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Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl

Csõszné Kacz Edit polgármester: Elmondja, hogy a kormányablak átadása
május végére várható. Szekeres Pál államtitkár úr, Perusza Zoltán vállalkozó
járt itt azzal, hogy bõrgyárat kívánnak létesíteni pályázati forrásból, és az önkor-
mányzat támogatását kérték. Amennyiben eredményesen pályáznak, számít-
hatnak a támogatásra.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A választás elõtt nemcsak eskütételre ke-
rült sor, hanem a szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatásban is részesül-
tek. Simontornyán senki nem jelzett választással kapcsolatos problémát. Az
ország számos helyén viszont igen, rosszul vitték fel az eredményeket az elekt-
ronikus rendszerbe, rossz szavazólapokat adtak a választópolgároknak stb.
Simontornyán a hivatali dolgozók és a szavazatszámláló bizottságok is jól vé-
gezték a munkájukat. Meg is dicsérték a jegyzõkönyveket Pakson.

Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Az elmúlt 4 hét-
ben elkerülte Simontornyát a bûn. Mindössze 2 ügyben vettek fel a kollégák
panaszt, ezek egyikében nem történt bûncselekmény (kidõlt a présház fala, de
nem tûnt el semmi), a másik esetben, valamikor 2017 novembere és 2018
márciusa között behatoltak a nem látogatott présházba és eltulajdonítottak
egy rotát 60 ezer forint értékben.
Jó lenne, ha mindig errõl számolhatna be, hogy nem történt bûncselekmény. A
téli betörések majdnem 100 %-át felderítették. Helyi elkövetõk voltak, akiknek
az azonosításában segített a térfigyelõ kamerarendszer. A rendszernek a bûn-
cselekmény-felderítés mellett generális prevenciós hatása is van. 10 évvel ez-
elõtt 450 bûncselekmény történt éves szinten, ez a harmadára, évi kb. 150
esetre csökkent. Ez jó, viszont azzal járt, hogy a helyi rendõrök egy részét át
kellett csoportosítani más területekre.
Váczi Péter képviselõ: Megkérdezi, hogy rá lehet-e kényszeríteni a lakossá-
got, hogy ne az út közepén gyalogoljanak.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Lassú javulás
tapasztalható a közlekedésben is. 10 éve kezdték a kerékpárosokat rászorítani
a kulturált közlekedésre: most már világítást használnak. Terelgetik a gyalogo-
sokat is, de a kollégák fõleg csak figyelmeztetik a szabálytalanul közlekedõket.
Egy-két illetõt muszáj volt már megbírságolni.
Kéri, hogy a vasúti keresztezõdésben az egyik kamerát fordítsák a sorompó és
a Tulipán étterem felé.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Szomorú, hogy vagy 30 hortenziát kiástak
valakik, és a játszótérrõl is kiszedték a szegfûket.
Csõsz László képviselõ: Sajnos, valószínûleg egy részét már az õsszel elvit-
ték.
Szabó Attila alpolgármester: Balesetveszélyes, hogy a buszok a templom
mellé beállnak. Nem lehet tõlük kikanyarodni.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Ott nem tiltja
tábla a parkolást, csak akkor tudnak intézkedni, ha szabálysértés történik.
Cs. L. képviselõ: Ott a bolt, amiatt biztosítani kell a megállási lehetõséget.
Zsolnai István képviselõ: Szerinte a Szentháromság-szobortól egészen az
Omnia presszóig tiltani kellene a megállást.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: A rendõrség tá-
mogatja ezt a javaslatot, és jelzi, hogy a posta mellé kellene még 3-4 parkoló.
Polgármester: Tárgyalt errõl a testület, de mivel a posta nem hajlandó a költ-
ségeket fizetni, így a testület sem tervez oda parkolót.
Zs. I. képviselõ: Van parkoló a Bonci elõtt, a postáig el lehet onnan sétálni, a
posta elõtt maximum mozgássérült parkoló indokolt. De be kellene vezetni,
hogy a Bonci elõtt csak 1 órát lehessen ingyen parkolni.
Címzetes fõjegyzõ: Ehhez parkolóóra és önkormányzati rendelet is kellene.
Alpolgármester: Meg parkolóõr, akinek az éves díja többe kerül, mint új par-
kolót építeni.
Polgármester: A helyi újságban kellene egy figyelmeztetés, hogy a parkoló
nem egész napos gépkocsimegõrzõ.
Zs. I. képviselõ: Legalább legyen ott kiírva, hogy a maximális parkolási idõ 1
óra.

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást
azzal, hogy a posta elõtti parkoló építés helyett a Malom utcai járdaépítést tá-
mogatja.
Tóth Ferenc Attila, a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosításokat.
Cs. L. képviselõ: Úgy látja, hogy bekerült a sportklub kérésére a napelem a bü-
fé tetejére, és hogy a maradvány 25 millió forinttal nõtt. Javasolja, hogy folyta-
tódjon a Malom utcán a járda építése, ez turisztikai célból is fontos. A Város-
üzemeltetés szép munkát végzett eddig is, most ahol vége a járdának, onnan-
tól az emberek az úttesten sétálnak. Az elsõ 360 méter járda 7 millió forintból
megépült. Javasolja, hogy a külterületi pályázat fedezetét is írják be módosí-
tásként.
Polgármester: Azt most még nem tervezték be, mert nem tudják a pontos
összeget. Majd szerzõdéskötéskor kell beleírni egy újabb módosításba.
Alpolgármester: Támogatja a járdaépítést, majd ha a két utca felújítása elké-
szül.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A térkõrendelést
most kell intézni, 1-2 hónap a szállítási idõ.
Polgármester: Most jönnek a pályázatok, mindegyiknél emelkedik az önerõ,
kell a tartalék. A kormányablaknál is lesz pluszköltség.
Címzetes fõjegyzõ: A Fried-kastély tulajdonosai nem a járdát hiányolják, ha-
nem azt szeretnék, ha a kastély elõtt levõ terület rendben lenne. Kértem õket,
írják le pontosan, mit szeretnének, eddig még nem hozták be a kérést.
Cs. L. képviselõ: Még egy pontosítás: az anyagban 25 millió forint van útépí-
tésre, de az elfogadott költségvetésben 27 millió szerepel.
Polgármester: Szavazást rendel el a módosító indítványról, hogy a Fried-kas-
télyig épüljön járda, a céltartalékból fordítsanak erre 6 millió forintot.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a módo-
sító indítványt és annak figyelembevételével módosította a 2018. évi költség-
vetésérõl szóló 2/2018. önkormányzati rendeletet.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – rendeletet alkotott az önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A vízszolgáltatás-
ról dûlõre kellene jutni az ipari társasházzal. Az áramszolgáltatást be kellene fe-
jezni. A vasárut el kellene adni most, épp felment az ára.
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, egyetért, hogy a társas-
házzal tárgyalni kell, a trafók közül kettõ maradjon, egynek az eladását javasol-
ja, a vasat pedig el kell adni.
Polgármester: A vas eladásáról már van testületi határozat. Fel kell értékeltet-
ni, végre kell hajtani. A trafók meghagyását javasolja, úgy tûnik, lesz érdeklõ-
dõ, akinek majd kelleni fog. A tárgyaláshoz egy 4 tagú bizottságot javasol:
Csõsz László, Pásztor Krisztián, Nagy Károly és Szabó Attila tárgyaljon a társas-
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ház képviselõivel. El kell érni, hogy vagy finanszírozzák a veszteséget, vagy ve-
gyék át teljesen a szolgáltatást.
Címzetes fõjegyzõ: Az alpolgármester nem lehet tagja bizottságnak. Egy de-
legáció létrehozása célszerû.
Alpolgármester: Látszik, hogy az építõipar nyereséges. Ha nem lennének a
veszteséget termelõ ágazatok, akkor fejlõdhetne a cég. Emelhetne bért, vehet-
ne új gépeket.
P. K., a városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Igen, ha csak az lenne, akkor
lenne 6 millió forint nyereség.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy érdemes-e meghagyni a trafókat.
Cs. L. képviselõ: Akkor érdemes meghagyni, ha valóban lesz befektetõ, aki-
nek kell. Különben jobb, ha mind a hármat eladják, és a pénzbõl vesznek egy
újat.
Alpolgármester: Van komoly érdeklõdõ, de egyenlõre ez üzleti titok.
Cs. L. képviselõ: Az üzleti tervrõl még nem volt szó, de azt az elõbbi döntés ér-
telmében ki kell egészíteni a Malom utcai járdaépítéssel.
Polgármester: Szavazást rendel el a módosító indítvány felett: Tárgyaló dele-
gáció folytasson megbeszélést a társasház képviselõivel. A delegáció tagjai:
Csõsz László, Nagy Károly, Pásztor Krisztián és Szabó Attila.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Városüzemeltetési Kft. 2017. évi tevékenységérõl, mérleg- és
eredmény kimutatásáról, a 2018. évi üzleti tervérõl szóló beszámolót.
2. Megbízza Csõsz Lászlót, Nagy Károlyt, Pásztor Krisztiánt és Szabó Attilát,
hogy tárgyaljanak az Ipari Társasház képviselõivel a vízszolgáltatás átvételé-
rõl.
3. Elrendeli a Városüzemeltetési Kft. telephelyén található vasárukról érték-
becslés elkészítését.

Polgármester: Szabó Zsolt ma nem tudott eljönni, de a bizottsági ülésen jelen
volt. A tûzoltósághoz kapcsolódó jó hír, hogy a TOP-pályázat most már tényleg
a megvalósításhoz közel került, az eredeti 450 millió forintos keret viszont 415
millióra csökkent.
Alpolgármester: A pályázat csökkentett mûszaki tartalommal megy tovább,
de ez a tûzoltó-szertárt nem érinti. Reméli, az idén még elkészül.
Polgármester: Köszöni mindkét egyesület tagjainak a munkát. Szabadidejü-
ket áldozzák erre a tevékenységre, hétvégén is, éjjel-nappal dolgoznak. Azt kí-
vánja, hogy kevés baleset, tûzeset történjen a jövõben. A tûzoltók pedig végre
biztos helyen tudhassák az autójukat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Elfogadta a Simontornyai Polgárõr Egyesület és a Simontornya Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület beszámolóját a 2017. évben az önkormányzat által juttatott
pénzügyi támogatások felhasználásáról.

Polgármester: Lampert Csaba ma nem tud jelen lenni, de írt egy levelet. Hiva-
talosan, kézilabda ügyben van távol. Köszöni az önkormányzati támogatást, és
az egyesület nevében a testület tagjainak küldi ezt a kis apróságot. (Átadja a
klub logójával díszített emléktárgyakat.)
K. M. képviselõ: A bizottság megtárgyalta a beszámolókat. A mûvelõdési ház
elszámolásánál azt találta, hogy a szüreti bálra kétszer számolták el ugyanazt.
Lacza Attila, a TEMI-FRIED Mûvelõdési Ház igazgatója: Két elszámolás
van. Van egy nagy, amiben minden benne van, és van egy külön, ami a mûvelõ-
dési házban mûködõ csoportokra bontja le az összegeket. Tavaly volt egy prob-
léma, hogy az Áfész Nyugdíjasklub nem kapott támogatást. Nekik és a Fény-
erõ Egyesületnek ugyanaz a képviselõje, ebbõl adódott a félreértés. A Fényerõ
Egyesület kapott külön, és azt gondolták a munkatársak, hogy akkor az Áfész is
kapott.
Polgármester: Sajnos, nincs itt a közgazdasági osztályvezetõ, de õ is azt
mondta, hogy egy 80 ezer forintos tétel kétszer szerepel az anyagban. Ezt tisz-
tázni kell.
K. M. képviselõ: Megkérdezi mi lett a függöny sorsa, amit évekkel ezelõtt
varrtak. Azóta se tették fel.
L. A., a TEMI-FRIED Mûvelõdési Ház igazgatója: Nem értem utol még a
szakembert.
Polgármester: Reméli, hogy az STC megújult vezetéssel törvényesen fog mû-
ködni.
Alpolgármester: Megkérdezi az STC elnökét, hogy mi történt a tegnapi alaku-
ló ülésen.

Pásztor Krisztián, az STC’22 elnöke: Tisztújító közgyûlés volt. Új elnökséget
választottak a tagok. Az ügyvezetõ elnök Pásztor Krisztián lett, a társadalmi el-
nök Bor István, elnökségi tagok: Cseh Iván, Andráskó Péter, Varga Zoltán.
K. M. képviselõ: A képviselõ-testület tagjai nem kaptak meghívót most sem.
P. K., az STC’22 elnöke: Sajnos, ez elfelejtõdött.
Polgármester: Megkéri az elnököt, hogy ilyen alkalmakra minimum a sportbi-
zottság elnökét hívják meg, hiszen az önkormányzat a klub fõ támogatója. Nem
csak akkor kell megkeresni a képviselõ-testületet, ha pénz kell.
Zs. I. képviselõ: Évek óta mondja ezt, soha nem kap meghívót.
P. K., az STC’22 elnöke: Most már nem egy embernek kell csinálni mindent,
öttagú az elnökség, jobban oda tudnak figyelni mindenre.
Alpolgármester: Az viszont siker, hogy Bor Dávid után 4 millió forint plusz tá-
mogatást kap a klub.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
elfogadta a TEMI Mûvelõdési Ház, a Simontornya Kézilabda Klub és a Simon-
tornyai Torna Club ’22 beszámolóját a 2017. évben az önkormányzat által jutta-
tott pénzügyi támogatások felhasználásáról.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és az elõbb a mûvelõdési háznál már
említett probléma itt is megjelenik. A 89 ezer forint ide is el van számolva.
T. F. A., a köznevelési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolót, ugyanezt a problémát találta.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolót, azzal a feltétellel javasolja elfogadásra, ha tisztá-
zódik ennek az összegnek a sorsa.
Cs. L. képviselõ: Fontos, hogy a nyugdíjasklubok egyformán kaphassanak tá-
mogatást. Az egyik egyesület közvetlenül pályázhat, a többi meg nem.
L. A., a TEMI-FRIED Mûvelõdési Ház igazgatója: Az idei pályázat most van
kiírás alatt. Idén bekérték a kluboktól elõre a terveket, mit szeretnének megva-
lósítani. Eddig ez nem így mûködött, ad hoc jelleggel kértek pénzt. A 80 ezer fo-
rint szerinte rendben van elszámolva. Ott vannak a táblázatok. 7 millió 353 ezer
forint a támogatás, ebbõl 7 millió mûködési, 353 ezer a kluboknak. Mind a ket-
tõrõl készült elszámolás. Részletesen csoportokba bontva, rendezvényenként.
A közmûvelõdési törvény 2017-ben módosult. Változtatni kell az önkormány-
zati rendeleten is. Felajánlotta a segítségét a bizottsági ülésen is.
Polgármester: Az a gond, hogy a nyugdíjasklubok csak a mûvelõdési házon
keresztül tudnak pályázni, a Fényerõ Egyesület viszont bejegyzett, hivatalos
egyesület.
L. A., a TEMI-FRIED Mûvelõdési Ház igazgatója: Ezt is szabályozni kellene az
új rendeletben.
Címzetes fõjegyzõ: Valóban módosították a közmûvelõdési törvényt, és való-
ban a helyi rendeletnek ehhez igazodnia kell, de ma a közpénzek felhasználását
tárgyalja a testület. Az errõl szóló törvény 2007 óta változatlan. Ahhoz, hogy
közpénzbõl támogatást kaphasson egy egyesület, ahhoz kemény feltételeknek
kell megfelelni. Kell cégbejegyzés, adószám stb. A helyi nyugdíjasklubok nem
ilyenek, õk így csak a mûvelõdési házon keresztül juthatnak támogatáshoz. De
ha a mûvelõdési ház külön kapott pénzt a szüreti bálra, akkor ezt nem számol-
hatja el a csoportoknál is.
Polgármester: Azt javasolja, hogy a kérdést a mûvelõdési ház igazgatója tisz-
tázza a pénzügyi osztályvezetõvel, javítsa ki a pénzügyi elszámolását az el-
hangzottaknak megfelelõen.

Polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy június 29-én színházi elõadás
lesz a várban, és itt lesznek a vietnámi zeneiskolások is táborozni, õk is adnak
koncertet aznap. A testvérvárosokból érkeznek a delegációk. Nyárádszere-
dáról 4 fõ, Steibergbõl 7 fõ, idén meghívták Steinberg cseh testvérvárosának
képviselõit is, õk is 4-en jönnek. A programok durván 2 millió forintba kerülnek,
reméli, idén is ad támogatást a nemzetpolitikáért felelõs államtitkárság.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta az ünne-
pi testületi ülés és a városavató programjáról szóló tájékoztatót.
Elõzetes program:
14.00 Kiállítás-megnyitó – Könyv Kata kiállítása a várban
15.00 Fourtissimo – Jégvarázs – gyermekmûsor
16.00 Fourtissimo – Felnõtteknek szóló mûsor – (4 testvér fúvós hangszerek-
kel)
17.00 Ünnepi testületi ülés a várudvarban
18.00 Helyi elõadók: Lukács Barbara és párja – versenytánc, Krammer kórus
20.00 KONCERT – Zanzibár
22.00 Diszkó
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K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, és az „A” változatot, vagyis az el-
adást javasolja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
A Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. I/2. sz. (hrsz.: 1469/2/A/4) alatti ingatlant el-
adásra jelöli ki, vevõnek pedig Zachár Krisztina 7081 Simontornya, Mátyás k.
u. 4-5. I/2. sz. alatti lakost. Az ingatlant elõzetesen fel kell értékelni, valamint
energetikai tanúsítványt kell készíttetni.

Javaslat a Simontornya, Vak B.-ltp. 13. sz. alatti
(hrsz:1351/36/A/2) ingatlan eladására

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: A bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, és az „A” változatot,
vagyis az eladást javasolja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
A Simontornya, Vak B.-ltp. 13., fsz. 1. sz. (hrsz.: 1351/36/A/2) alatti ingatlant
eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Csórik Józsefné 7081 Simontornya, Vak
B.-ltp. 13., fsz. 1. sz. alatti lakost. Az ingatlant elõzetesen fel kell értékelni, vala-
mint energetikai tanúsítványt kell készíttetni. Az értékbecslést követõen má-
jusban ismét a képviselõ-testület elé terjesztem a kérelmet.

Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Hárman véle-
ményezték a tervezetet. A városi fõépítész, a projektmenedzser és õ, mint köz-
beszerzési referens. Nem értettek egyet. Az anyagban különbözõ színnel jelez-
te az eltérõ javaslatokat. A piros a fõépítészé, a zöld a projektmenedzseré. Sze-
rinte nem kell, hogy a mûemléki munka ilyen sokat érjen a pontozásban, mert
ez az épület nem mûemlék, csak mûemléki környezetben van.
Alpolgármester: Az a lényeg, hogy az kerül elõnybe, aki végzett már munkát
mûemléknél.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Csak olyan céget hív-
tak meg, aki már végzett ilyen munkát. Aztán a pontozást arányosítani kell
1/3-2/3-3/3-ra.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a 40 milliós árbevétel az jó-e, és akik meg-
hívásra kerültek, azok teljesítik-e ezt a feltételt.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Az érték rendben van,
de a második kérdésre nem tudja a választ.
Alpolgármester: Akkor az összeget nem kellene beletenni az anyagba.
Polgármester: Muszáj összeget beleírni. Egymilliós kis cégek nem nyerhet-
nek. Olyan kiírás kell, ami törvényes, és garanciát nyújt a városnak. Senkit nem
juttathatnak törvénytelenül elõnyhöz. Megkérdezi, hogy a felkért cégek ad-
nak-e garanciát, nem fogják-e megtámadni a vesztesek a döntést.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Azt elõre nem lehet
tudni, hogy megtámadják-e a döntést.
Polgármester: Összefoglalja: a fõbb szempontok akkor 1.: a vállalási ár, 2.: a
határidõ, 3.: a garancia.
Alpolgármester: Korábban az öregek otthonánál is eltûnt a vállalkozó, meg a
Petõfi úti iskolánál is. A most meghívott cégek nevesek, nem tûnnek el. Fon-
tos, hogy hány év garanciát vállalnak.
Címzetes fõjegyzõ: A 16. oldalon vannak a részszempontok. Meg kell õket ha-
tározni. Ki lehet húzni közülük a referenciát.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Szavazást rendel el a módosító indítvá-
nyokról:
1. a bírálati szempontok közül kerüljön ki a mûemléken végzett munka, mint fel-
tétel
2. a 40 millió forintos árbevétel helyett legyen 30 millió forint a referencia
3. a garancia legyen 2 pontos a bírálat szempontjából
4. a vállalási ár legyen 6 pontos a bírálat szempontjából
5. a minõség legyen 2 pontos a bírálat szempontjából
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzata alapján a fenti tár-
gyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az ahhoz tartozó szerzõ-
déstervezetét az elhangzott módosítások átvezetése után, a melléklet szerint
fogadja el.

K. M., a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, elfogadásra javasolja a 200 ezer fo-
rintos önerõt, de ezzel az összeggel majd módosítani kell a költségvetést.
L. A., a TEMI-FRIED Mûvelõdési Ház igazgatója: Kért árajánlatot a hangosí-
tó rendszerre. A teljes összeg 1,7 millió forint. 1/9 részét kell legalább önerõ-
ként felmutatni. Ebben benne vannak a hangfalak, mély-, magasnyomó, pult,
mikrofonok, kábelek. Egy kisebb zenekar hangosításához elég.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Pályázatot kíván beadni „Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra”. A
képviselõ-testület a saját forrás összegébõl 200.000 Ft-ot, a 2018. évi költség-
vetésébõl biztosítja. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges nyilatkozatokat aláírására.

Polgármester: Ez az óvodafelújítási pályázat, már többször beadtuk, eddig
még nem nyert. Most újra meg lehet próbálni. Ha a paksi programba bekerül,
akkor még mindig vissza lehet ezt mondani.
Alpolgármester: Csak kazáncsere esetén is, a fûtési költségeken sokat lehet
majd spórolni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghir-
detett pályázat „ab) óvodafejlesztés” alcél keretében az óvoda épületének kül-
sõ szigetelése, a kazánok cseréje és napelemek elhelyezése céljára benyújtja
pályázatát.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázathoz
szükséges önerõt, 1.500.000 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetés-
ében biztosítja.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum el-
készítésére és benyújtására.

Polgármester: Sajnos idén csak 70 %-os a támogatás, 30 % az önerõ. Ráen-
gedték a Balatont erre a vidékre, és most fizethet a város a védekezésért több,
mint 500 ezer forintot, holott ezt 100 %-ban az államnak kellene állnia.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2018. április 23-án
tartott ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címén – a 2018. március
19-tõl a 2018. április 6-ig terjedõ védekezési idõszakra vonatkozóan – támoga-
tási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: csapadékvíz elleni védekezés, az önkormányzati
tulajdonú Kultúrházi körárokban (Simontornya, belterület 015/1 helyrajzi szám
alatt bejegyzett ingatlan) összefolyt csapadékvíznek, illetve a Várkert utca és a
Sió töltése közötti területen felgyülemlett belvíznek a Sióba történõ átemelésé-
vel, a 2018. március 19. és 2018. április 6. közötti védekezési költségekre vo-
natkozóan.
A káresemény forrásösszetétele:

Cs. L. képviselõ: Megköszöni Vácziné Horváth Anikó eddigi munkáját, és java-
solja a folytatást.
Polgármester: A vezetõi megbízás 2018. május 1-jétõl 5 évre szól.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
A magasabb vezetõi (intézményvezetõ) beosztással Vácziné Horváth Anikót
bízza meg.
A kinevezés 2018. május 1. napjától 5 éves idõtartamra szól.
Polgármester: Gratulál a kinevezéshez és jó munkát kíván Vácziné Horváth
Anikónak.
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Polgármester: Nyert a pályázat: 95 % a támogatás, 5 % önerõ szükséges. Örül,
hogy ez megvalósulhat, az út mentén 60-70 szõlõsgazda közlekedhet könnyeb-
ben, és a borturizmust is szolgálja.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a pályázatban benne vannak-e a gépek.
Polgármester: Nem.
Cs. L. képviselõ: A Bólyás kaputól felfelé is meg lesz csinálva az út, ami most
szinte járhatatlan.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy megbízásos közbeszerzés lesz-e.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Igen.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 számú, a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munka-
gépek beszerzése” címû pályázat „Támogató okiratában” közölt módosításo-
kat az alábbiak szerint elfogadja:
A projekt címe: Simontornya külterületi közutjainak fejlesztése és munkagép
beszerzése
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
1. célterület kapcsán: 3001, 3021, 3067, 3088 hrsz.
2. célterület kapcsán: 183/6 hrsz.
A projekt összes költsége (1. és 2. célterület összesen): bruttó 103.448.956 Ft
A projekt elszámolható költsége: bruttó 95.158.810 Ft
A projekt nem elszámolható költsége: bruttó 8.290.146 Ft
A támogatás összege: bruttó 90.400.865 Ft
Önerõ: bruttó 13.048.091 Ft
Saját forrás: bruttó 13.048.091 Ft
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerõ: bruttó 8.290.146 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormány-
zati önerõ összegét a költségvetésében elkülöníti.

Polgármester: Nagy Mónika védõnõ áthelyezéssel másik településen folytat-
ja a munkáját, helyére kerül kinevezésre Macher Zsuzsanna, Kelemen Kata a
gyes után szeptemberben jön vissza, addig õt is Macher Zsuzsanna helyettesí-
ti.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
Megbízza Macher Zsuzsannát a simontornyai I. számú védõnõi körzet védõnõi
állásának betöltésére 2018. május 1. napjától határozatlan idõre.

Polgármester: Felolvassa a szóbeli kiegészítést.
Cs. L. képviselõ: A költségvetésben 27 millió forint van útépítésre, nem 25.
Címzetes fõjegyzõ: Az út- és járdaépítésre összesen annyi.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Ez az utóbb érkezett
ajánlat a legjobb, összesítve is és külön a Szent László utcára is.
Polgármester: Megkérdezi, hogy mikorra várható, hogy elkészül ez a felújítás.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Ha gyorsan megtörté-
nik a szerzõdéskötés, akkor július végére várható.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Az utak felújítására kiírt pályázat nyertesének a Nagy Útépítõ Kft. (1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. 1/2.) vállalkozót hirdeti ki. A felújítás költsége 26.452.044
Ft. Az Arany János utca felújítása kisebb mûszaki tartalommal (kátyúzással)
valósul meg.

Cs. L. képviselõ: Ezt a támogatást a szolgáltató kapja.
Polgármester: Igen, de ezzel csökkenti a számlák összegét.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ dön-
tést hozta:
A képviselõ-testület a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

Cs. L. képviselõ: Javasolja, hogy a helyi újságban hívják fel a lakosság figyel-
mét arra, hogy mindenki köteles az ingatlana elõtt a közterületet rendben tarta-
ni, a füvet lenyírni. Van, aki megvesz egy házat, aztán úgy hagyja, olyan a terü-

let, mint a dzsungel. A szomszéd meg azt várja, hogy a közmunkások nyírják le.
Nem ez a dolguk. Rendbe lehet tenni, de akkor a költségeket ki kell számlázni az
ingatlan tulajdonosára.
Címzetes fõjegyzõ: Fent van a felhívás a honlapon, talán a helyi tévébe is ér-
demes kitenni. Ha van konkrét cím, ahol gond van, akkor oda írhat felszólító le-
velet.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy meddig kell leadni ezeket a címeket, és
hogy mi a helyzet az Ördögárockban.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: Kapott figyelmeztetést az
üzemeltetõ. Most a rendezvényt a mûvelõdési ház nagytermében tartják. Arra
a mûvelõdési háznak kellene engedélyt kérni.
Cs. L. képviselõ: Ez a rendelet kijátszása.
Polgármester: A mûvelõdési háznak van engedélye diszkók tartására.
Zs. I. képviselõ: Vitt ki szemetet a hulladékudvarba. Meg kellene tolni egy
tolólappal a területet, mert leér a kocsik alja.
Másik ügy: ha valakinek problémája van a központi ügyelettel, azt a dombóvári
tisztiorvos hivatalánál kell jelezni. Ne ott az ügyeleten, ne a cég vizsgálja ki a
saját hibáit. A címet közzé kellene tenni a tévében, újságban. 7200 Dombóvári
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály, dr. Lévai Erika, Dombóvár, Jó-
kai u. 18.
Cs. L. képviselõ: Amíg az Arany János utca elkészül, addig lehetne oda vinni
egy kis aszfalttörmeléket.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Semmi értelme, 2
perc alatt kidobják az autók.
Cs. L. képviselõ: Tárgyalt a vasúti nagy óráról. Nem lesz egyszerû megjavíta-
ni. Lehet, jobb lenne egy új, digitális.
K. M. képviselõ: A lakótelepen lakók kérdezik, hogy a kivágott veszélyes fák
ágait mikor szállítják már el.
Cs. L. képviselõ: Hamarosan. De a lakók sok helyen azt csinálják, hogy a saját
kertjükben levágják az ágakat, aztán kiteszik, hogy a közmunkások vigyék el.
Zs. I. képviselõ: Az õ utcájukban az ágvágás után otthagyták a szerszámokat,
ha kell, tõle átvehetik.
Polgármester: Május ötödikén lesz a ballagás a szakiskolában 9 órakor a gim-
náziumban, 10-kor, szeretettel várja a képviselõket.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen 7 igen
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ határozatot
hozta:
50/2018. (IV. 23.) KT határozat
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Tolna Megyei Ön-
kormányzat kitüntetõ díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 3/2017.
(II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdés
c) pontja szerinti javaslattételi jogával élve:
– „Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja” megyei kitüntetésre
Kovács László urat,
– „Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja” megyei kitüntetésre
Reisz Tamás urat (posztumusz),
– „Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja” megyei kitüntetés-
re Szabó László urat,
– „Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton díja” megyei kitüntetésre
Vámi István urat és Kapoli István urat,
– „Tolna Megye Közszolgálatáért” megyei kitüntetésre Bárdos László címze-
tes fõjegyzõ urat,
– „Tolna Megyéért” megyei kitüntetésre Phan Bich Thien asszonyt és Túróczi
László urat a FRIED Kastélyszálló tulajdonosait javasolja.
A képviselõ-testület megbízza a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján képviseletét ellátó pol-
gármesterét, hogy a Rendelet 7.§ (4) bekezdése által megszabott határidõ
megtartásával a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetõ díjára a felterjesztése-
ket – az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazásával, az
érdemességet alátámasztó életrajzzal, jellemzéssel küldje meg a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Közgyûlése elnökének.

G.H.H. és Molnárné Bereczki Annamária

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE

a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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VÁLASZTÁS
A 2018. évi országgyûlési képviselõválasztás

végeredménye Simontornyán,
a Tolna 3. számú egyéni választókerületben

A választás 3 szavazókörben folyt, az itt készült jegyzõkönyvek megtekinthetõk a város
honlapján (http://www.simontornya.hu) és a Nemzeti Választási Iroda honlapján is
(http://www.valasztas.hu).
Ezek adatait összesítve, a fontosabb eredmények a következõk:
A választási névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma: 3248 fõ
A szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1943 fõ (59,82 %)
A listás szavazáson legtöbb szavazatot kapott pártok és eredményeik:
1. FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 890 szavazat; 45,80 %
2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 502 szavazat; 25,84 %
3. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–
PÁRBESZÉD MAGYAROSZÁGÉRT PÁRT 254 szavazat; 13,07 %
Az egyéni indulók közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek és eredményeik:
1. Bencze János, 828 szavazat; 42,61%
2. Süli János, 815 szavazat; 41,95%
3. Heringes Anita, 254 szavazat; 13,07%

A Helyi Választási Iroda munkatársai

Tájékoztató
A Tolna Megyei Kormányhivatal Ta-
mási Járási Hivatal tájékoztatja tisztelt
Ügyfeleit, hogy a simontornyai kiren-
deltségen az okmányiroda kormányab-
lak osztály és a hatósági, gyámügyi és
igazságügyi osztály

Az okmányiroda kormányablakká ala-
kul, megváltozott ügyfélfogadási rend-
del.

2018. május 30. napjától (szerda)
mindkét osztály a Simontornya,

Hársfa u. 39. szám alatt várja
ügyfeleit az alábbi idõpontokban:

hétfõ: 7-17 óra között
kedd: 8-16 óra között
szerda: 8-16 óra között
csütörtök: 8-18 óra között
péntek: 8-14 óra között

hétfõ: 8-16 óra között
kedd: 8-12 óra között
szerda: 8-12 óra között
csütörtök: 8-16 óra között
péntek: 8-12 óra között

Megértésüket köszönjük!

Irány a sereg!
A kormány tartalékos haderõt kíván
felállítani. Ehhez keres 18-60 év közötti
személyeket (nõket, férfiakat), akik
részt kívánnak venni a haza védelmé-
ben.

A haderõ felállítását követõen a jelent-
kezõknek kiképzést tartanak. Erre az
idõre a jelentkezõk fizetést kapnak,
valamint munkahelyi felmentést.

Minden további tudnivaló az
http://www.iranyaseseg.hu
weboldalon található meg.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat,
hogy a központi orvosi ügyelet (Simon-
tornya, Hársfa u. 39.) melletti ATM a
kormányablak kialakításához szüksé-
ges munkálatok miatt elõreláthatólag
2018. május közepéig nem üzemel.

Értesítés szúnyoggyérítésrõl
Tisztelt Lakosok!
Magyarország kormánya elrendelte Magyarország területén történõ csípõszúnyog-gyé-
rítést, melyhez fedezetet is biztosít. A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szerve-
zésre és lebonyolításra a PMG Szúnyogkontroll Konzorciumot, mint kivitelezõt és a
Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértõt választották ki.
A gyérítés földi és légi biológiai módszerekkel, valamint földi és légi kémiai módszerek-
kel a szakértõk által meghatározott területeken kell elvégezni.

Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípõszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a kör-
nyezetre nincs káros hatással. A földi irtás során felhasznált készítmények: CORAT-
RIN.
A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérû
állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja!

A földi kémiai irtások a napnyugta utáni idõszakban történnek.

PMG Szúnyogkontroll Konzorcium

Szálkáim
Azt mondják: „Virágot lopni
nem bûn.” – talán abban az
esetben, ha valaki leszakít
egy szál virágot, ez még nem
olyan nagy bûn. De sajnos a
volt kollégium elõtti téren
már bûncselekmény történt,
mert a gyönyörû hortenziá-
kat tövestül kiásták. Kérde-
zem én: érdemes szépíteni
városunkat?

G.H.H.
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2018. április 21-én a simontornyai mentõállomás fennállásának
20. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatot tar-
tottak a mentõsök a vártéren. Délelõtt két mentõautó állt az ér-
deklõdõk rendelkezésére, ahol vércukor-, vérnyomás- és véroxi-
génszint-mérés zajlott. A látogatók megtekinthették a mentõau-
tókat és bemutatták a mentési eszközöket is. Ezenkívül a rendõr-
ség is bemutatta használati eszközeit.

Bent a várban ezalatt véradás zaj-
lott és a színpadot elfoglalták az elõ-
adók: a pálfai Rokolya táncegyüttes
– kalocsai és zempléni táncokat lát-
hattunk tõlük –, a csodás hangú,
szintén pálfai Tóth Bettina, a Bõr-
gyári Nyugdíjasklub, õket követte
Máté Anna és a Krammer Ferenc
kórus vidám mûsora.

E nagyszerû napot egy jó hangulatú bállal zárták a mentõsök és a
támogatók. A zenérõl a Reflex Duó gondoskodott.
Valamennyiünkkel megtörténhet, hogy igénybe kell vennünk a
mentõsök szolgálatait. Köszönjük meg nekik önfeláldozó munká-
jukat!

G.H.H.

MENTÕK NAPJA
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Költészet napi gálamûsor

Tavaszi rendezvényeink közül kiemelkedett a költészet napjára
szervezett gálamûsorunk, melyet a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium sikeres produkcióiból válogattunk. 2018. április
11-én a mûvelõdési ház megtelt a szereplõkkel, érdeklõdõkkel. A
mûsort Kovács Jánosné Lengyel Ilona intézményvezetõ ünnepi
köszöntõjével nyitotta meg, majd a tanulók mûsora következett.
Ebben a tanévben mindegyik tagintézményünkbõl érkezett sze-
replõ. Bodaki Titanilla József Attila Nem emel fel címû versét ad-
ta elõ, majd Bori Zsófia, Korecz Bálint és Velki Márta nagyszéke-
lyi tanulók furulyadarabokat játszottak. A simontornyai 4. osztá-
lyosok (Kovács Zsófia, Tóth Maja, Baum Anita, Szabó Anett Ale-
xa, Földesi Viktória, Koncz Anita, Sallai Roland, Bogdán Ro-
land) megzenésített versekkel szórakoztatta a közönséget. Fel-
léptek még a simontornyai színjátszósok is, Kormos István A
macska országa címû meséjébõl adtak elõ egy részletet. A pince-
helyi felsõ tagozatosok közül Takács Dorina Napsugár, Sándor
Eszter és Somogyi Fruzsina szavalattal készültek. A tolnanémedi

iskolások a Macskaduett számra táncoltak, közülük Kõmûves
Maja Alida, Balogh Mátyás, Sebestyén Rita még egy vidám vers-
sel is megajándékozta a nézõket. A pálfai iskolások közül So-
mogyvári Ákos verssel, Csajági Fruzsina népdalokkal, Rupa Ad-
rián mesével szórakoztatta a közönséget. Sárszentlõrincrõl Kõvá-
ri Csengétõl és Braun Zalán Norberttõl hallhattunk egy-egy ver-
set. Simontornyai tanítványaink Kovács Angelika, Gácser Ró-
bert, Vonya Teodóra, Gyõri Sára és Kockás Kira verset mondtak,
Kélinger Tímea mesét mondott, Doffkay Borbála, Máté Balázs és
Szabó Róbert József Attila Tiszta szívvel címû megzenésített
versét adták elõ.
A zenés, verses és táncos mûsorszámok csodálatos hangulatot te-
remtettek, külön öröm volt ilyen koncentráltan megtapasztalni
annak a sok munkának a gyümölcsét, amit minden egyes tagintéz-
ményünkben a pedagógusok és tanítványaik végeztek szülõi
támogatással ebben a tanévben is.

Menyhártné Szûcs Ildikó

Holokauszt áldozataira
emlékeztünk

fölkél és újra lépked,” (Radnóti Miklós)

2018. április 16-án a 9. g osztály mûsorában a holokauszt áldozatai elõtt tisztelegtünk.
Elõször a zsidóság európai üldözését és munkatáborokban illetve a haláltáborokban va-
ló tudatos és kegyetlen elpusztítását idéztük fel a mûsorban. Ezután a magyarországi ál-
dozatokról, köztük Radnótiról emlékeztünk, felidézve élete utolsó hónapjait, napjait
versein és az ezekhez kapcsolódó filmrészleteken keresztül. Meghallgattuk egy túlélõ el-
beszélését a gettóba történõ bevonulástól a haláltáborba szállításukig. Felidéztük né-
hány simontornyai áldozat emlékét. Befejezésül azokról az „igazakról” is említést tet-
tünk, akik segítették a zsidókat, és sokat közülük megmentettek.

Máté Imre

„Dallamos
közérzetem”

Dinnyés József
lemezbemutató

koncertje
2018. április 22-én húsz év után ismét
Simontornyára látogatott Dinnyés József.
Hetvenedik születésnapja alkalmából or-
szágjáró körútjának egyik állomásaként a
református templomban „Hetven éve itt
vagyok, ötven éve a színpadon” alcímmel
hirdetett DALLAMOS KÖZÉRZETEM
címû új lemezének dalait tárta a közönség
elé.

G.H.H.
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Oroszi István és Oroszi Sándor újabb kiállítása
Az Oroszi testvérek a hagyományõrzõ fazekasság képviselõi, akik
folyamatosan keresik, kutatják az õsi módszereket, eszközöket,
bõvítik ismereteiket a régi korok fazekasságáról. Az agyag kibá-
nyászásától a kész munka kiégetéséig mindent maguk csinálnak. A
fazekasmunkákat, a kerámiákat hagyományos fatüzeléses, tipikus
római kétosztatú kemencében égetik ki.
A sáregresi mûhelyük egyben bemutatóterem, gyermek- és felnõtt
csoportokat fogadnak, s az átutazó, betérõ vendégekkel szívesen
megosztják a korongozás fortélyait, a vállalkozó kedvûek ki is
próbálhatják ügyességüket.
A hagyományos fazekas mesterség mellett szobrokat, kisplasztiká-
kat is készítenek a jó minõségû mezõföldi agyagból. A költészet
napjához kapcsolódóan a magyar irodalom nagy alakjait ábrázoló
munkáikból nyílt 2018. április 12-én idõszaki kiállítás a vár kõtárá-
ban. A megnyitón közremûködött a Lelkes-cserfes gitárcsapat,
megzenésített verseket adtak elõ.
A kiállítást május 8-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Máté Imréné

Szépolvasó verseny
2018. március 14-én tartottuk iskolánkban a szépolvasó versenyt.
Az egyik legszebb tavaszi ünnep elõtti délutánon a tornaterem-
ben gyülekeztek a diákok, az érdeklõdõ szülõk, osztálytársak. 42
tanuló vállalkozott rá, hogy egy begyakorolt, majd egy ismeretlen
szöveget olvas fel a zsûri és a közönség elõtt. Minden résztvevõ
oklevelet, a legjobbak könyvjutalmat kaptak. Lelkiismeretesen,
alaposan felkészültek a tanulók, jó elõadásokat hallhattunk.
Eredmények:
1-2. osztály:
Aranyminõsítés: Németh Enikõ, Szabó József György, Szalai Re-
gina, Laczkó Blanka, Kélinger Tímea.
Ezüstminõsítés: Bányai Zoltán, Neuprandt Kitti Emma, Pusztai
Boglárka, Angyal Hanna, Horváth Tamara, Balogh Emese Rozi,
Tatai Martin, Tischler Barnabás, Ünnep Kristóf, Neubauer Re-
beka, Závodi Botond.
Bronzminõsítés: Baki Gréta, Deli László, Orsós Fanni Rebeka,
Sztojka Amanda Letícia, Rózsa Zsombor.
3-4. osztály:

Aranyminõsítés: Andrássy Zoltán, Emperger Flóra, Kovács Ko-
los, Nagy Emma Szonja, Borbás Hanna, Herczeg Róbert, Tóth
Maja.
Ezüstminõsítés: Ababei Valentina, Kovács Angelika, Bencze Bo-
tond Bulcsú, Kollár Olivér, Pék Antónia Orsolya, Kõvári Leven-
te, Dörögdi Anna, Gácser Róbert, Koncz Anita Kinga, Sallai Ro-
land, Szabó Anett Alexa.
Bronzminõsítés: Csáki Alexandra, Soós Lídia Dominika, Kiss
Jázmin.

Beidekné Bölcsföldi Mária

Madarak és fák napja országos verseny 2018
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által a madarak és fák napja alkalmából meghirdetett országos csapatversenyen
általános iskolánk felsõ tagozatos tanulói közül hárman vettek részt: Bencze Hanna és Klár Dávid a 6. a, Horváth Gyula a 6. b osztály-
ból. A verseny területi (megyei) fordulójára 2018. március 23-án került sor Szekszárdon. A feladatok között madarak és madárhangok
felismerése, egyes állat- és növényfajok jellemzése, természetvédelmi témájú feladatok megoldása szerepelt. A csapat a fordulón
harmadik helyezést ért el, melyhez gratulálunk.

Horváth András

Középiskolások
Közlekedésbiztonsági Kupája

2018. március 22-én, Szekszárdon rendezték meg az idei megyei szintû
középiskolai KRESZ versenyt, ahol három kategóriában is képviselték
tanulóink az iskolánkat.
A kerékpáros kategóriában Géringer Szabolcs az elõkelõ 3. helyezést
érte el.
A személyautó kategóriában Géringer Ádám szintén a képzeletbeli do-
bogó 3. fokára állhatott fel.
A segédmotoros kerékpár kategóriában pedig Zsiga Márk tisztes helyt-
állással vett részt a nívós mezõnyben.

Enesei József
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Patak menti Portrék (BISEL) 2018
A Földmûvelésügyi Minisztérium „BISEL – Bioindikáció az isko-
lai oktatásban” programja kapcsán Patak menti Portrék címmel
az élõhely világnaptól a víz világnapjáig tartó országos versenyt
hirdetett, amelyhez ebben az évben iskolánk is csatlakozott. A 11.
g gimnáziumi osztály négy diákjából álló csapat 2017 õszétõl
kezdve többféle tevékenységben mérte össze tudását az ország
többi csapatával. A vízminõségre, természetvédelemre és a bioló-
giai sokféleségre vonatkozó elméleti tudáson kívül számot kellett
adniuk terepi vizsgálatokban való jártasságukról is. A csapat a
Kisszékelyi-patak mentén végezte felméréseit, munkájukban egy

ökológiai állapotfelmérésen alapuló vízminõsítési módszert al-
kalmaztak (BISEL). A vizsgálataikról részletes jegyzõkönyv, saját
rajzaikkal és fényképeikkel illusztrált terepi határozó, újságcikk
és bemutató elõadás készült. A többfordulós versenyben való
eredményes részvételük alapján a csapat meghívást nyert a dön-
tõre, melyre 2018. március 22-én Budapesten, a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeumban került sor. Bár az elsõ három kiemelt díja-
zást egyikét sem sikerült elnyerni, iskolánk csapata az ország
legjobb tíz csapata között végzett. Gratulálunk a csapattagoknak:
Horváth Annának, Horváth Nikolettának, Laube Zsófiának és
Molnár Péter Gergõnek.

Horváth András

Tavaszi
papírgyûjtés

A fenntarthatósági témahéten, a Föld napi
programhoz csatlakozva április 25-én szer-
veztük meg a 2018-as tavaszi papírgyûjté-
sünket. A szülõk, a lelkes gyerekek és ál-
landó segítõnk, Csóka Kati néni támogatá-
sával, most is sikerült 12 tonna feletti
mennyiséget gyûjtenünk. Köszönjük min-
denkinek, aki segített a környezettudatos
szemlélet kialakításában, és ezzel 221 fa,
338 m3 víz, 4160 liter olaj, 53300 kWh villa-
mosenergia megtakarítását tette lehetõvé.

Varga Szilvia

Katasztrófavédelmi verseny
2018. március 22-én került sorra Tamási-
ban, a több éve hagyományosan az isko-
lánk tanulóival együtt megrendezett ka-
tasztrófavédelmi verseny.
Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva, eb-
ben a tanévben két középiskolás és egy ál-
talános iskolás csapattal is képviseltettük
magunkat.
Az általános iskolásaink majdnem dobo-
gósak lettek!
A résztvevõk: Kovács Aliz, Fischl Dorina,
Fresli Ádám, Kneisz Tamás, Sümegi Pé-
ter.

A „fiatalabb” középiskolás csapatunk az
elsõ megmérettetésén 3. helyezést ért el!
Csapattagok: Bence János Lehel, Kovács
Henrik, Meilinger Norbert, Szabó Bence,
Zsolnai Róbert.
Az rutinosabb és „idõsebb” csapatunk pe-
dig a kitûnõ 2. helyezéssel öregbítette isko-
lánk hírnevét!
Csapattagok: Fésüs Kira, Sümegi Nóra,
Vonya Teodóra Evelin, Aumann Mathias,
Bodó Bence.

Szervezõ és kísérõ tanár: Enesei József
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A 17. század végi Simontornya itáliai ábrázolása
Elõzõ hónapban kettõ rézkarcot mutat-
tam be írásban – de sajnos képek hiányá-
ban. Ajánlom mindenki figyelmébe a hi-
vatkozott irodalomból Gaál Attila írását,
ami az interneten hozzáférhetõ, illetve
Kiss István örökbecsû szövegkorpuszát a
település történetérõl. E hónapban szin-
tén innen választottam ki egy ábrázolást az
elõbbi munkából.
Gian Giacomo de Rossi római kiadónál ta-
lálhatunk egy különlegesebb ábrázolást a
településrõl és természetesen a várról a 17.
század végébõl. A képrõl öt tematikai egy-
séget kívánok most itt bemutatni, hogy mi-
vel is járulhat hozzá a település történeté-
nek közelebbi megismeréséhez.
Az elsõ természetesen a vár hegyen való
ábrázolása, ami rendkívül hasonlít a febru-
ári számban látható „törökös” képhez. A
vár kiemelése annak pozícióját kívánta
erõsíteni és nem földrajzi tényeket közöl-
hetett. A második rész érdekesebb, ez pe-
dig a hidak elhelyezkedése és szerepelteté-
se. Három hidat vehetünk észre a képen:
az elsõ a várat kötötte össze a településsel,
a többi pedig Simontornyából kifelé indu-
ló építmények lehettek. A település hár-
mas felosztására már korábban is tettem
utalást, ahogyan Tóthné Unghy Ilona
munkájában is láthatunk egy ilyen, 18. szá-
zad eleji állapotot ábrázoló képet. A hidak
hosszúságának megbecslését Kiss István

próbálta meg elõször, de ahogyan Gaál At-
tila is utal rá, ez a kép még nem lehetett a
birtokában munkája elkészítésekor. A
harmadik elem sokkal egyszerûbb: ezen az
ábrázoláson részletes képet kaphatunk a
településrõl. Különbözõ tornyokat és épü-
leteket is be lehet azonosítani rajta – ez egy
késõbbi kutatás számára kitûnõ feladat le-
het.
Negyedikként említésre méltó a vár ostro-
mára való utalás, amire 1686 szeptemberé-
ben került sor Badeni Lajos és csapatai ál-
tal. Inkább szimbolikus, mintsem konkrét
katonai eseményekrõl lehetett szó, hiszen
a várat nem is kellett megostromolni, mi-
vel annak állapota szinte lehetetlenné tet-
te a védekezést a helyi erõk számára. Vé-
gezetül egy kis érdekesség: a mû készítõje

a település fölé a Sárvíz folyót (Sarwitz
fiume) helyezte, ami földrajzi szempontból
nem igaz, hiszen tudjuk, hogy ez csakis a
Sió lehetett. Viszont érdekesség, hogy az
elõbbi folyó nevérõl már hallottak, míg az
utóbbiról nem mondtak semmit – a vár
alatt folyó vízrõl nem szólnak egy szót sem.
Összességében elmondható, hogy a tele-
pülésrõl leginkább a 17. század végérõl
származnak az elsõ komolyabb ábrázolá-
sok, amelyek szinte egész Európában is-
mertté tették a nevét. Helyi szemlélõdõ-
ként és magyar kutatóként azonban ezek
az ábrázolások inkább tûnnek kuriózum-
nak, mintsem maximálisan megbízható
történeti forrásnak. Igazán örvendetes
lenne ezeket az ábrázolásokat egy helyre
gyûjteni és digitális elemzés alá vetni, hogy
tényszerûen be tudjuk azonosítani azok
forrásértékét. Ez egyelõre a késõbbi kuta-
tások feladata és célkitûzése lehet.
Felhasznált irodalom:
Gaál Attila: Az 1686 õszi felszabadító had-
járat grafikai lapjainak Tolna megyei vo-
natkozásai. Wosinszky Mór Megyei Múze-
um Évkönyve XII. Szerk.: Vadas Ferenc.
Szekszárd, 1984, 123-155.
Tóthné Unghy Ilona: Simontornya kis
tüköre. Simontornya, 2008.

Kiss Márton

PTE BTK IDI doktorandusz

Mûvészetkedvelõknek – röviden!

Monumentális mûfajok

Az anyag lehetõségei az üvegfestészetben III.
Amint a korábbiakban szó volt róla, a mûvésznek figyelembe kell vennie az ólompántok
rajzolatát, illetve ezt felhasználva kell megalkotnia tervét.

Legszerencsésebb, ha maga a mûvész ezt jelzi a karto-
nokon (terveken). Ezután a kartonokról sablonok ké-
szülnek. Minden egyes színfolt külön üveglapocska
lesz, formája pedig követi a sablon formáját. A sablo-
nokat kettõs élû szabdalóval vágják ki, hiszen két
szomszédos üveglapnál figyelembe kell venni az ólom-
foglalat vastagságát. Ugyanis az ólomfoglalat „H” ke-
resztmetszetû, és az üveglapok a „H” keresztmetszet
két, félig nyitott öblébe illeszkednek. A foglalat két öb-
lét elválasztó anyagot nevezzük az ólomszalag „húsá-
nak”. Ezért az üveglapoknak e „hús” vastagságával ki-

sebbnek kell lennie. Ellenkezõ esetben a különbözõ részek nem illenének össze, és maga
az üvegablak sem férne be az eredeti keretbe. Az ólomfoglalat elemeit, mikor az üveg-
lapok már benne vannak, cinnel forrasztják össze. Ügyelni kell azonban arra, nehogy az
üveglapok a forrasztás hõjétõl megrepedjenek. Az üveg is, az ólompántok is súlyosak,
ezért nagy ablakoknál közbeesõ vasmerevítõkre is szükség van, különben az egész ablak
összeroskad. A szélnyomás ellen is védekezni kell, ezért a külsõ oldalon, fehér, átlátszó
üvegablakot raknak fel. A vasmerevítõ rúdjai és a szélvédõ keresztvasai zavarhatják a
képet, így ezeket már tervezéskor figyelembe kell venni.
Ha túl sok apróra szabdalt árnyalatot választ a mûvész, ez gyengítheti a fényhatást, ha vi-
szont túl kevés színt alkalmaz a mûvész, a színhatás lesz szegényes.
Úgy gondolom a fentiekkel is közelebb jutottunk ahhoz, hogy megismerjük a gótikában
virágzó színes ablakok rejtelmeit. Aki kíváncsi további részletekre, annak érdemes el-
mennie a simontornyai könyvtárba A képzõmûvészet iskolája I.-II. c. kötetekért.

Gyurkó Gábor
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Felkészülési mérkõzés a PSE fesztiválra, Paksra
A Bozsik-program hétéves korosztá-
lyában focizó palánták felkészülési
mérkõzést játszottak az anyukáik ellen
a sporttelep mûfüves pályáján. A gye-
rekek bemutatták labdavezetési és ka-
pura lövési tudásukat. Az anyukák pe-
dig a pálya szélén elhangzott szakértõi
nyilatkozatok után a pályán is megmu-
tathatták labdarúgótudásukat.
Eredmény: Anyukák–Bozsikosok 3-7.

G.H.H.

SZÜLETÉS:
Balogh René

Házasságkötés
nem volt.

MAGABIZTOS
GYÕZELEM
IDEGENBEN

A Veszprém megyei kézilabda-bajnokság utolsó
idegenbeli mérkõzésén

Tapolca–Simontornyai KK
30-44 (13-17).

SIKK: Demeter – Lampert 9, Nacsa 4, Molnár 4,
Tenke10, Németh 12, Pásztor 3.
Csere: Rohn 2.
A lelkes tapolcai fiatalok csak az elsõ játékrészben
késztették komolyabb játékra a Lampert Csaba ve-
zette Simontornyát. Szünet után szoros emberfogás-
sal is próbálkoztak, külön õrizték az irányító Mol-
nárt és az átlövõ Némethet. Ekkor Lampert és
Tenke – a két rutinos játékos – sorra lõtték a gólokat,
igaz õk kevésbé védekeztek, zömében csatárt ját-
szottak. A nagyon sok kapott gól bosszantó, ezért
valami változtatás szükséges.

Va Lá

Lapzártakor érkezett: 12 gólos gyõzelemmel elsõ
helyen végzett a SIKK a Veszprém megyei kézilab-
da-bajnokság alsó házában.

SIKK: Demeter – Lampert 15, Molnár 4, Nacsa 3,
Németh 11, Tenke 10, Kapoli 10.
A csapat csere nélkül játszott, míg a pápaiak lét-
számhiányosan küzdöttek.
A végeredmény: elsõ Simontornya 9, második Pápa
8, harmadik Tapolca 2 ponttal.

Va Lá

A MALOM GALÉRIA
(Siópart)

Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után minden nap

látogatható.

Telefonszám: 06 (30) 781 8740


