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Ára:
200 Ft

A nagybetûs élet kapujában

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 26 diákja intett
búcsút a középiskolás éveknek és ballagott el május elsõ szombatján. A szalagavatók és a szerenád mellett ez a végzõs diákok legfontosabb eseménye az érettségi elõtt, amellyel szimbolikusan elköszönnek intézményüktõl. Az ünnepségen Csõszné Kacz Edit
polgármester asszony után Kovács Jánosné Lengyel Ilona igazgatónõ köszöntötte a ballagó diákokat. Ünnepi beszédében így szólt
a jelenlévõkhöz:
„Ma szeretteitek jelenlétében ünnepélyesen elköszönünk egymástól. Régóta nagyon vártátok ezt a napot, mint minden diák…
Az idõt ugyan meg nem állíthatjuk, de éljük meg ezt a pillanatot a
maga teljességében. Nézzetek körül. Itt ma mindenki a ti tiszteletetekre öltözött ünneplõbe, benneteket ünnepelnek a családtagjaitok, barátaitok, tanáraitok, a város és a tankerület elöljárói.
Büszkék vagyunk rátok. Együtt örülünk annak, hogy eljutottatok
eddig, és mindannyian bízunk bennetek. Hiszünk benne, hogy az
elmúlt 4-7-9-19 év nem volt hiábavaló, erõs, bátor, kitartó felnõtteket bocsátunk útjukra a mai napon. Olyan fiatalokat, akik képesek lesznek teljesíteni az érettségi vizsga követelményeit, olyan fiatalokat, akik megállnak majd a saját lábukon, olyan fiatalokat,
akik megtalálják az életben a nemes célokat és képesek lesznek

küzdeni is értük. S mindeközben nem feledkeznek meg azokról,
akik most körülveszik õket, akik együtt örülnek velük, akik mind
ez idáig, s még feltehetõen ezután is valamilyen segítséget nyújtanak a boldogulásukhoz, a boldogságukhoz.
A boldogság legyen az életetek része. Viszont a boldogság keresésekor ne számítsatok végtelen örömre, mindent átható, frenetikus érzelmekre. Az életben mindig lesznek veszteségek, soha
nem lesz olyan tökéletes pillanat, amikor csak jó vesz bennünket
körül. A boldogság az egyensúly, ami nem feltétlenül egyenlõ
mértéket jelent. Egyensúlya a jónak és rossznak, múltnak, jelennek, újnak, réginek. Hogy képesek legyetek találni mindig valami
jót, valami szépet mind az újban, mind a régiben, mind a múltban,
mind a jelenben, de legfõképp a jövõben…
Végül, Kiss Jenõ erdélyi magyar költõ szavaival búcsúzott:
Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza… aztán ismét csak elõre,
S indulj tovább az alkotó jövõbe.
Viszontlátásra, Tizenharmadikosok, Isten veletek!
G.H.H.
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
1. Május 7-én beadtuk a pályázatot a víziközmû díj támogatására. Jogosultság
alapján a kért támogatás összege 18.697.800 Ft.
2. A kormányablak kialakítása során jelenleg a központi fûtés munkáinak egy
része van hátra, melyet csak a festés befejezését követõen lehet elvégezni.
3. Megigényeltük a vis maior támogatást.
4. Aláírtam a László k. utca burkolatának felújítására kötött szerzõdést.
5. Szúnyogirtás érdekében megkerestem a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot. A minap érkezett meg a válasz, hogy 150 ha területen kerül szúnyogirtásra, melyre 2018. május 14-én sor is került – tudomásunk szerint.
6. Intézkedtem az egészségügyi TOP-pályázat kivitelezõjének kiválasztása tekintetében.
7. A vashulladék értékbecslése folyamatban van.
8. A Templom u. 5. sz. alatti épületünk beázik, az ereszcsatorna is rossz állapotban van. A felújítására árajánlatot kértem. A költsége 664.992 Ft lett. Az
SZMSZ szerint 1 m Ft-ig vállalhatok kötelezettséget, így a felújítást megrendeltem.
9. Egy képviselõ kérésére megkerestem a 6317. sz. – Szekszárd-Simontornya
összekötõ út – kezelõjét a Simontornya, belterület Szentháromság-Sió híd közötti szakaszára tábla kihelyezése ügyében. A közút kezelõje a tábla kihelyezését nem támogatja.

Április 26-án Pék Ferenc úrral, a Premix Kft. ügyvezetõjével tárgyaltam a munkaerõ-helyzetrõl.
Május 2-án a Tarr Kft. vezetõjével tárgyaltam egy pályázati lehetõségrõl. A pályázatot május 15-én be is nyújtottuk. Eredményessége esetén Simontornya is
„Okos Város” lehet. A középületekben, köztereken ingyenes, nagy sebességû
vezeték nélküli internetkapcsolat állhat a lakosok és az idelátogatók rendelkezésére.
Május 3-án az iskolai „zöldnap” alkalmából a polgármesteri hivatal nagytermében fogadtam a bolondballagókat.
Május 5-én 9 órakor a Pillich Ferenc Szakképzõ Iskola, majd 10 órakor a Vak
Bottyán Gimnázium ballagási ünnepségén vettünk részt Szabó Attila alpolgármester úrral, Tóth Attila képviselõ úrral és Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrral. A végzõsöket köszöntöttük a polgármesteri hivatalban, tiszteletükre volt
fellobogózva a város, hiszen a középiskolai ballagás városi ünnep, ilyenkor a
képviselõ-testület SzMSz-e értelmében a városi jelképek és a zászlók használata kötelezõ.
Május 8-án ülésezett az ivóvíztársulás. Elfogadták a társulás saját bevételei és
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségei összegének
megállapításáról szóló elõterjesztést.
Május 11-én rendezte az önkormányzat a 2018. évi városi borversenyt. Köszönetet mondok a szervezésért és lebonyolításért Csõsz László képviselõ úrnak,
és az Észak Tolnai Hegyközség munkatársainak. Simontornya Város Fehérbora: Schweigert György 2017-es évjáratú olaszrizlingje, Simontornya Város Vörösbora: Schweigert György 2017-es évjáratú kékfrankosa lett.
Május 12-én tartották a VIII. Várnapot. A rendezvény az idén is nagyon színvonalas volt, és sok látogatót vonzott. Köszönetemet fejezem ki a simontornyai
vár dolgozóinak a Simontornyai Várvédõk hagyományõrzõinek és mindazoknak, aki a rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt vettek.
Május 14-én a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõivel megtekintettük a simontornyai kormányablak munkálatait. Az építkezést naponta figyelemmel kísérjük. Bejelentem, hogy a nagyobb munkálatok miatt leállított OTP bankjegykiadó automata ismét mûködik. Jelenleg a közmunka-program résztvevõi már
a füvesítést, virágosítást végzik a területen. Közben elkészült a vasúton túlra
kért új játszótér terve is. Köszönöm Witzl Zsolt városi fõépítész úrnak a tervezést.
Május 19-én mutatta be a budapesti Vígszínház Kovács Viktor és Kovács
Dominik Jégtorta címû darabját. Gratuláltam a szerzõknek, büszke vagyok arra, hogy ilyen sikereket érnek el.
Május 22-én tartották az Õszikék Szociális Szolgáltató Központban a pünkösdi
ünnepséget.
Május 24-én 50 simontornyai gyerekkel Budapestre utaztunk a Fényszóró
Alapítvány vezetõje, Csepregi Éva mûvésznõ meghívására. Köszönöm a kísérõk, segítõk munkáját.
Május 25-én gyermeknapi rendezvényt tartottunk. A Temi Fried Mûvelõdési
Házban fellépett a Csurgó zenekar, a fellépésüket önkormányzati támogatásból fedeztük.

Május 28-án részt vettem a Hõsök napján tartott megemlékezésen, megkoszorúztuk a világháborúk áldozatainak emlékmûveit. Köszönöm a gimnazisták
és felkészítõ tanáruk munkáját.
Csõszné Kacz Edit polgármester: A kormányablak csütörtöktõl fogadja az
ügyfeleket a Hársfa utcában. Hivatalos átadó ünnepség majd a Tolna Megyei
Kormányhivatal új vezetõjének kinevezése után lesz.
A Széchenyi utca felújításakor a László király utcával összekötõ kis útszakaszt
is rendbe hozza a kivitelezõ.
Ma érkezett meg a Belügyminisztériumból a tájékoztató, hogy az Ivóvíz-minõség Javító Program lebonyolításában mindent rendben találtak.
A Bethlen Gábor Alap pedig 2 millió forinttal támogatja a városnapi rendezvényt.

Kovács László, a Simontornyai Rendõrõrs munkatársa: Az elmúlt hónapban 10 esetben került sor nyomozás elrendelésére. 2 esetben vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt, 2 esetben ittas
állapotban elkövetett jármûvezetés miatt, 1 esetben csalás miatt és 5 esetben
lopás miatt.
Polgármester: A téli rezsicsökkentés miatt sokan jönnek be a hivatalba,
azt hiszik, hogy az önkormányzat nem akar fizetni. Az 1210/2018. (IV. 6.)
Kormányhatározat a kiépített gázhálózattal nem rendelkezõ települések
esetén ad támogatást, de Simontornya nem tartozik ebbe a körbe. Sajnálja, hogy a kormány olyan intézkedéseket hozott, amik értelmében a fával
fûtõk sok településen, így Simontornyán sem kaptak rezsitámogatást.
Központi költségvetési támogatás hiányában az önkormányzat nem tud
számukra támogatást fizetni.
Csõsz László képviselõ: Elhangzott a tájékoztatóban, hogy megrendelték a
gyógyszertár csatornájának javítását. Ehhez fel kell állványozni, a Városüzemeltetési Kft.-nek van is állványa, de ha már ott vannak, akkor érdemes lenne
az épületet lefesteni. Mellette az orvosi rendelõk fel lesznek újítva. Ugyanolyan
színûre kellene ezt az épületet is festeni.
Polgármester: A csatornajavítás 600 ezer forint lesz, persze jó lenne felújítani,
de nem olcsó.
Cs. L.: A borversenynek idén jó visszhangja volt. A városi ünnepségre elkészül
a nyertes borok palackozása, köszöni a segítséget a lányoknak, akik egész este
segítettek a rendezvényen.
Váczi Péter képviselõ: Készített fotókat, az ügyelet mellett hetek óta áll a szemét. Lakossági limlom.
Cs. L.: Régen szelektív gyûjtõ volt ott, azóta is odahordanak mindent.

Csóka Anita intézményvezetõ: Kiegészítésül elmondja, hogy szeretne egy fõ
közfoglalkoztatottat alkalmazni hosszú távra. Beszélt a Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetõjével, azt a tájékoztatást kapta, hogy február 28-ig van lehetõség egy fõ foglalkoztatására 70 %-os állami támogatással. Kéri a képviselõ-testületet, hogy a fennmaradó 30 % bérköltséget biztosítsa az önkormányzat.
Polgármester: A legújabb információk szerint maradni fog a hosszú távú program júliusban is. Maradhatna a várban, a könyvtárban, minden intézményben
az eddig is alkalmazott munkatárs. Az óvodában a plusz egy fõ bérkiegészítése
8 hónapra körülbelül 300 ezer forint lesz, támogatja a javaslatot.
Cs. L.: Ez tehermentesíti a többi közfoglalkoztatottat, nem kell majd embert
küldeni fûnyírásra stb. Megkérdezi, hogy van-e már jelölt a munkára, és van-e
fûnyírója az óvodának.
Cs. A.: Van jelölt, el is vállalja, ha megbízzák. Fûnyíró még nincs, de be fogják
szerezni.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
1. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Vak Bottyán Óvoda munkájáról szóló beszámolót.
2. Hozzájárul egy fõ közfoglalkoztatott határozott idejû (2018. július 1-jétõl
2019. február 28-ig) tartó alkalmazásához. A bérköltségét a Vak Bottyán Óvoda költségvetésébõl fedezik.

Cs. L.: Megkérdezi, hogy a szeptemberben induló bölcsõdét finanszírozza-e az
állam.
Cs. A.: Igen, megigényelték a normatívát. 4 hónapra a gondozó, a dajka bérét
10 gyerekkel számolva. Ha több jelentkezõ lesz (a maximum 12 fõ lehet), akkor
december elején még lehet kiegészítõ normatívát igényelni.
Polgármester: 10 millió forint van beállítva a bölcsõdére a költségvetésben.
Ha ad az állam 5 milliót, akkor ennyit meg lehet spórolni. Jelenleg 10 jelentkezõ
van, ha többen lesznek, akkor az részesül elõnyben, aki dolgozik.
Cs. A.: Munkáltatói igazolás szükséges a jogszabály szerint. Nem lesz térítési
díj, de az SzMSzbe be lehet venni, hogy a szülõnek kell behoznia a pelenkát,
popsi krémet stb.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
elfogadja a 2018/2019. évi óvodai nevelési év indításáról szóló tájékoztatót. A
2018/19. óvodai nevelési évben 5 óvodai és 1 bölcsõdei csoport indítását
engedélyezi.

Cs. L.: Megkérdezi, hogy a nyári meszelést ki végzi, a Városüzemeltetési Kft.?
Cs. A.: Igen, a bölcsõdei építkezés miatt eleve ott lesznek.
Polgármester: Törvénynek megfelelõen nyáron 3 hét szünetet tart az óvoda,
de ha a szülõ kéri, meg kell oldani a gyerek felügyeletét.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a tájékoztatót, miszerint a Vak Bottyán Óvoda 2018. július 23. napjától augusztus
12-ig (3 hétig) zárva tart.

Polgármester: Megkérdezi, hogy hány gyerek van a gyermekjóléti szolgálat
látókörében, akik segítségre szorulnak.
Soósné Szûcs Krisztina, az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ munkatársa: Összesen 4 család 12 gyerekkel van gondozásban. De családból való
kiemelésre nincs javaslat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint Simontornya Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését megtárgyalta és azt elfogadja.
Az átfogó értékelést a Simontornyai Polgármesteri Hivatal útján megküldi a
Tolna Megyei Kormányhivatal számára.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen a következõ döntést hozta:
A fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló
rendeletében foglaltak szerint eljárva Kiss György és Bánáti Alexandra
Szimonetta, valamint Fekete Gábor és Feketéné Hegedûs Eszter, valamint Balogh Attila és Balogh-Antalovics Nikolett elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmét
megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a jogszabályi elõírásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás összegét a 13/2003. (X.
15.) számú önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés alapján 428.000 Ft, azaz
négyszázhuszonnyolc-ezer forint összegben állapította meg.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen tárgyalta a javaslatot. A kitüntetõ címek átadása az ünnepi testületi ülésen történik.
– „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza a Fried Kastély Szálloda
és Étteremnek és Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga iskolaigazgatóasszonynak.
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– „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza Weiszné Nemesi Magdolna asszonynak.
– „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Rabóczki Lajos úrnak
és Máté Imre úrnak.
– „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza Bíborné Bodorkós Klára
asszonynak.

Tóth Ferenc Attila képviselõ: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást.
Polgármester: A módosítás azért kell, mert Kisszékely kilép a társulásból, és
szeptembertõl bölcsõde is lesz.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta:
A Simontornyai Köznevelési Társulás társulási megállapodásának módosítását és a megállapodás új egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, az eladást javasolja,
de azzal a feltétellel, hogyha a vevõ nem fizeti ki a teljes vételárat, akkor maximum 5 év futamidõvel fizethesse ki a fennmaradó összeget.
Cs. L.: Furcsállja, hogy pár éve még 4 millió forintnál is többre értékelték fel az
ennél rosszabb állapotú, lakatlan lakótelepi lakásokat, most meg 3,5 millió forintról szól az értékbecslés.
Polgármester: Az a módosító javaslat érkezett, hogy 5 év részletfizetést engedélyez a testület.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya,
Vak B.-ltp. 13., fsz. 1. sz. alatti ingatlant eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Csórik
Józsefnét. Az ingatlant értéke 3.550.000 Ft. A vételár megállapításához figyelembe kell venni az 1/2016. (II:1.) önkormányzati rendeletben foglaltakat,
amely az alábbiak szerint határozza meg a vételárat, illetve a fizetési feltételeket:
a) elõvásárlási joggal rendelkezés esetén az értékbecslés alapján meghatározott beköltözési érték, ami az értékbecslés 75 %-a, azaz: 2.662.500 Ft,
b) részletfizetés esetén a 2.662.500 Ft 20 %-át kell befizetni önerõként
(532.500 Ft), valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti ügyleti kamat, vevõt kérelmére, a vételárhátralékra 5 évi egyenlõ részletben történõ részletfizetési
kedvezmény illeti meg,
c) készpénzben történi kifizetés esetén a 2.662.500 Ft 50 %-át kell befizetni
(1.331.250 Ft) azzal, hogy így mentesül a további 50 % megfizetése alól, de 10
éves elidegenítési tilalmat kell vállalni.

K. M.: A bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, és itt is azt javasolja, hogy 5
év részletfizetést engedélyezzen a testület.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: Úgy tudja, a vevõ itt egy
összegben kíván fizetni.
Polgármester: Az a módosító javaslat érkezett, hogy 5 év részletfizetést engedélyez a testület.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a módosító indítványt, és a következõ döntést hozta:
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya, Mátyás k. u.
4-5., I/2. sz. alatti ingatlant eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Zachár Krisztinát.
Az ingatlant értéke 3.030.000 Ft. A vételár megállapításához figyelembe kell
venni az 1/2016. (II:1.) önkormányzati rendeletben foglaltakat, amely az alábbiak szerint határozza meg a vételárat, illetve a fizetési feltételeket:
a) elõvásárlási joggal rendelkezés esetén az értékbecslés alapján meghatározott beköltözési érték, ami az értékbecslés 75 %-a, azaz: 2.662.500 Ft,
b) részletfizetés esetén a 2.272.500 Ft 20 %-át kell befizetni önerõként
(454.500 Ft), valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti ügyleti kamat, vevõt kérelmére, a vételárhátralékra 5 évi egyenlõ részletben történõ részletfizetési
kedvezmény illeti meg,
c) készpénzben történi kifizetés esetén a 2.662.500 Ft 50 %-át kell befizetni
(1.136.250 Ft azzal, hogy így mentesül a további 50 % megfizetése alól, de 10
éves elidegenítési tilalmat kell vállalni.

Cs. L.: Megkérdezi, hogy most már rendelkeznek-e a helyi vállalkozások a
szükséges tanúsítványokkal.
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Szabó Attila alpolgármester: Véleménye szerint nem.
Cs. L.: Megkérdezi, hogy mi legyen a határidõ.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Célszerû lenne a június 30.
Polgármester: Az korai, legyen inkább július 15., a döntés pedig az ezt követõ
elsõ testületi ülésen. Nem muszáj megvárni a szeptembert, ha kell, akkor rendkívüli ülést lehet tartani majd júliusban.
Az a két módosító javaslat érkezett, hogy az ajánlattételi határidõ: 2018. július
15., 10.00 óra legyen, a döntés pedig a 2018. július 15. napját követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a módosító indítványokat, és a következõ döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott jogkörében eljárva a település közvilágítását korszerûsíti. Ehhez a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján választja ki a nyertes vállalkozót.

Tájékoztató a 2017. évi fogszakorvosi ellátás
tapasztalatairól
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar: Köszöni a meghívást. Amit leírt, az csak töredéke a tapasztalatainak, de ha a részletekbe belemenne, akkor sose végezne. Szívesen válaszol a kérdésekre.
K. M.: Megkérdezi, hogy napi szinten hány beteget lát el. Tudja, hogy sokan inkább átmennek Pincehelyre fogorvoshoz.
Dr. M. A. A.: Ez változó. Õ az egyetemen orvosi esküt tett, ennek szellemében
dolgozik. Nem ír receptet boltban, kocsmában. A pincehelyi kolléganõ magatartása miatt már az ÁNTSZ-hez és az OEP-hez is fordult, és az orvosi kamarát
is értesíteni fogja. Sokan alaptalanul vádolják õt (Muneer doktort), ez ellen nem
tud mit tenni. Nehezményezi, hogy a képviselõnõ, aki egyben a Pillich Szakképzõ igazgatója, nem küldi a gyerekeket fogorvosi szûrésre, ha ellenõrzik a munkáját, akkor hiányolni fogják ezeket a szûrõvizsgálatokat.
K. M.: Tudja a doktor úr, hogy a szakképzõbe problémás gyerekek járnak, dohányoznak stb. A doktor úr csak két lehetséges napot adott meg, amikor mehettek volna a gyerekek. Akkor épp kint voltak a tanyán. Õ igazgatóként mondta nekik, hogy ne menjenek be csak ezért. Tudja, hogy mikor elmennek a gyerekek a vizsgálatra, akkor a doktor úr nem csinál velük semmit, csak kapnak
egy papírt.
Dr. M. A. A.: A fogorvosi körzete Simontornya, Kisszékely és Tolnanémedi.
Csak ezeken a településeken élõket köteles ellátni. Ha jön egy szakályi iskolás,
aki idejár, azt is szûri, de ad egy javaslatot neki az elvégzendõ kezelésekrõl.
Amit majd a szakályi kolléga csinálhat meg. Ha igazgatóként úgy dönt, hogy
nem küldi a gyerekeket vizsgálatra, akkor errõl írásban tájékozatnia kellene õt,
mint fogorvost.
K. M.: Rendben, most érti, hogy a körzeten kívülieket nem látja el, de tud helyi
betegrõl is, akit a doktor úr nem látott el.
Dr. M. A. A.: Kéri, hogy legyenek tisztelettel egymás iránt. Név nélküli, meg
sem történt eseteket nem illõ felhozni, és azt is tudja, hogy adatvédelmi szabályok is vannak, õ sem kívánt neveket említve panaszkodni.
K. M.: A legújabb a panorámaröntgen ügye. Megkérdezi, hogy feltétlenül szükség van-e rá, amikor a betegek úgyis eljárnak vidékre, ahol van ilyen készülék.
Dr. M. A. A.: Azért kell, mert ugyan a tehetõsebbek el tudnak menni vidékre,
és fizetni tudnak a röntgenért, de itt sok olyan beteg van, aki nem tud ezért
Szekszárdra vagy Székesfehérvárra elutazni. Sokan 3 mûszakban dolgoznak,
emiatt nem érnek rá, ha Fehérvárra mennek, ott 10 ezer forint egy röntgenvizsgálat.
Korábban kérték, hogy legyen délután is rendelés. Megváltoztatta a rendelési
idõt és 2 délután rendelt 12-18 óráig. Senki nem jött, ezért visszaállította a régi
8-14 óráig tartó rendelést.
Arról, hogy miért mennek betegek Pincehelyre, arról a Kamilla doktornõt kellene megkérdezni.
Polgármester: Megkérdezi, hogy fogorvosok esetében van-e szabad orvosválasztás.
Dr. M. A. A.: Nincs. A betegnek jogában áll másik orvoshoz menni, de ott fizetnie kell a kezelésért.
Polgármester: A panorámaröntgen már meg is érkezett, de majd csak a rendelõ felújítása után szerelik be.
Cs. L.: A TAJ-kártya és lakcímkártya nélkül érkezõket nem köteles ellátni, de
mégis megteszi. Megkérdezi, hogy ez milyen gyakran fordul elõ.
Dr. M. A. A.: Gyakran. A többség betartja a szabályokat, de nem mindenki.
Akinek az adatai már bent vannak gépben, azokkal nincs gond. De a többiek
esetében hívnia kell a háziorvosokat, hogy legyenek szívesek megadni a beteg
TAJ-számát. 6 éve van Simontornyán, úgy tapasztalja, hogy a polgármesterasszony, a jegyzõ úr, Zsolnai képviselõ úr és Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ az, akit érdekel a fogorvosi ellátás helyzete. Köszöni a támogatásukat. Kéri, hogy senki se dõljön be a pletykáknak, mert azzal nem segítik az ellátást, sõt, a betegnek tesznek rosszat. Kéri a testület tagjait, hogy mûködjenek
együtt, próbálják a lakosságot szolgálni.
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Polgármester: Arra panaszkodtak többen, hogy sürgõs esetben, mikor fájt a
foguk és nem voltak bejelentkezve, akkor nem kapnak azonnali ellátást.
Dr. M. A. A.: A bejelentkezésrõl, ha ma valaki Mezõszilasra kér idõpontot, 4
hónap múlva kap. Itt ellátják aznap. Sürgõs esetnek az számít, ha fel van dagadva az arca, vagy baleset során sérült a fogazata. A fogfájás nem egyik pillanatról a másikra jelentkezik, ez nem számít sürgõsségi esetnek. Nem kell elõjegyzést kérni nála. De délután 2-ig van rendelés, ha fél 2-kor telefonál valaki, azt
nem tudja ellátni, mert, ha lesz valami szövõdmény, akkor nem tud hova menni, Szekszárdon is csak 2-ig van szájsebészet.
Van olyan beteg, akit december óta kezelek, mert hol jön, hol nem. A betegnek
jogai mellett kötelességei is vannak. A képviselõk nem kérdezik meg tõle (az
orvostól) sosem, hogy mi történt a rendelõben. Például volt egy herpeszes beteg. Ha õt azonnal ellátta volna, akkor utána a többieket el kellett volna küldenie, mert elõírás, hogy herpeszes beteg után fertõtleníteni kell a rendelõt. Erre
a beteg átment Pincehelyre, ott ellátták. Emiatt az ÁNTSZ-hez fordult (õ, a fogorvos). Õ betartja a szabályokat, de van, aki ellene dolgozik, ez nem tesz jót a
városnak sem.
Alpolgármester: Csodálkozik, hogy ennyi vitás eset van. Eddig csak arról hallott, hogy problémát okoz az idõpontkérés.
Dr. M. A. A.: Elõfordult, hogy hajnalban hívta egy beteg, aki a Hankookban dolgozik, hogy mikor tudna jönni, mondta neki: ahogy leszáll a buszról, jöjjön be a
rendelõbe. Két embernek akkorra volt idõpontja, nem tetszett nekik, de nem
vele (az orvossal) beszélték meg, hanem a képviselõknek panaszkodtak. Olyan
beteg is volt, aki feljelentéssel fenyegetõzött, ha nem látja el ingyen. Igyekszik
megoldani a problémákat, de nem engedhet meg mindent.
Polgármester: Reméli, sem a hivatalban, sem a testületben nincs olyan ember, aki az alapellátás ellen dolgozik. A fogorvos nem politikus, nem kell tûrnie
mindent. A város érdeke, hogy legyen helyben fogorvos, most fel fogják újítani
a rendelõt. Aki mégis máshova megy, annak fizetni kell, de ez mindenkinek magánügye.
V. P.: Régen, még a Dési doktor úr idejében is volt vidékre járás. Szilasra,
Dégre. A simontornyaiaknak sose jó az, ami itt van. Fontos lenne a prevenció,
nem csak akkor kell orvoshoz fordulni, amikor már hetek óta fáj a fog.
Dr. M. A. A.: Egyetért. Aki eljön szûrõvizsgálatra, az kap egy listát arról, hogy
milyen kezelések javasoltak. De, ha nem jön többet vissza, akkor nem tudja ellátni.
Amióta a pincehelyi doktornõt figyelmeztette az OEP, azóta kér pénzt a körzeten kívüliektõl, és azóta érzékelhetõen több lett a beteg helyben.
Volt, hogy õ (Muneer doktor) írt fel gyógyszert, 150 forintba került volna. Nem
tetszett a betegnek. Átment Németkérre, ott fizetett 10 ezer forintot az ellátásért és még 10 ezret a gyógyszerért.
Még egyszer arra kéri a képviselõket, hogyha azt hallják, hogy õ nem látott el
valakit, akkor keressék meg az ügyben. Ne higgyenek az alaptalan vádaskodásoknak. A betegeket pedig arra kéri, hogy értsék meg, nekik is vannak kötelességeik.

Cs. L.: Az anyagban még arról van szó, hogy a szennyvízelvezetésre pályázatot
adott be a város. Pontosítani kellene, hogy már megvalósult.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A „LOCAL AGENDA 21” nevû dokumentum (magyarul: Fenntartható Helyi Fejlõdési Program) érvényességét – változtatás nélkül – további 2 évre meghosszabbítja.

Alpolgármester: Várható, hogy ebbõl bírósági ügy lesz. Arról volt szó, hogy a
területen szolgalmi jog van, de kiderült, hogy nincs. Nem érti, ez hogy történhetett.
Polgármester: 1989-es ügy. Nem lehet tudni, miért maradt el a bejegyzés, de
ez a helyzet.
Címzetes fõjegyzõ: Az a probléma, hogy megnõtt az átemelõ teljesítménye,
gyakran kell tisztítani. Ehhez gép kell, ami a jelenlegi úton már nem fér be. Ha
meg nem tisztítják, akkor ki fog önteni a szennyvíz, ahogy ez áprilisban már
megtörtént.
Alpolgármester: Azt javasolja, hogy nézessék meg a helyzetet egy ügyvéddel.
Polgármester: Régen az egész terület önkormányzati tulajdon volt.
Zsolnai István képviselõ: Egy per eltarthat évekig. Addig mi lesz a szennyvízzel?
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy nem lehet-e kisajátítani a területet, ahol a
gép eljárna.
Címzetes fõjegyzõ: De igen.
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Polgármester: Beszélni kell az ott lakókkal, õk is mondhassák el, mit szeretnének.
Címzetes fõjegyzõ: Az a lényeg, kell ott egy 15 méter széles út, ahol elfér a
gép.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A szennyvízátemelõ géppel való rendszeres tisztítására – a megnövekedett
kapacitás miatt is – legalább negyedévente szükség van. A tisztítógép – a méretei miatt – azonban nem tudja megközelíteni az átemelõt, ezért új szervizút
kialakítására van szükség.
Felhatalmazza a város alpolgármesterét, hogy az érintett tulajdonosokat tájékoztassa minderrõl és a kialakítás feltételeit (az érintett lakók igényeit is) terjessze a szeptemberi testületi ülés elé.

Polgármester: Idén nem nyit ki a Tamási Járási Tábor. Mehetnének a gyerekek a paksi táborba. A két kísérõtanár ellátásának költségét kérik a testülettõl.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy miért nem nyit ki. A felújítás miatt?
Polgármester: Nem. Iregszemcse nem járult hozzá az üzemeltetõ-váltáshoz.
Felértékeltetik az ingatlant.
Alpolgármester: Javasolja, hogy majd vegye meg a tábort a város.
Cs. L.: A költségvetésbe betervezett összegbõl a diákok ellátását is ki lehetne
fizetni.
Polgármester: Nem javasolja, azt eddig sem az önkormányzat fedezte.
Aljegyzõ: Azt javasolja, hogy a testület fizessen egy hajókirándulást az érintett
gyerekeknek.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A gyermekekre felügyelõ két tanár szállás- és étkezési költségét, valamint a
gyermekek és tanárok részére egy hajókirándulás költségét az önkormányzat
2018. évi költségvetésébõl biztosítja.

Cs. L.: Ez egyik sem szolgálja a lakosság igényeit. Az emberek azt szeretnék,
ha a testületi üléseket is közvetítené a tévé. A Tolnatáj adásait senki se nézi.
Polgármester: Nem sikerült errõl megállapodni. A Diel TV felszerelését kb. 10
millió forintért lehetett volna megvenni. De kellene egy ember, aki felveszi a
mûsort, megvágja stb.
Zs. I.: Nem tudják az emberek a városban, hogy milyen döntések születnek.
Nincs tévéközvetítés, a Facebookon meg dezinformációk keringenek. Van pár
ember, aki folyamatosan lejáratja a testületet a neten. A testület érdeke lenne,
hogy a valódi információkat eljuttassa az emberekhez.
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Alpolgármester: Mikor volt tévéközvetítés, akkor se tudták mi van. A Szabó
Robi is megmondta, hogy a fõ probléma az információ hiánya.
G. H. H. újságíró: A tévéközvetítéseken keresztül sem lehet követni a döntéseket, az emberek otthon nem látják az elõterjesztéseket.
Zs. I.: Ha megkérdeznék az embereket, hogy tévéközvetítés legyen vagy járda,
biztosan a tévére szavaznának.
Polgármester: Akkor a Tolnatáj ajánlatát senki sem támogatja. A Tolnai Népújság egy simontornyai számért elkér 150 ezer forintot.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elutasította az eredeti javaslatot és, a következõ döntést hozta:
Nem kíván szerzõdést kötni a Tolnatáj Mûsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel.

Polgármester: Azt javasolja, adják el az ingatlant.
Cs. L.: Azt javasolja, hogy kérjenek érte 50 darab belépõjegyet a Gunarasi Fürdõbe.
Polgármester: Akkor ez egy harmadik variáció, felveszi a kapcsolatot a dombóvári polgármesterrel.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Dombóvár város polgármesterének kérésére, az általa felhozott indokok alapján elajándékozza a dombóvári 0329/23 hrsz-ú ingatlan simontornyai önkormányzati tulajdonrészét Dombóvár Város Önkormányzatának, azzal a
feltétellel, hogy 2018-ban Dombóvár város 50 darab belépõjegyet ad át a
dombóvári Gunarasi Gyógyfürdõbe – ingyen és térítésmentesen – Simontornya Város Önkormányzatának.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Elfogadta a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításait, miszerint Gyönk kilép a társulásból.
Cs. L.: Simontornyának is meg kellene fontolnia kilépést.

Polgármester: Többen jelezték, hogy az ügyeletnél még mindig kint van a karácsonyi fény.
Cs. L.: Intézkedik, leveteti. Jelzi, hogy a közmunkaprogramban használt teherautó nagyon rossz. Az idén már 600 ezer forint volt a javítása, nem ér annyit,
kellene egy másik.
Az anyag összeállítása a honlapon megtalálható jegyzõkönyv alapján készült.
Összeállította: G.H.H. és Molnárné Bereczki Annamária

Szépkorú köszöntése
városunkban
Lukács Tibor–Magyar Melinda
Havel József–Pál Marianna
László Zoltán–Ordasi Andrea
Lakatos Roland–Balogh Mária
Imre Attila–Gyõri Szilvia
Sztojka Sándor–Kovács Emma
Szõke Gergely–Havel Brigitta

Zsolnai Máté, Pajor István Marcell

Simontornya újabb lakója
került be a szépkorúak táborába. Mezõ Józsefné
2018. május 30-án ünnepelte 90. születésnapját.
Ebbõl az alkalomból
Csõszné Kacz Edit polgármester megtisztelõ kötelességének eleget téve otthonában köszöntötte fel
az idõs hölgyet.
Az idõsek iránti tisztelet és
hála jeléül átadta Orbán
Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot.
Egy virágcsokor kíséretében – az önkormányzat és
településünk valamennyi
lakója nevében – jó egészséget és további békés boldog éveket kívánt.
G.H.H.
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Hõsök napja
Minden év májusának végén a magyar történelem hõseire, hõsi
halottaira, elsõsorban a két világháborúban elesett katonáinkra
emlékezünk.
Idén a gimnázium 10. g osztálya készült a Hõsök napjára mûsorral, amit május 28-án délelõtt adtak elõ a II. világháborús emlékmûnél, ahol versekkel, dalokkal, ünnepi beszéddel emlékeztek
meg a két világháborúban elesett simontornyai katonákról. A
mûsor után koszorúzásra került sor, ahol a város állami és társadalmi szervezetei helyezték el a megemlékezés virágait. A mûsor
az elsõ világháborús emlékmûnél folytatódott, ahol elhangzott a
Szózat és ott is sor került a koszorúzásra.
Fontos, hogy a Hõsök napi megemlékezés valamennyiünkben tudatosítsa, hogy a világháborúkban nagyapáink, dédapáink, ükapáink harcoltak, saját családtagjaink, így mindannyian személyesen is érintettek vagyunk, amikor világháborús hõsökrõl beszélünk. Ezek a magyar katonák a kötelességteljesítés, a küzdelem és
a kitartás hõsei. Az országnak és a hazának szüksége volt rájuk, és
õk mentek, mert menni kellett, küzdöttek, sokszor emberfeletti
módon és elestek, hõsi halált haltak a doberdói fennsíkon, Galíciában, Erdélyben, vagy éppen a Don-kanyarban.
Mindig minden generációnak emlékezni kell rájuk, és nem feledni, hogy mit tettek a hazájukért.

„Testvér, ki alszol ismeretlen sírban,
s megbékélt arcod nem láttam soha:
álmodd tovább az elnémultak álmát,
csöndes Testvérem: halott katona.”
(Wass Albert)

Újabb rekordot ért el az „Örökös bajnok”
A Simontornyai Vár lovagtermében Simontornya Város Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség közös rendezésével
megtartott regionális borversenyen 48 bormintát értékelt a 4- 4
tagú bírálóbizottság. Új vonásként ezúttal a bírálat idején
zártkörû volt a rendezvény, de mint a helyi sajtó képviselõje, végigkísérhettem a bírálók tevékenységét. Nem volt könnyû dolguk,
ugyanis nagyon sok jó minõségû bort vonultattak fel a simontornyai és a vidéki boros gazdák. Jó ötletnek bizonyult a zártkörû
bírálat, így nagy csendben, nagyon komolyan, alaposan elemezhették a bormintákat. Külön bizottság értékelte a fehér- és a vörösborokat, megfigyeltem, hogy két-két esetben a másik bizottság
segítségét kérték, így jó döntés született. Az is pozitívumnak tûnt,
hogy a mintákat csak számokkal azonosították, míg korábban a
jeligés rendszernél lehetett következtetni a tulajdonosra.
Este 6 óra magasságában érkeztek meg a gazdák és az érdeklõdõk, elsõnek a 80-as éveit taposó korábbi hegyközségi elnök,
Szántó György, majd az „ÖRÖKÖS BAJNOK”, Schweigert
György, aki történelmet írt, ugyanis õ az elsõ simotontornyai, akinek a borai ugyanabban az évben kiérdemelték a város fehér- és a
város vörösbora kitüntetõ címet is. GRATULÁLUNK!
A város polgármestere, Csõszné Kacz Edit köszöntötte a résztvevõket és elmondta, nagyon örül, hogy ismét megrendezhetik a
borversenyt, és hogy Simontornyán ilyen jó borok teremnek. Ismertette az utóbbi idõben megnyert pályázatokat, melyek mind a
város fejlõdését szolgálják. Az eredményhirdetés elõtt Falcsik
László borosgazda versben mondta el a borról, a versenyrõl alkotott véleményét. A legfontosabb: becsüljük meg a bort.
Az Észak-Tolnai Hegyközség titkára, Herzeg Gyöngyi kezdte ismertetni az eredményeket, majd Csõsz László képviselõ, a szervezõbizottság vezetõje, mindenese folytatta.

A MALOM GALÉRIA (Siópart)
Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap
látogatható.
Telefonszám:
06 (30) 781 8740

A teljes eredménylista Simontornya honlapján olvasható, de kiemelést érdemelnek az aranyminõsítést elérõ simontornyai borok: Böröczki István rajnai rizlingje, Vonya István otelló roséja,
Van der Viel kékfrankosa, a GÁLAKER Kft. kékfrankos roséja
és 2016-oscabernet sauvignonja, Schweigert György cuveé-je,
Bonyár Gábor kékfrankos roséja. Kupát kapott a legjobb fehérbor készítõje, Bonyár János, zenitje 18,9 pontot kapott, a legjobb vörösborért Szabó Gábor (Kálozról), cabernet franc-ja szintén 18,9 pontot ért, míg a legjobb rosé Cseh Attila kékfrankosa
lett, ez is 18,9 pontot szerzett. A kitüntetõ díjak átadása az ünnepi
testületi ülésen történik.
Végül két rövid mondat: SAJNÁLHATJA, aki nem jött el –
mondta Csõsz László. Ezt megerõsítem, mert a közös vacsora nagyon finom volt, másrészt az ízlésesen megterített asztalok látványa csodálatos volt. Cseh Attila véleménye: „EZÉRT ÉRDEMES VOLT DOLGOZNI”, tükrözi a hozzáállást, az eredményeket, sikereket. A fiatalabb korosztályhoz tartozó borászról jut
eszembe, hol vannak a fiatalok? Kik folytatják majd a borászkodást Simontornyán?!
Va Lá
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Ismét megtámadták a
törökök Simontornya várát

Immár VIII. alkalommal ébredt a városunk ágyúdörgésre. Jelezve, hogy a várat megtámadták a törökök. A közönséget Csõszné
Kacz Edit polgármester, Máté Imréné, a vár intézményvezetõje,
valamint Bencze Kornél, a várvédõk vezetõje köszöntötte. Ezután megkezdõdött a nagy összecsapás magyarok és a törökök között. A Szelindek együttes zenéjének dallamai, a korhû jelmezek,
az ágyúk és fegyverropogás, a mindent beborító füst, hangos vezényszavak magukkal ragadták a nézõket és vitézeket egyaránt. A
színes volt a programkínálat a nap folyamán: bájos boszorkányok
varázsolták el a látogatókat, gólyalábasok produkciója a gyerekeket és hastáncosok a férfinépet. Lehetõség volt íjászkodásra, reneszánsz ételek kóstolására és egy profi solymászbemutató megtekintésére.
Még soha nem volt ilyen hangulatos és nagy létszámú látogatóval
megtöltött kiállítás megnyitó, mint ezen a napon. Jene Sándor:
Harcok és Arcok címû alkotásai hatalmas sikert arattak.
Este a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
diákjainak az Egy szoknya, egy nadrág címû nagyszerû elõadását
nézhette meg a közönség. Õket a kiskunmajsai Mayossa Néptáncegyüttes elsöprõ sikerû produkciója követte.
A nap zárásaként, az est fénypontját a fõvárosi Tûzfészek Tûzzsonglõr Társulat hozta el.
Nagyon sok embert vonzott a harmadik alkalommal megrendezett veterán jármûvek kiállítása, ahol álomautókat és sok emléket
felidézõ motorokat csodálhatott meg a közönség.
Úgy gondolom, a várnap városunkban az egyetlen olyan rendezvény, ami képes több száz embert idevonzani. Egy nívós és folyamatosan fejlõdõ rendezvény. Gratulálok a szervezõknek és segítõknek egyaránt.
G.H.H.
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Elballagott 13 szakmunkás tanuló

Elballagtak a Pillich Ferenc Szakiskola végzõs diákjai. A diákok a ballagással valóban ráléptek a felnõtté válás útjára, és ebben a szakmunkásvizsga fontos mérföldkõ lesz. A hagyományokhoz hûen bejárták az iskola épületét, elbúcsúztak a jól ismert osztálytermektõl is.
A szülõk, rokonok és ismerõsök közt az udvaron megtartott ünnepségen Kántor Mónika igazgatónõ és Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a ballagó diákokat és mondott ünnepi beszédet. Búcsúzóul sok sikert, kitartást és boldogságot kívántak az életben a
végzõsöknek.
G.H.H.

Pünkösd az Õszikéknél

A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén május 24-én ünnepelte a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd
napját.
Pünkösdöt különbözõ népszokások is jellemzik: Európa jelentõs részén a
középkor óta ismert szokás a királyválasztás – mondta Petrovics Péterné,
az intézmény vezetõje és felhelyezte az otthon választott királyának, Molnár Istvánnak a fejére a koronát. A királyválasztás után Máté Imréné és
Lelkes-Cserfes gitárcsapata egy kedves dalcsokorral szórakoztatta a hallgatóságot, ezután Máté Anna arany hangjával kedveskedett néhány dal
erejéig az idõseknek. A nap zárásaként meleg lángossal és hideg üdítõvel
vendégelték meg a bennlakó és meghívott közönséget az otthon dolgozói.
G.H.H.
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Sikeresen szerepeltek a „kalinkával”
Tolnanémedi volt a házigazdája a 16. alkalommal megrendezett Mikrotérségi Nyugdíjas Találkozónak. A
rendezvényen mintegy 150 nyugdíjas korú vett részt. A
belecskai, kisszékelyi, nagyszékelyi, pincehelyi, tolnanémedi, simontornyai klubokból álló kistérség Ozora
belépésével teljes lett. A nyugdíjasklubok szokásukhoz
híven mûsorral készültek. Kissné Erzsikétõl megtudtuk, hogy a bõrgyári nyugdíjasklub új tánccal, a kalinkával növelte repertoárját. Az új táncuknak nagyon
nagy sikere volt, kétszer is visszatapsolták õket. A házigazda tolnanémediek kitûnõ szervezéssel, finom ételekkel, jó zenével tették emlékezetessé a napot.
Va Lá

Továbbra is csökken a digitális szakadék Simontornyán
2018-ban újabb két csoport, egy kezdõ és egy haladó tanfolyam tanulói szereztek piacképes tudást és az ezt igazoló tanúsítványt.
A GINOP 6.1.2. program keretében mostanra 11 tanfolyam zajlott le Simontornyán, ahol a 16-65 éves korosztály
tanulhatott, így mára 130-an vettek részt a képzéseken, melyek folyamatosan indulnak. Továbbra is várom az érdeklõdõket.

Hamarosan indulnak a 65 éven felülieknek meghirdetett tanfolyamok is.
Érdeklõdni továbbra is a könyvtárban lehet.
A most végzetteknek szeretettel gratulálok a sikeres vizsgához.
Vácziné Horváth Anikó mentor

Fenntarthatósági témahét
Intézményünk is csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez, melynek célja, hogy a környezet védelmére hívja fel a tanulók figyelmét. Az elõzõ évhez hasonlóan április utolsó
hetében két osztály is a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozott. A 8. b és 10. g osztály biológia, földrajz, fizika, kémia, angol, német és osztályfõnöki órákon érdekes feladatokkal
járták körül ezt a témát. Mindez kiegészült még a Föld napi programmal. Reméljük, a
tanórák megtartásával hozzájárultunk a tanulók ismereteinek bõvítéséhez, és megismerték a téma fontosságát, és felfigyeltek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel
õk is sokat tehetnek a környezetünk védelméért.

Gyereknap
Május utolsó vasárnapja a gyerekekrõl szólt
országszerte, mint minden évben. Városunkban sem volt ez másként, igaz a gyereknapi koncertet, nem vasárnap rendezték
meg, hanem pénteken délelõtt, de így minden óvodás és kisiskolás gyermek eljutott a
rendezvényre, ahol a Csurgó zenekar másfél órás interaktív zenés elõadásán vehettek
részt. Volt itt játék, móka és kacagás és minden arcon õszinte mosoly.
G.H.H.
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Komarno Vándorkupa
2018
Az idei év elsõ tenisztornáját Komarnoban, a hazai versenyeken
oly sokszor szereplõ szlovák barátaik meghívásának eleget téve
rendezte meg a Jóbarátok Teniszklub.
De mielõtt elutaztak volna a helyszínre, egy meghívásnak eleget
téve, megnézték a Jóbarátok Teniszklub elnökének, Kovács János fiainak, Viktornak és Dominiknak a Vígszínház Házi Színpadán, Hegedûs D. Géza rendezésében, felolvasó-színházi elõadás
keretében elõadott, Jégtorta címû darabját, amihez ezúttal is
gratulálunk!

A szombati napon már nem jutott idõ játékra, de a verseny lebonyolítását kellemes környezetben, nagyon kedves emberek között
a két fõ szervezõ Tóth Tibor és Nyirati József fixálta le, miután a
„vendégek” az erre az alkalomra legyártott pólókkal és életadó
elixírrel ajándékozták meg vendéglátóikat. Így történhetett meg,
hogy vasárnap szikrázó napsütésben, fõként vegyes csapatok
küzdöttek meg az elsõ alkalommal kiírt Komarno vándorkupáért.
A sorsolás után 8 páros kezdte el a versenyt több-kevesebb sikerrel. Volt, akinek a meleg volt a nagyobb ellenfél, volt, akinek a
szombat esti ünneplés, de volt olyan is, akinek mindkettõ. Akiknek meg ezekkel a problémával küszködõ ellenfelek jutottak – továbbjutottak. A verseny Komarno központjában, a Lux Pizzéria
és Étterem pályáján zajlott, ahol a helyi versenyzõk sült csülökkel,

süteményekkel és persze behûtött sörrel fogadták a simontornyaiakat. A csoportmeccsek után az alábbi négy páros élte túl a
külsõ körülményeket és játszottak a döntõbe jutásért:
Molnár Péter–Hortyi Balázs—Kovács Szabolcs–Strycek Olivér
6:3
Rózsa Zoltán–Emil Hamran—Csendes József–Belan Palinko 6:7
(4-7)
Döntõ:
Molnár Péter–Hortyi Balázs—Csendes József–Belan Palinko 6:3
A III. helyet a két deres hajú, de legrutinosabb (összesen 138 évesek) páros, Rózsa Zoltán és Emil Hamran szerezte meg.
A helyezettek oklevelet és érmeket kaptak, a döntõt magabiztosan nyerõ páros (Molnár Péter–Hortyi Balázs) pedig magasba
emelhette a Komarno Vándorkupát!
Jövõre ugyanitt, ugyanúgy, de nem feltétlenül ugyanezzel a végeredménnyel.
Köszönettel tartozunk a komarnoi házigazdáknak, feleségeiknek, a helyszínt biztosító Lux Pizzéria és Étterem dolgozóinak és
Kónya Miklósnak és ifj. Kónya Miklósnak (mindketten tamásiak), illetve Mayer Józsefnek (Simontornyáról) a lebonyolításban nyújtott támogatásért.
6NJ9

Kárpátalján jártak a simontornyai diákok
A Határtalanul! program célja a magyar–magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a
nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében
magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta
területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A Határtalanul pályázati program keretében a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola tanulói közül 40-en (4 kísérõvel) vehettek
részt tanulmányi kiránduláson Kárpátalján. A négynapos kirándulás elsõ állomása Munkács volt. Itt a gyerekek Zrínyi Ilonáról, Munkács hõs asszonyáról hallhattak, majd elhelyezték a várban az emlékezés koszorúját és elénekelték a Himnuszt. Második nap Szolyvára
látogattunk el, ahol megemlékeztünk a málenkij robotra elhurcolt magyarokról, majd tovább utazva az Árpád-vonal egyik bunkerébe
ereszkedtünk alá. Az ebédet a Vereckei-szorosnál költöttük el és mielõtt beregszászi szállásunkra visszatértünk volna egy pravoszláv
templomot is megtekintettünk, majd megkoszorúztuk a tiszaújlaki turulmadaras Rákóczi
emlékmûvet. Harmadik nap volt a diákok számára a legizgalmasabb, hiszen egy iskolában
vendégeskedtünk. Apró ajándékokkal kedveskedtünk az ottani diákoknak és cserében finom
ebéddel kínáltak minket. Délután a beregi szõttesrõl hallgattunk elõadást, majd Csetfalván
egy református templomot látogattunk meg. A
hazaindulás napján Beregszászt ismerhettük
meg, és bemehettünk az ott mûködõ magyar fõiskola épületébe is. A városnézés után megebédeltünk és elindultunk haza.
Ez a kirándulás remek alkalom volt a diákoknak, hogy jobban megismerjék történelmünket,
és megtapasztalják a határon túli magyarság
szokásait.
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Kézilabdadömping a legsikeresebb csapatnál
A Zámbó Tibor vezetõedzõ és Varga Gábor edzõ vezetésével készülõ U11-es korosztályú fiú kézilabdázók sikert sikerre
halmoznak. Ahol elindultak, mindig az élmezõnyben végeztek. Több mérkõzésükrõl lapunkban is beszámoltunk. A Csiszár
László csoportban a kisiskolás bajnokságban indultak, 11 mérkõzésen gyõztesen

hagyták el a pályát. Csupán egy mérkõzésen kaptak ki Tamásitól, kétszer viszont
visszavágtak. „Teher alatt nõ a pálma”
mondását Zámbó Tibor szinte szó szerint
végrehajtja. 2018. január 6-án Bácsbokodon serdülõkupán, majd a következõ hét
végén (szombat, vasárnap) Szombathelyen, a Student kupán harmadik helyezést

értek el. Február 3-4-én Szlovákiában
Senec kupán vettek részt, ahol másodikak
lettek. Ugyancsak másodikak lettek a
szentgotthárdi kupán. Ezután közel egy
hónap szünet következett, ami alatt felkészültek a Gyõrben rendezett Balázs kupára, ahol az erõs nemzetközi mezõnyben a
IV. helyen végeztek. Három napra rá a Balatonfüreden rendezett tornán a második
helyet szerezték meg. Április 8-án Szombathelyen játszottak, ahol elsõ helyet értek
el, ugyancsak elsõk lettek a tamási U12-es
kupán. Utólag beneveztek a Tolna megyei
serdülõbajnokságba, ahol három-négy évvel idõsebbekkel játszanak. Az eddig lejátszott hat mérkõzésen ötször gyõztek, csupán az NB II-es ifjúsági bajnokságban szereplõ Hõgyésztõl kaptak ki. Május 19-21ig kétnapos pünkösdi tornán vettek részt
Kecelen, ahol a 12 csapatos mezõnyben a
sorsolás szeszélye folytán az ötödik helyen
végeztek. Az öt gyõzelem mellett egy vereséget szenvedtek el.
A Tolna megyei serdülõbajnokságban várhatóan a 2. vagy 3. helyen végeznek. Június
9-én a Simontornyán rendezett fordulóval
zárul a bajnokság.
Va Lá

Évadzáró éremosztó Egy lépés az egészség felé
hiába szokták volt mondani: legfontosabb kincsünk az egészség. Küa kézilabdázóknál Nem
lönösen igaznak találják ezt azok, akik például inkontinenciával, aranyérA megszokott törzshelyen,
a Rock and Roll Testvér
Ex-presszóban tartott rendezvényen megjelent a
Tolna Megyei Kézilabda
Szövetség elnöke, Dravecz
Tibor és fõtitkára, Nagy
István, akik átadták a megyebajnokságban
megszerzett
bronzérmeket.
Lampert Csaba ügyvezetõ elnök az elmúlt idõ legfontosabb tanulságait elemezte, ehhez a játékosok is hozzászóltak. Az õsszel kezdõdõ új bajnokságról is beszéltek.
A legfontosabb feladat a tisztes helytállás, a játékos létszám stabilizálása, a fiatalok bevonása, az edzéseken való részvétel.
Egy örömteli hírrõl is beszámolhatok: a jövõben Ányos
József játékos edzõként készíti fel a csapatot. A több NB
csapatban is meghatározó szerepet betöltõ Ányos József
visszatér Simontornyára, vele nemcsak a játékos rutin,
hanem Tolna megye egyik legmagasabb minõsítésû
edzõje érkezik, aki szakedzõi végzettséggel rendelkezik.
Megállapodtak abban, hogy heti két edzéssel készülnek
a Tolna megyei, valamint a tervek szerint Veszprém megyei bajnokságra.
A játékos keretben annyi a változás, hogy sérülése után
visszatér a korábbi gólkirály, Csendes Flórián. Abban bízunk, hogy látva a célkitûzést, továbbra is nálunk játszik
az igen gólerõs Németh Ferenc.
Va Lá

rel, süllyedéses elváltozásokkal, szülésbõl adódó nehézségekkel, menopauzával, prosztata, vagy egyéb szexualitást is érintõ problémákkal küzdenek. Sajnos az ilyen tünetekkel járó elváltozások nemcsak az egészségre
hatnak negatívan, de az életminõségünket is jelentõsen befolyásolhatják.
A fenti esetekben nõgyógyász, urológus, proktológus, szexológus szaksegítségre biztosan számíthatunk, de fontos lenne egy mélyebb megértéssel is
a tüneteink mögé nézni. A Kriston Intim Torna (KIT) módszere erre nyújt
lehetõséget és teszi ezzel boldogabbá nõk, férfiak és családok életét immáron 32 éve.
Kriston Andrea saját fejlesztésû egészségnevelési, önrehabilitációs rendszere, nemtõl, kortól függetlenül, mindenki számára megtanulható mozgást és elsajátítható életmódot rejt. (Norvégiában például már közel négy
éve óvodában is oktatják, nagy sikerrel.) A KIT nemcsak egy torna, mely a
gáti harántcsíkolt izommûködés gyorsaság, erõ és állóképességét fejleszti.
Összetett módon képes a fizikai karbantartás mellett a lélek, a nõi és férfi
minõségeink megszólítására és formálására. Történeteken keresztül vezeti
és juttatja a résztvevõket egy másfajta szemléletmódhoz, úgy, hogy többnyire csak az oktató beszél, ezzel is megõrizve a téma érzékenységéhez sokszor elengedhetetlen diszkrét légkört.
A módszer sikerességét bizonyítja, hogy Kriston Andreát 2000-ben beválasztották a Magyar Nõorvos Társaság és annak urulógiai szekciójának vezetõségébe.
A Kriston Intim Torna egy tudatos alhas védelem, mely jótékony hatásaival
támogatja a kontinencia képességét, a medence szerveinek élettanilag
megfelelõ helyen tartását, illetve a szexuális egészséget. Javasolt minden
nõnek, akinek már van tüneti érintettsége, vagy csak megelõzni szeretné
azokat.
Simontornyán is van lehetõség Kriston Intim Torna nõi tanfolyam megtartására 2018. augusztus hónapban, hiszen Takács Renáta, Simontornyáról
elszármazott, január óta hivatalosan is trénerként dolgozik, és jelenleg
Angliában oktatja a módszert magyaroknak és angoloknak egyaránt.
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