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnok-helyettese: Az elmúlt ülés óta 9 esetben került sor nyomozás elrendelésére.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogy a kormányablak esetében tartható-e a határidõ. Már csak 1 hónap van hátra, és mínusz
15 fok van, semmi sem történt még az épületben, így mûszakilag
ez lehetetlen.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A
kormányhivatal még a közbeszerzést sem bonyolította le. Ha
meglesz, utána 2 hónap alatt lehet végezni, talán áprilisra.
Polgármester: Amit az önkormányzat vállalt, azt teljesítette, nem
Simontornya miatt lesz csúszás.
Zsolnai István képviselõ: A buszmegállónál kikerült egy megállni
tilos tábla. Szerinte a Szent István utcán is ki kellene egyet tenni.
Sokan megállnak az Erlich-féle bolt elõtt, bemennek a patikába.
Kirakják a vészvillogót, a buszok meg nem tudnak bekanyarodni
az utcába.
Cs. L. képviselõ: A Szent István utca a Közútkezelõhöz tartozik,
nem az önkormányzat teheti ki oda a táblát.
Szabó Attila alpolgármester: Amikor bejárást tartottak, akkor
parancsnok úr is elmondta, hogy a busztársaság már jelezte ezt a
problémát. De a buszosoknak meg azt kellene tudni, hogy a posta
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mellett nem állhatnak meg, és kéri õket, ne álljanak a templom
mellé se, mert ott meg az autósok nem tudnak bekanyarodni a
parkoló buszok miatt.
Polgármester: Bizottsági ülésen felvetõdött, hogy az új parkolókban a buszmegálló mögött néhányan egész napra otthagyják az
autót, elmennek dolgozni. Aki meg tényleg vásárolni, vagy egyéb
ügyben állna meg pár percre, az nem talál parkolóhelyet. Esetleg
fizetõssé lehetne ezt tenni. Van parkoló a rendezvényudvarnál, a
patikánál is, oda lehet állni.
Zs. I. képviselõ: Keresni kell megoldást. A posta csináltasson parkolót az épülete mellé. A kérdéses parkolóban pedig legyen az elsõ óra ingyenes, utána fizetõs. Bizottsági ülésen vitát váltott ki,
hogyan lehet ezt technikailag kivitelezni. A vállalkozók kifizettek
2-2 parkolóhelyet, a postára naponta 30-40 ember is megy autóval. Csináltasson a posta oda parkolóhelyeket.
Polgármester: Errõl évek óta tárgyalnak a postával, de csak erkölcsi támogatást adtak.
Váczi Péter képviselõ: A Mátyás király utca elején álló fabódé nagyon csúnya. El kellene bontatni. Néhány ember vécének használja.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Az a probléma, hogy nem lehet tudni ki a tulajdonos.
Polgármester: Ennek utána kell járni. A szemben lévõ oszlopok is
évek óta zavarnak mindenkit.
Cs. L. képviselõ: Az a tulajdonos mindent megígért, hogy parkoló
lesz ott, aztán semmi sem történt.
Alpolgármester: Van rendezési terv, aszerint ott parkolónak kell
lennie.
Zs. I. képviselõ: Elõ kell keresni a régi határozatot, és végrehajtatni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok végrehajtását
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló jelentést
elfogadta, valamint a két ülés között történt eseményekrõl szóló
tájékoztatót tudomásul vette.

Bencsicsné Tóth Krisztina, a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõje: Köszönti a megjelenteket. Ha lenne a térségben munkavállaló, aki a hivatalban jelentkezik, hogy munkát keres, azt el tudnák helyezni. Több cég is keres embereket, de nehezen találnak megfelelõ munkavállalót. Magasak az elvárásaik.
Aki támogatást kér képzésre, vagy vállalkozóvá váláshoz, azt is
tudják támogatni. Kéri, ha tudnak olyan cégrõl, aki munkavállalót
keres, azt irányítsák a járási hivatalhoz. Szigorú tervszámaik vannak (hány képzést kell indítani, hány támogatást kell folyósítani),
ezeket nehezen tudják teljesíteni.
Polgármester: Megkérdezi, hogy mi lesz a sorsa azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik tartósan a városi intézményekben dolgoznak. Június 30. után is maradhatnak-e?
B. T. K., a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõje:
Igen, ez majdnem biztos. De a pénzek 7 hónapra érkeznek. Sajnos, nem minden önkormányzat tudta feltölteni az igényelt létszámkeretet. Ez a járásnál úgy jelentkezik, mint meghiúsult terv.
Jobb, hogy 7 hónapos a terv, mert így a megmaradt összeget az év
második felében vissza lehet forgatni. Ha 12 hónapra szólna a
terv, akkor csak a következõ évben jelenne meg a pénzmaradvány. De ha valaki nem tölti fel az általa igényelt keretet az adott
ciklusban, akkor a következõ idõszakban már csak alacsonyabb
keretet kap.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az embereket a munkahelyteremtés érdekli. Egy-két évvel ezelõtt nagyon örült volna mindenki egy ilyen számokat tartalmazó tájékoztatónak. Az adatokból
azért látszik, hogy a járási mutatók rosszabbak az országos átlagnál. Megkérdezi, hogy látja az osztályvezetõ asszony Simontornya
helyzetét a járáson belül, és hogy ez a csökkenõ tendencia folytatódni fog-e.
B. T. K., a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõje:
Folytatódhatna. Ha most bejön egy álláskeresõ, azt azonnal el
tudják helyezni. Véleménye szerint a közfoglalkoztatás annyiban
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nem jó megoldás, hogy nem kerülnek ki az emberek az elsõdleges
munkaerõpiacra. Jelenleg munkaerõhiány van. Arról nincs szó,
hogy hogyan kellene az embereket alkalmassá tenni arra, hogy
meg akarjanak felelni a piaci elvárásoknak. Nagy gond, hogy
olyan gyerekek vannak, akik ha megkérdezik tõlük, mik szeretnének lenni, ha felnõnek, arra azt válaszolják, hogy közmunkások!
Ez nagy probléma. A multi cégeknél magasak a követelmények,
és csak rövid távú munkaszerzõdéseket akarnak kötni. A munkavállaló persze hosszú távút szeretne, biztonságot vár. Jelenleg a
kistérségen belül azonnal el lehet helyezkedni, nem kell elköltözni. Sokan a körzeten kívül, például Székesfehérváron dolgoznak.
Ott jóval magasabb bért kapnak. Ezzel a kistérségi cégek nem
tudnak versenyezni. De már a foglalkoztatók is rájöttek, hogy
meg kell fizetni az embereket.
Alpolgármester: A tamási multi cégnél még pár hetes szerzõdések is voltak. Most rákényszerülnek, hogy hosszabb távúakat
kössenek.
Polgármester: A képzésekrõl az a véleménye, hogy azok nem jók.
Feszültséget okoz a közmunkások között, hogy aki „iskolába jár”,
az már délben hazamegy, míg akik dolgoznak, azoknak 8 órát kell
bent lenniük. Akik elvégzik a különbözõ képzéseket, azok sem
kapnak hasznosítható tudást. De volt olyan, aki elvégezte a kertészképzést, majd közölte, õ ugyan nem kapál, mert õ kertész! A
másik: akiket közérdekû munkára büntetnek, azoknak a büntetését 5000 forint/nappal számolják el, és nem akarnak semmit sem
csinálni. Eközben a közmunkás 2000 forintot kap egy napra, és
tényleg dolgoznia kell. Emellett állandóan ellenõrzések vannak a
közmunka-programnál. Hatékony munkát várnak el a köztudottan rossz személyi összetételû állománytól. Ma már szinte egy
szakmunkás képesítésû ember sincs köztük, régebben volt kõmûves, asztalos stb.
B. T. K., a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõje:
A jelenlegi GINOP 6.1.1. képzéseket már Tamásiban tartják. A
polgármesterek azt szeretnék, ha mindenki kaphatna közmunkát. De minõségi tervezés kell. Például, ha egy kistelepülésen van
32 álláskeresõ, akkor beírják, hogy 32 fõt terveznek. De ez nem
fog teljesülni, a minimumszintet kellene betervezni, hogy teljesíthetõ legyen a terv. A közmunkaprogram 2011-ben indult, azt gondolja az állam, hogy mostanra már minden település megépíttette, amit akart.
Az igaz, hogyha a szakképzettek elmennek dolgozni az elsõdleges
munkaerõpiacra, akkor a szakképzetlenek magukban nem fognak tudni étékes munkát végezni. A jövõben egyre inkább ez lesz
a jellemzõ, ezért is lesz a program minimális.
Kántor Mónika képviselõ: Ellenpéldát mond a képzésekre. Most
egy multi cég megtette azt, hogy egy teljes gyártósort lehozott ide,
azon gyakorolhatnak a munkanélküliek. Tetszik nekik, mindent
megtanulhatnak, utána, ha jelentkeznek a gyárba, ott csak 3 nap
van a betanulásra, de itt lassabb tempóban elsajátíthatnak mindent, kipróbálhatják magukat. Többen is azt mondták, ezután elmennek dolgozni a gyárba. Sajnos, simontornyait nem lát ezen a
képzésen.
Alpolgármester: Ez marketingfogás a cég részérõl. A cégvezetõ
elmondta, hogy volt olyan hét, hogy felvettek 10 új jelentkezõt
hétfõn, péntekre mínusz 16 fõ volt a létszám, mert nem csak a tíz
jelentkezõ nem maradt ott, hanem még a 6 másik dolgozó is
elment.
B. T. K., a Tamási Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõje:
Ez a képzõcég valóban nagyon jó, de nincs még egy ilyen az egész
országban.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a Simontornya város foglalkoztatási helyzetérõl és a munkanélküliség alakulásáról szóló tájékoztatót.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta:
Az államháztartásról szóló törvény által elõírt kötelezettségének
eleget téve állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a
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költségvetési évet követõ három évre várható összegét. A 2018.
évi költségvetés 1 milliárd 458 ezer forintból gazdálkodik. Tehát
ez a várható bevétel és a kiadás is, azaz „nullás” a költségvetés.

K. M., a pénzügy, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetést azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja, hogy a posta elõtti
parkolót a posta finanszírozza, és mint minden évben, most is kérik, hogy újabb virágládák készüljenek.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a 2018. évi költségvetést. Ennek néhány fontosabb adata:
A 2018. évi költségvetés 1 milliárd 458 ezer forintból gazdálkodik.
A fõbb beruházások saját erõbõl:
1. Bölcsõde kialakítása (9 millió forint van rá tervezve)
2. A kormányablak kialakítása (4 millió forint)
3. Útépítés, járdafelújítás (27 millió forint)
4. Várost bemutató kisfilm készítése (300 ezer forint)
Beruházások pályázati forrás bevonásával:
1. Külterületi utak építése (76 millió Ft pályázat+ 4 millió Ft
önerõ)
2. TOP Szociális pályázat (123 millió Ft pályázat)
3. TOP egészségügyi pályázat (95 millió Ft pályázat+ 16 millió Ft
önerõ)
4. Sió Projekt Kikötõ (29 millió Ft pályázat)
5. Sió Projekt kerékpárút (21 millió Ft pályázat)
Egyesületek, alapítványok támogatása:
1. Sikk Kézilabda Klub 1 millió forint
2. STC’ 22 Sportegyesület (1 millió forint)
3. Polgárõrség (500 ezer forint)
4. Tûzoltóság (500 ezer forint)
5. Színházi Nyár (300 ezer forint)

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy mit jelent az új beadás, mikor
várható a megvalósulás a barnamezõs pályázatnál.
Polgármester: A megyénél nem felelt meg valami. Nagymányok
és Simontornya képviselõit behívatták a minisztériumba. Azt
ígérték, hogy márciusban értékelnek, így 2019, 2020-ban lesz a
megvalósulás.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Csõszné Kacz Edit polgármester 2018. évben 39 munkanap szabadságra jogosult.

B. L. címzetes fõjegyzõ: A tagokat mindig egy ciklusra választják
meg. A régieknek lejárt a mandátuma. A választott tagok, póttagok mellett a pártok és képviselõjelöltek is delegálhatnak 1-1 tagot
a bizottságokba. A megválasztásuk után oktatásban részesülnek.
Április 8-án fognak dolgozni, és majd jövõre is, egészen 2023-ig
tart a megbízatásuk.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy hol lesz a 3. körzetnek a szavazóhelyisége.
B. L. címzetes fõjegyzõ: A mûvelõdési ház nagytermében, mert a
vasúton túl nem volt erre alkalmas épület.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
A 2018. évi országgyûlési, valamint a helyi önkormányzati választáson mûködõ szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait
megválasztotta.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai: Boros Eszter, Csóka
Ferencné, Hamar Judit, Kapinyáné Sziládi Erzsébet, Laczáné
Tóth Katalin, Nagyné Szabó Andrea, Pordány Ilona, Soós József,
Weiszné Nemesi Magdolna.
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Póttagok: Benczéné Soós Julianna, Soósné Szücs Krisztina, Takács Nikolett, Varga Lászlóné, Varga Szilvia, Weisz Gyula.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Megválasztja a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság tagjának Váczi Péter települési képviselõt, akit a megválasztásától tiszteletdíj illeti meg.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és eladásra javasolja az ingatlant. Az energetikai tanúsítványt az önkormányzatnak kell elkészíttetni, az értékbecslést a vevõ fizeti.
Polgármester: Ha elkészül az értékbecslés, akkor újra be kell hozni a testület elé.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, Beszédes u.
24. A-11. sz. (hrsz.: 1542/19) alatti ingatlant eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Gergõ Attila simontornyai lakost.
Az ingatlant elõzetesen fel kell értékelni és energetikai tanúsítványt kell készíttetni. Az értékbecslés költsége a vevõt terheli.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és nem javasolja eladásra az ingatlant. A kérelmében azt írja, csak akkor venné meg, ha neki
megfelel a majdani ár.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat, hogy nem kívánja
értékesíteni a testület az ingatlant.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta
a módosító javaslatot.
A következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megtárgyalta a Simontornya, zártkert 3048 és a 3143 hrsz-ú ingatlan eladásáról készített elõterjesztést.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, zártkert 3048
alatti ingatlant eladásra nem jelöli ki.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és nem javasolja eladásra az ingatlant.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, 989/7 hrsz. alatti
ingatlant, illetve annak egy részét sem kívánja eladni.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
A TOP pályázatok közbeszerzési referensének a Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t (7090 Tamási, Vas Gereben u.
1.) jelöli ki, az ajánlati ára (bruttó): 4.738.370 Ft. Második helyezett ajánlattevõ: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1067
Budapest, Teréz krt. 19. III/32.), ajánlati ára (bruttó): 4.889.500
Ft.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
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K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elõterjesztést. De javasol még egy kivitelezõt: a SOLT ÚT Kft.-t.
Alpolgármester: Kizárt dolog! Rengeteg probléma volt velük. Az
aknafedeleket azóta sem javították ki, ráadásul tele vannak megrendeléssel.
Cs. L. képviselõ: Reméli, hogy 22-23 milliós ajánlatot adnak, akkor marad pénz a Malom utcára.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Pontosítja az
elõterjesztés címét. Most még csak a kivitelezõnek meghívandókat kell kiválasztani. Tavaly már adtak ajánlatot, most lett pontosítva a mûszaki tartalom. A repedésekre rá lehet tenni az aszfaltot. Jól le kell tisztítani. A vízelvezetésnél: már vannak aknák, de
körülötte magasabb lesz az aszfalt, mint a terep, így oda is kell egy
kis árok, meg járólap. Ez a tavalyi 16 milliós ajánlatot megdrágítja
kb. 1-2 millió forinttal.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy mennyibe fog kerülni az
Arany János utca felújítása.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Az kb. 8 millió forint, így a két utca összesen kb. 26 millió forint.
Cs. L. képviselõ: A költségvetés tárgyalásánál elfelejtette mondani, hogy a városháza vécéit is fel kellene újítani, nagyon rossz állapotúak.
Címzetes fõjegyzõ: 24 éve lett felújítva. De az egész épületet fel
kellene újítani.
Cs. L. képviselõ: Az udvarban is lenne mit felújítani. Lehetne vastag, rusztikus felületû térkövet lerakni, ami a mentõautót is elbírná.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az utak felújításának mûszaki tartalmát a mellékelt „Ajánlattételi Felhívás” szerint fogadja el. Kivitelezõnek az alábbi vállalkozókat hívja meg:
Viktor-Ker Kft. (2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a.), BeniBen System Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.), J és J Bt.
(7030 Paks, Bástya u. 9.), Nagy Útépítõ Kft. (1054 Budapest,
Honvéd u. 8. I/2.).
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzata megtárgyalta a TOP-4.1.115-TL1-2016-00015 kódszámú, „Templom utcai orvosi rendelõ
épületének felújítása Simontornyán” címû projekt keretében a
mûszaki ellenõr kiválasztásáról szóló elõterjesztést. Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ PLAN-ÉTA Kft. (7100
Szekszárd Ybl M. u. 3.)
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés
aláírására.
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Polgármester: A költségvetés tárgyalásánál már volt szó róla, a
110 milliós beruházáshoz kell ez a 16 millió forintos önerõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015 kódszámú nyertes pályázat keretében infrastrukturális fejlesztést kíván megvalósítani.
A projekt címe: „Templom utcai orvosi rendelõ épületének felújítása Simontornyán”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7081 Simontornya, Templom u. 4.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: hrsz. 1455.
A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A felhívás száma: TOP-4.1.1-15
A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési
táblával) megegyezõen: bruttó 110.975.451 Ft.
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:
bruttó 94.998.848 Ft.
A projektnek a támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: bruttó 15.976.603 Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerõ
számszerû összege: bruttó 15.976.603 Ft (saját forrásból).
A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: bruttó 94.998.848 Ft.
A képviselõ-testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetésébõl biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges nyilatkozatokat aláírására.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00003 számú, „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” címû projekt kapcsán a mûszaki ellenõr kiválasztásáról szóló elõterjesztést. Az
eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ PLAN-ÉTA
Kft. (7100 Szekszárd Ybl M. u. 3.)

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt
ülésen 6 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a
következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzata megtárgyalta Nagy Irén Julianna (Simontornya, Kórház u. 1. sz. alatti lakos) települési támogatási ügyében benyújtott fellebbezését.
Simontornya Város Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése alapján a jogosultsági feltételek
nem állnak fenn, ezért Nagy Irén Julianna fellebbezését elutasítja.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület
munkaterve, valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján. (www. simontornya.hu)
Az anyagot összeállította: G.H.H.

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE

Érdemes, jó tudni!

a polgármesteri hivatalban!

A polgármesteri hivatal felhívja
a lakosság figyelmét, hogy közeleg
az I. FÉLÉVI ADÓ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE.
Ezt 2018. március 15-ig
pótlékmentesen fizetheti be a tisztelt adózó.

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Rendõrségi hírek
Az elmúlt testületi ülés (2018. január 29.) óta 2018.
február 26-ig 9 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2018. január 31-én 22.30 óra körüli
idõpontban a lakóháza udvarán lévõ bemutató terembe ajtóbefeszítés módszerével behatolt, de onnan nem
tulajdonított el semmit.
2. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2018. február 2-án, 15 óra 45 percet
megelõzõ idõben a lakóházának zárt udvarába feltehetõen a kerítésen átmászva bement, és eltulajdonította az udvaron lezáratlanul tárolt kerékpárját. A
bûncselekménnyel okozott kár kb. 10.000 Ft.
3. Egy simontornyai lakos tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen, aki 2018. január 31-én, a délelõtti órákban
a háza bekerített udvarából eltulajdonított 1 db mountain bike kerékpárt. A nyomozások során megállapítást nyert, hogy a két kerékpárlopást ugyanaz a személy követte el, sõt, ugyanazt a kerékpárt tulajdonította el mindkét alkalommal, amit végül az elsõ sértettnek vissza is juttatott. A nyomozást befejeztük.
4. Hivatalból eljárást indult ismeretlen tettes ellen, aki
2018. február 4-ét megelõzõ idõben a 7081 Simontornya, Siójobbpart utca végén található erdõterületrõl több alkalommal vágott ki és tulajdonított el fát. A
fenti helyen 2018. február 4-én a KMB-s kollégák 2 fõt
tetten értek. Velük szemben az eljárást a Tamási Rk.
vizsgálati osztálya folytatja.
5. A helyi plébános két esetben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki elõbb 2018. január 27-e és 2018.
február 2-a közötti idõben, majd 2018. február 4-én a
nyitott római katolikus templomba bement, és ott a falon lévõ adománygyûjtõ perselyt felfeszítette és abból
készpénzt tulajdonított el. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy bûncselekményeket a korábban elkövetett – elmúlt testületi ülésen megtartott beszámolóban elhangzott – bûncselekményekkel együtt,
ugyanaz a személy követte el, akinek gyanúsítottkénti
kihallgatására sor került. Az ügyben a nyomozást a továbbiakban a Tamási Rk. vizsgálati alosztálya végzi.
6. 2018. február 8-án egy simontornyai lakos feljelentést tett egy másik simontornyai lakos ellen, aki 2018.
február 2-án 16.15 óra körül a Simontornyán az egyik
keresztezõdésben egy köztük lévõ polgári per miatt az
autójából egy pisztolynak látszó tárgyat tartott rá,
majd szó nélkül továbbhajtott.
7. Egy simontornyai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2018. február 8-án, 00 óra és 5 óra 50
perc közötti idõben bement a házuknak az udvarról
külön bejárattal rendelkezõ záratlan szobájába, és onnan egy mobiltelefont tulajdonított el kb. 30.000 Ft értékben.
8. A vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétségének megalapozott gyanúja miatt
eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2018. február
12-én, 12 óra 00 perckor az általa vezetett ismeretlen
forgalmi rendszámú jármûvel a 64-es fõút és a vasút
szintbeli keresztezõdéséhez érve, figyelmen kívül
hagyta az átjáró tilos jelzését, az átjáróba hajtott, és a
csapórudat letörte.
9. Ittas állapotban elkövetett jármûvezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult egy székesfehérvári lakos ellen, aki 2018. február 17-én Simontornyán, a Petõfi utcában az általa vezetett személygépkocsival ittasan közlekedett.
Ritter Rudolf r. alez., õrsparancsnok-helyettes
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FELHÍVÁS közlekedési
szabályok változásáról
A Beszédes utcában a Simovill felé haladó sávban forgalmi rend változás lépett életbe. Ennek oka az alábbi volt:
Régen a nagy Ikarus buszok csak 45 fõsek voltak. A ma is közlekedõ CREDO
buszok ennél is kisebbek. Viszont a közlekedõ buszok többsége 58 fõs, amelyek 2-3 méterrel hosszabbak a régebbieknél. A buszállomás nyugati felére a
buszok nehezen tudnak befordulni, vagy kifordulni, amennyiben a Beszédes
utca déli oldalán gépjármûvek parkolnak. Ráadásul a fák miatt az ott parkoló
gépjármûvek „belógnak” a burkolt út területére is.
A fentiek miatt a buszközlekedési cégek megkeresték a közlekedési hatóságot a zavartalan be- és kihajtás biztosítása érdekében. A közlekedési hatóság
„Megállni tilos” táblát helyezett ki a Beszédes utca tárgyi szakaszára.

A KRESZ tiltja a parkolást a keresztezõdéstõl mindkét irányban 5-5 méterre. Ezt a mellékelt rajzon ábrázoltam is. Már ezen szabályok miatt sem lehetne itt parkolni.
Felhívom a lakosság figyelmét a szabályok betartására!
Nagy Károly

Elhárították a balesetveszélyt,
balesetveszélyt,
egyúttal világosabbá vált az iskola udvara

2018. március

SZÁLKÁIM

KÖZÖSSÉG
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Tisztelt Simontornyai Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
Kérjük, ha tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák a simontornyai kézilabdaklubot!
Adószám: 18224245-1-17
(Az egyesület adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk.) A befolyt összeget utánpótlás-nevelésre fordítjuk. Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20031426
Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel: Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Köszönet az adományokért

Sajnos, a témák ezúttal is az utcán hevertek,
pontosabban a sportpályán és környékén.
Impozáns látvány fogadja a látogatókat,
akik ideérkeznek. A sportbüfé és az öltõzõ
épületét felújították, a sportpálya elõtti
részt szépen letérkövezték, de a mellette lévõ területen – két helyen is – nagy kupac sitt
és egyéb hulladék éktelenkedik már hosszú
ideje. Csodálkozom, hogy az illetékesek
szépérzékét nem sérti ez a látvány.

Tisztelt simontornyai Polgárok, Cégek, Vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2016.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel Simontornya városát
támogatták. Az SZJA 1 %-ából kapott támogatások összege 2017-ben 287.222 Ft volt. A befolyt
összegbõl a kuratórium határozata alapján a következõ célokat, szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ, 2. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, 3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat, 4. Civil szervezetek, 5. Városi rendezvények.
Kérjük, adójuk 1 %-ával 2018-ban is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány. Adószám: 18858406-2-17
Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen konkrét célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik alapítványunkon keresztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél megjelölése mellett. Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053
Ismét megköszönve bizalmukat, tisztelettel:
Máté Imre, a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Köszönet az 1 %-ért
A Simontornya Múltjáért Alapítvány az elmúlt 20 évben 22 helytörténeti tanulmányt jelentetett
meg a simontornyai katolikus elemi népiskolától, a Fried, a Pillich család, az óvodai és iskolai pedagógusok történetén át a Simontornya képes krónikája c. képes, térképes helytörténeti kiadványig.
2017-ben a Simontornya Múltjáért Alapítvány 49.625 Ft bevételre tett szert az Önök 1 %-a jóvoltából,
melyet több tanulmány utánnyomására, a Helytörténet Házában megtekinthetõ miseruha kiállítás
összeállítására és a Helytörténet Háza emeleti kiállítótermei ajtóinak lefestetésére használtunk fel.
2018-ban is hasonló kutató- és értékmunkát tervezünk. Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük az
Önök támogatását, és nagyon köszönjük a segítségüket.
Név: Simontornya Múltjáért Alapítvány. Adószám: 18856930-1-17.
Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

Kedves Támogatóink! Itt az adóbevallás ideje
Az elmúlt években – anyagi erõforrásainkhoz mérten – igyekeztünk vállalt kötelezettségeinknek eleget tenni. Gyermeknap, Mikulás-ünnepség, kirándulás szervezésével támogatjuk az iskolás gyermekeket, ajándékkal kedveskedünk és támogatjuk a fogyatékkal élõk kis csoportját. Az önkormányzat
által szervezett kulturális rendezvényeket részvételünkkel támogatjuk. Kirándulásokat szervezünk kiemelt rendezvényekre.
Kérjük, továbbra is támogassa munkánkat! Ajánlja fel adója 1 %-át!

A pályára belépve egy elszáradt fenyõfa várja, hogy valaki eltávolítsa. A futballpálya látványa is bosszantja a szurkolókat, ugyanis a
hazai kispad hosszú ideje kidõlve fekszik a
sárba.

Adószámunk: 18296996-1-17. SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
(7081 Simontornya, Petõfi u. 67.)
Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!
Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1 %-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel fogad minden
támogatást, így adója 1 %-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1 %-val, hogy az intézményben mûködõ csoportok a jövõben is megfelelõ
színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie? A rendelkezés adója 1 %-ról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor. Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képezõ „EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház
Közhasznú Alapítvány adószámát: 18863558-1-17
Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!

Tisztelt Olvasók!
Nem kerülne nagyobb összegbe ezen felvetések megoldása, csupán odafigyelés és igényesség kérdése. Ha magunktól nem várjuk
el a rend és tisztaság betartását, akkor hogyan várhatjuk el másoktól?
Va Lá

A Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik
a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel. Ezúton kérünk mindenkit,
hogy az idei évben is legyenek segítségünkre.
Adószámunk: 18215182-1-17
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Február 10-én második alkalommal került
megrendezésre a jótékonysági bál az óvoda javára, melyet a szülõi munkaközösség
az óvoda dolgozóival összefogva szervezett. A dress code a 70-es évek diszkó stílusa volt, melynek köszönhetõen szebbnél
szebb jelmezekben gyönyörködhettünk.
Az este bõvelkedett a meglepetésekben,
mind a szülõk, mind pedig az óvodai dolgozók fergeteges mûsorral szórakoztatták a
nagyérdemût.

A mûsor után kezdetét vette a bál, melynek hangulatáról a Reflex Duó gondoskodott.
A bál bevételét az óvoda bútorainak korszerûsítésére szeretnénk fordítani.
Támogatóink: Andráskó Péter, Antal Erzsébet, Bajcsi Ágnes ev – Szépülde, Bencze
János ev, képviselõ, Bonyár Renáta ev.,
BSZV Nyugdíjasklub, Császár Zoltán,
Ciao-Ciao Italia, Dohánybolt – Cseh Iván
ev., Csõszné Kacz Edit polgármester, Do-

bos Dóra ev., Dolovai Zsuzsanna – Horkaborka, Dömsödi György, Fésû Fanni,
Hajnalka Virágüzlet – Sersli Hajnalka,
Horváthné Kovács Erika ev., Gálaker Kft.,
Glück Kata ev., Gyõriné Ilia Brigitta ev.,
Halbaksz Adrienn ev., Kerekes Csaba,
Koczkás István, Kojnok Róbert és családja, Korall Üzletlánc, Kovácsné Horváth
Éva, Kovács Ildikó, Lampert Csaba – Simontornyai Kézilabda Klub, Mészáros
Etelka, Mini Coop ABC, Néth Anikó ev.,
Pillich Ferenc Szakiskola, Ping-Shun Kft.,
Réka Trans Kft., Simotrade Kft., Simontornyai Autósbolt – Körtés Gábor, Simontornyai Várvédõk, Szabó Attila képviselõ,
Tenke Zsanett, Tóth Attila, Tóth Kinga,
Tulipán Étterem, Varga Pékség, Vincellérné Farkas Julianna.
Külön öröm számunkra, hogy Simontornya önkormányzata egy millió forinttal támogatja jótékonysági törekvéseinket.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a bál megrendezéséhez, illetve tombolatárgyával támogatta az
adománygyûjtést.
Köszönet a technikai segítségért Herczeg
Lajosnak, Koczkás Lászlónak és a mûvelõdési ház összes dolgozójának.
Szülõi munkaközösség

„Útközben”
Új idõszaki kiállítás nyílott a várban február 22-én „Útközben” címmel. A SKICC Mûvészeti Egyesület tagjai,
Bellák Ica és Pats József alkotópáros közös tárlaton mutatják be mûveiket a közönségnek. A téli idõjárás, a barátságtalan hideg ellenére igazi derût, melegséget, zeneiséget árasztanak és szívet-lelket gyönyörködtetnek a színekben gazdag képek. Dr. Bozsits Attila személyes ismerõsként méltatta a festõpárost és nyitotta meg a kiállítást.
A mûvészeti élményt a Krammer Ferenc kórus néhány
tagjának éneke és szavalata tette teljessé. A kiállítást
május 10-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Máté Imréné
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Farsang az Õszikékben
A hagyományõrzés és a jeles napok megünneplése mindig alkalmat ad egy vidám közösségi programhoz. Február 12-én a
Temi Fried Mûvelõdési Ház kórusa zenés játékkal és énekszóval ûzte el a telet az öregotthonban. A farsangi rituálé
fénypontja a dolgozók jelmezes felvonulása volt. Szívélyes
fogadtatásban volt része minden látogatónak, hisz a dolgozók gyönyörû rózsafánkokat sütöttek, hogy ezzel és forralt
borral vendégeljék meg a jelenlévõket. De a legnagyobb
ajándék a mosoly volt, melyet a szépkorúak arcán láthattunk.
G.H.H.

Farsangi kézmûves
foglalkozás
A kisgyermekek az esemény alkalmával kézmûveskedtek, ügyességi játékokat játszottak
és nem csak a kreatív, de az ügyes oldalukat is megmutathatták. A kézmûves foglalkozás
során saját álarcot és állatos dekorációt készíthettek maguknak, miközben az ügyességi
versenyen célba dobhattak, labirintusban labdát vezethettek és még sok más játékos feladatban próbálhatták ki magukat. Ezen kívül a forgácsfánk elkészítésének mozzanataiban segíthettek, és kedvükre fogyaszthattak a korlátlan mennyiségû finomságból. Az esemény záró programja a farsangi pinata szétpüfölése volt. (A pinata egy olyan papírmasé
figura, aminek a belsejében cukorka, csoki van elrejtve.) Ezt Tóth Maja, a legügyesebbnek bizonyuló gyermek érdemelte ki, de a figura belsejében lévõ édességbõl mindenkinek
jutott.
G.H.H.
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HELYBEN VAN A KULTÚRA

A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésû országos rendezvényhez Simontornya is csatlakozott. A rendezvénysorozat célja megmutatni a közmûvelõdési intézmények sokoldalúságát és
a helyi társadalomban betöltött közösségépítõ, fejlesztõ szerepét.
A rendezvény megvalósulásához hozzájárultak a fellépõk: az Accident zenekar, a Temi Fried Mûvelõdési Ház
kórusa, a Krammer Ferenc kórus, az
Ifjú Titánok, a Lelkes-Cserfes gitárcsapat, Máté Anna, Kovács Dominik
és Kovács Viktor, a BSZV és a Bõrgyári Nyugdíjas Klub.
A teltházas elõadáson kellemes és értékes délutánt tölthettünk együtt. Bízom benne, hogy ez a zenés rendezvény meghonosodik majd a településen.
G.H.H.
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SZALAGAVATÓ

Szalagot tûztek nyolc varrónõ és öt lovász mellkasára, akik a Pillich Ferenc Akadémia végzõsei. Annak jeleként, hogy eljutottak az
utolsó képzési évig, és nekikezdhetnek a végsõ hajrának. Nem csak az évet kell teljesíteni, hanem utána vizsgázni kell. Számot kell adni
arról, hogyan töltötték az itteni idõt, mennyire sikerült megtanulni a szakmát. De a szakmunkásvizsga csak jelképes vizsga ahhoz képest, ami utána vár rájuk. Az életben kell helytállni. Akkor derül majd ki, hogy mennyire sikerült Szak-Emberré válni.
G.H.H.

IDÕUTAZÁS
Simontornya települése nem csak politikai és katonai központ
volt a 16. században. A protestantizmus megjelenését eddig a helyi iskola megjelenéséhez kötötték és csak egy kisebb mondatot
érdemelt egy egyházi személy, akit „Simontornyai Gergely” néven ismertek. Hogy mennyire volt Gergely „simontornyai” és miért maradt fenn a történelmi emlékezetben neve? Ugorjunk
vissza a 1530-as évekre egy cikk erejéig!
A hitviták koraként is számon tartott idõszakban, az országot külföldi és magyar katonák is rettegésben tartották. A magyar területen a reformációt ezért egyesek az oszmán hadak megjelenéséhez
kötötték, mivel idõben a kettõ egyszerre zajlott. Valójában a hódító hadsereg a katolikus egyházat, mint földesurat támadta,
ezért kerülhetett sor mindenféle helyi hatalmak megszüntetésére
– vagyis ezért vették el tõlük a birtokokat, fosztották ki a templomokat. Õket nem foglalkoztatták a keresztény egyház hitbéli vitái, bár az kétségtelenül tény, hogy például a hódoltságban tartott
hitviták esetében többször inkább a protestánsoknak kedveztek,
de ennek inkább politikai, mintsem vallási okai lehettek.
Fõszereplõnk, Simontornyai Gergely (latinul Gregorius Musophilus a Simontornya) neve egy 1534-es levelezés miatt maradt fent a
történeti köztudatban, mint egy híres hitvita résztvevõje. Leveleit, amit a pálos rendi Gergellyel (más forrásokban Coelius Gergellyel) váltott több forráskiadványban is megjelent magyar és latin nyelven egyaránt. Négy különbözõ levélrõl beszélhetünk, ebben a „Simontornyai” meleg szívvel ajánlja Luther postilláit (vagyis prédikációit) társának, aki pápai tiltásra hivatkozva nem akar
hallani róluk. A kommunikáció ezután durvább hangnemben
folyt tovább: német szennyrõl (vagy mételyrõl) beszélnek; keresik
az Antikrisztus kilétét (Luther vagy a pápa-e az?), majd a szent
hagyományok értékelésével foglalkoznak.
Hogy ki is volt a mi Gergelyünk, a „simontornyai”? A róla elõször
író Révész Imre mint „ösméretlen magyar reformátor” mutatta
be 1864-ben, találgatva, hogy vajon hogyan is kerülhetett helyére.
Fontosnak tartja megemlíteni – ahogyan a mi Gergelyünk is –,
hogy Bebek Imre titkára volt, akirõl több információval rendelkezünk. Az idõszakban általánosnak mondható, hogy a reformátorok a római katolikus egyház képviselõi közül kerültek ki, hiszen
õk voltak az elsõk, akik találkozhattak ezekkel az újabb tanokkal.
Annyi bizonyosnak mondható, hogy a katolikus egyházból a lutheránus, vagyis mai fogalmaink szerint evangélikus közösségbe
lépett át. Az idõszak forrásadottságai és a létbizonytalanság miatt

magyarázzák egyesek azt a tényt, hogy a helyi Gergelyrõl több
érdemi információt nem tudunk meg.
A bizonytalanság miatt megjelentek a kritikus hangok is. Hervay
Ferenc (1984) különösnek tartja, hogy magáról a reformátorról
semmilyen információt nem tudunk meg (sem a levelekbõl, sem
pedig más forrásokból); az pedig számunkra is különös, hogy miért nevezi magát éppen „simontornyainak”. Felhívja a figyelmet,
hogy a levelek közötti idõtartam rendkívül rövid (január 1. és 9.
között kelt a négy levél), ami a 16. századi viszonyok között szinte
lehetetlennek tûnhet. Ezt erõsíti a levelek címzése is: Simontornyai elõször nem is ír ilyet, másodszor pedig „deserta Hungariae” – vagyis a magyar(országi) pusztát adja meg keltezési helynek. Ilyen helynevekkel pedig nincs az a postás, aki ilyen rövid idõ
alatt és egyáltalán ki tudná vinni a levelet. Hervay ezért a levélváltást hamisítványnak tekinti, mégpedig azért, mert szerinte a levelek célja a pálosok helytállását kívánta alátámasztani a reformáció ellenében. Ilyen módon nem tartható véleményem szerint
Kiss István közlése se, miszerint Simontornyai Gergely valószínûleg megjelenik a decsi református anyakönyvben 1540-ben (Kiss
István, 1938: 285). A „Gergeli” név említése inkább azt mutatja,
hogy egyházi területen szolgálók között elterjedt volt ez a név,
mintsem hogy beazonosításra legyen alkalmas.
Összességében elmondható, hogy Simontornyai (Musophilus)
Gergely életérõl keringõ információk önmagukban is ellentmondásosak. A hitvitázó irodalom egyik gyöngyszemeként számon
tartott levélváltás eredetisége körüli viták mellett is maradnak
még nyitott kérdések. Még ha el is fogadjuk, hogy ezek a levelek
hamisítványok, mégis felmerül a kérdés: vajon miért éppen
Simontornyainak nevezte magát e férfiú? Katolikus papból vált a
reformáció hívévé vagy inkább a település fontos voltát kívánták
ezzel hangsúlyozni, Ilyen és ehhez hasonló felvetések közelebb vihetnek minket a település 16. századi mûvelõdéstörténetének
vizsgálatához – de ez már egy másik történet.
Felhasznált irodalom:
Kiss István: Simontornya krónikája. Simontornya 1938.
Révész Imre: Simontornyai Gergely õsméretlen magyar reformátor. Sárospataki füzetek 8. (1864). 585-594
Hervay Ferenc: A magyarországi kolostorok pusztulása a 16. század közepén és a reformáció. In: Fabiny Tibor (szerk.): Tanulmányok a lutheri reformáció történetébõl. Bp. 1984. 183-194.
Kiss Márton PTE BTK IDI, doktorandusz
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Sulikézi Fesztivál

A hagyományokhoz híven idén is február közepén került megrendezésre a Tolna megyei lovassportszövetség évértékelõ gyûlése
Simontornyán.

Kapoli István elnök köszöntötte a megjelent lovasokat, lótartókat, támogatókat. Beszámolójában elmondta, hogy a megye
lólétszáma kb. 1500-ra tehetõ. Sok a jelöletlen, lóútlevéllel nem
rendelkezõ ló. Fajtáját tekintve megtalálható: kisbéri, gidrán,
sport félvér, arab, nóniusz és fríz is.
Szó esett az utánpótlás-nevelés fontosságáról. Sajnos ezzel a
problémával nem csak a díjugrató szakág küzd. A megyének 37
igazolt versenyzõje van és a tavalyi évben ebbõl öten szerezték
meg a rajtengedélyvizsgát. Négy helyszínen, Szedresen, Mórágyon, Cecén és Tamásiban folyik komoly mûhelymunka, de a téli
idõszakban ebbõl csak Mórágyon és Tamásiban tudnak megfelelõ
körülmények között edzéseket tartani, mert itt biztosított a fedeles lovarda. Komoly elõrelépés a megyének, hogy míg 2016-ban
három megyei fordulón 267 startot adtak le, addig 2017-ben nyolc
megyei fordulót rendeztek és 1610 startot regisztráltak. Sajnálatos módon hiába örömködünk a sok verseny miatt, mert ez azt
vonná maga után, hogy több pénz is kerül a megyei szövetséghez.
De sajnos ez a pénz nem érkezett meg, emiatt a díjazott lovasok
oklevéllel, kupa nélkül térhettek haza.
A rendezvényt a megye lovasainak díjazása zárta.

I. Bukor Barbara – Kabakán Kft.
II. Sarok Nikolett – Kabakán Kft.
III. Hahn Anett – Kabakán Kft.

I. Papp Krisztina – Kabakán Kft.
II. Iker Franciska – Kabakán Kft.
III. Lakos Kamilla – Kabakán Kft.

I. Papp Péter – Völgységi SE
II. Hajdics Ágnes – Völgységi SE
III. Balogh Mariann – Kabakán Kft.
A legidõsebb megyei versenyzõ díját a 68 éves Horváth István vehette át.
A legszorgalmasabb szakmunkástanulónak járó díjat Sarok Nikolett érdemelte ki.
G.H.H.

Iskolánk 2017-ben csatlakozott a Kézilabda az iskolában programhoz, melynek keretében a 2. osztályos gyerekek vezetésemmel heti 2 óra testnevelés és 1 óra edzés keretében foglalkoznak a kézilabda alapjainak a lerakásával, a szivacskézilabdázással. A programban részt vevõ iskoláknak három alkalommal lehetõséget is
biztosítanak, hogy mérkõzéseken, a gyakorlatban mutassák be az
eddig tanultakat, ügyességüket, felkészültségüket, rátermettségüket. A Sulikézi Fesztivál elnevezésû nagyszabású (43 nevezett
csapat) rendezvénynek ezúttal Budapesten, a Sport 11 Szabadidõ- és Vendégközpont adott helyszínt. Iskolánk lánycsapattal, és
fiúcsapattal is nevezett a rendezvényre. Mindkét csapatunk 2-2
mérkõzést játszott, melynek eredménye nem került vezetésre, a
fesztiváljelleg dominált a mérkõzéseken. Lányaink és fiaink is
megilletõdötten kezdték a mérkõzéseket, de a második meccsen
már mindkét csapatunk jobban játszott, a fiúk kimondottan remekeltek. A nagyszerûen szervezett rendezvényen nagyon jól
éreztük magunkat, és mindenképpen a fejlõdésünket szolgálta ez
a szuper nap.
Varga Szilvia

Néhány gondolat
a Sulikézi Fesztiválról
Immár három éve, hogy elkezdõdött a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában” programja. A fõ cél az, hogy minél
több gyerek ismerkedjen a kézilabdázás alapjaival. Ezt sikerült elérni, ugyanis 3 éve még csak 50 iskolában 90 pedagógus vezetésével 1200 gyerek készült, napjainkban pedig 98 iskolában 180 pedagógus és 3000 gyerek. A tanulók részére évente több alkalommal
kézilabda fesztivált rendeznek. A fesztiválra a csapatoknak vinniük kell két olyan 14 és 20 év közötti fiatalt, akik játékvezetõként
mûködnek közre. Õk nem rendelkeznek játékvezetõi vizsgával,
de alaposan ismerik a kézilabdaszabályokat, s magát a játékot.
Simontornyáról Molnár Virág és Vonya Teodóra kiválasztása telitalálatnak bizonyult. Õk a játékvezetés mellett el is magyarázták
a helyezkedési szabályokat, és ha kellett, gyakorlatban is bemutatták a szabályos dobásokat. A mérkõzések megtekinthetõk:
www.keziszovetseg.hu weboldalon a versenyek menüpont alatt.
Va Lá

Születés februárban:

Varga Anna Hédi
Házasságkötés nem volt.

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

