XVIII. évfolyam 3. szám
2019. március

Ára:
200 Ft

J Ó T É K O N Y S Á G I BÁ L
Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre a jótékonysági bál, melyet a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde dolgozói a szülõi munkaközösséggel összefogva rendeztek meg. A nagyszerû
elõadások, a csodás jelmezek tették különlegessé az alkalmat. A
rendezvény az 1920-as évekbe repített vissza: a kalapok, rojtok,
boák, flitterek, gyöngyök és térdvillantás világába. A bál hangulatáról a Reflex Duó gondoskodott egészen hajnalig. Ismét bebizonyosodott, hogy az összefogásnak nagy ereje van, hisz az 560.000
Ft-os bevételbõl lehetõség lesz csoportszobai bútorok további vásárlására és fejlesztõ játékok beszerzésére.

Étterem, Bajcsi Ágnes, Mészáros Etelka, Bonyár Renáta, Császár
Zsolt, Cseh Iván és családja, Réka Trans, Ságvári Józsefné, Körtés
Gábor és családja, Diel Zsófia, Hersics Irénke, Dolovainé Gyarmati
Erzsébet, Agro Hobby áruház, Szabó Attila, Lampert Csaba – Kling
Hermina, Tenke Zsanett, Tóth Attila, Coop ABC, Bencze János,
Hajnalka Virágbolt, Dömsödi György és családja, Kecskési Katalin,
Hegyi Ferencné, Horkaborka, Kelo-Metál Kft., BSZV Nyugdíjas
Klub, Szabó-Szép Teréz, Csõsz Mónika, Gergely Renáta, Kerekes
Otília, Kerekes Csaba és családja, Májer Gyula és Májerné Terike,
Farkas József és családja, Szakács Tüzép, Kínai áruház, Eszterlánc
Ékszerbolt, Szálka Viktorné, Hersics Tibor, Hotel Orchidea –Tengelic, Állateledel kereskedés, pékáru mintabolt, A és K kft., Horváthné
Kovács Éva, Nyári Laura, Soós István és családja, Papp Zoltán és
családja, Bakosné Szántó Viktória, Süli János- Paks II. beruházásáért felelõs miniszter, Csõszné Kacz Edit polgármester
G.H.H.

ROJTOK, FLITTEREK ÉS TÉRDVILLANTÁS –
A forradalmi 1920-as évek

Az eseményt számos helyi vállalkozó, önkormányzati képviselõ és
magánszemély is támogatta:
Horváth Istvánné, Andráskó Péter, Kovács Erika, Kojnok Róbert,
Dobos Dóri, Glück Katalin, Halbaksz Adrienn, Kovács Ildikó, Néth
Anikó – Malom Market, Kovács László és családja –Gálaker Kft.,
Várvédõ Egyesület, Korall üzlet, Varga Pékség, Simotrade, Tulipán

Az elsõ világháborúban olyan sokkoló változásokhoz kellett alkalmazkodniuk az embereknek, amelyre a divat is azonnal válaszolt. A
harcoló férfiak helyére álló dolgozó nõkkel együtt megjelentek a dolgozó nõknek szánt ruhadarabok is, hogy csak egy példát említsünk.
Az elsõ világháború vége után a nõket már nem lehetett visszakényszeríteni a háború elõtti szerepükbe, ráadásul a háború okozta sokk
arra nevelt mindenkit, hogy igenis nagykanállal falja az életet. A divat praktikusan alkalmazkodott az újdonságok utáni vágyhoz, a kirobbanó táncõrülethez, a fiús, öntudatos nõk ideáljához. A nõies formákat elrejtõ darabokat a gyönyörû boák, flitterek, a mozgást még
jobban kiemelõ rojtok tették mégis finommá és nõiessé. A „bolond
idõk” euforikus divatja volt ez!
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Csõszné Kacz Edit polgármester: Részvétét fejezte ki minden
családnak, akik az elmúlt hónapban elvesztették szerettüket, különösen Herceg Lajos és Orosz Eszter hozzátartozóinak, hiszen
õk mindketten a város kitüntetettjei voltak. Herczeg Lajost Simontornyáért Díjjal, Orosz Esztert Gyermekekért Díjjal jutalmazták korábban.
A Magyar Posta azzal a kéréssel kereste meg, hogy szeretnék a
nyitva tartást visszaállítani a korábbi rendre, vagyis, hogy minden
nap 8-16 óráig tartanak nyitva. Jelenleg hétfõn vannak 17 óráig,
csütörtökön 15 óráig. A kormányablakban pont csütörtökön van
a hosszú nyitva tartás, hétfõn pedig nem indokolt a plusz egy óra,
tapasztalatuk szerint egy ügyfél jön be az alatt az egy óra alatt átlagosan. Ha mindenképpen ragaszkodnak ehhez, akkor viszont a
péntek legyen a rövid nap.

Mikoly Tibor, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnoka: Az elmúlt ülés óta két esetben indítottak eljárást: az egyik esetben
egyedi azonosító jel meghamisításának bûntette miatt. Gépjármû-ellenõrzéskor egy balesetben összetört jármû papírjait adta át
a járõröknek a gyanúsított. Az aktuálisan általa vezetett autó egy
külföldi honosságú jármû volt, ezt lefoglalták és feljelentést tettek az ügyben.
A másik ügy: betöréses lopás történt. Az elkövetõ egy lakóház ajtaját benyomva oda behatolt, és különbözõ tárgyakat tulajdonított el: grillsütõt, saválló edényt, egy pár cipõt. Az elkövetõt sikerült beazonosítani, gyorsított eljárásban már bíróság elé is állították.
Folyamatban van két ügy: egy könnyû testi sértés, ahol még feljelentés-kiegészítésre kerül sor, és egy ittas vezetés miatt a hétvégén büntetõeljárást kezdeményeztek.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: Megköszöni a kertvárosiak nevében, hogy az Igari úton fokozott a rendõri jelenlét.
M. T. õrsparancsnok: Még a kollégákat is meglepte, hogy milyen
nagy sebességgel érkeznek oda autósok. Mérik a sebességet, teszik a dolgukat.
Polgármester: A közlekedési hatóságok nem tartották indokoltnak egy állandó sebességmérõ kihelyezését.
Zsolnai István képviselõ: A helyi önkormányzat és a helyi rendõrség mindent megtett az ügyben, amit tehetett. Most is az a véleménye, hogyha egy kamion ott nagy sebességgel megcsúszik, akkor a házban fog landolni. A közútkezelõ nem tartja indokoltnak
a szalagkorlát elhelyezését, majd ha haláleset lesz… Azt javasolja,
hogy ne hagyják annyiban, kéthavonta írjanak levelet az ügyben a
közútkezelõhöz.
Polgármester: Egyetért, a lakosság védelme a legfontosabb.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy miért nem tesznek ki egy sebességmérést elõrejelzõ táblát oda.
Polgármester: Ilyet az önkormányzat nem tehet ki, amikor kérvényezték, akkor azt a választ adta a hatóság, hogy ez ott nem indokolt.
T. F. A. képviselõ: Emberéletrõl van szó, ugyanúgy, mint a Sió-hídon. Hetekig nem temeti be a közútkezelõ a lyukakat.
Zs. I. képviselõ: Anno egy zebra felfestetése az iskola elé másfél
évig tartott.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Pályázatot ad be a Víziközmûvek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra.
A pályázatban megvalósítandó feladatok, melyet a GFT tartalmaz:
– Simontornya, Igari út korrodált acél 89 acél gerincvezeték elsõ
szakaszának kiváltása NÁ100 KPE vezetékre, 40 fm, 1 db korláto-

zottan mûködõ képes NÁ 100 föld feletti tûzcsap cserével, 3 db
korrodált acél bekötõvezeték cserével, 2 db NÁ 100 korlátozottan
mûködõképes tolózár cserével.
– Simontornya, Igari út átm. 89 acél bekötõvezeték kiváltása DN
100 KPE vezetékre, házibekötés átkötésekkel 250 fm hosszban.
– Simontornya V. számú kút felújítása, mélysége 80 m, Simontornya, Várkert, hrsz.: 808/4.

Friedmann Tamás ügyvezetõ, PLAN-ÉTA Kft.: Köszöni a meghívást. Sajnos kollégája, Sallai úr, aki a mûszaki ellenõre a beruházásnak, nem tudott ma jönni, mert lebetegedett.
Polgármester: A testületet az érdekli, hogy határidõre, szerzõdés
szerint megy-e az építkezés. Már a parlamenti képviselõ, Hegedûs Lórántné is kikérte az anyagot, szabálytalanságot sejtve.
F. T. ügyvezetõ: Ez egy épület-átalakítás. Ilyenkor bármi közbejöhet. De eddig minden a terv szerint halad. Kellett határidõt módosítani egy gázvezeték miatt. Hatósági ügy, az engedélyezõ hatóságtól függ, hogy mennyi idõ alatt készülnek el. Sallai kolléga folyamatosan ellenõriz minden munkafolyamatot. Mindent még az
eltakarás elõtt megnéz. Januárban 25 %-os volt a készültség. Ez
hamarosan 50 % lesz. A mûszaki ellenõr és a kivitelezõ is közbeszerzési eljárás során nyerte el a munkát. A költségek, árak megfelelnek a piaci körülményeknek. Sajnos, a TOP-pályázatok kiírása és a mai helyzet között eltelt idõben az építõanyagok ára jelentõsen nõtt, és a munkaerõhiány miatt a bérköltségek is.
Zs. I. képviselõ: Az a lényeg, hogy idõben elkészüljön a munka. Az
emberek meg a polgármestert szidják, hogy még a gerendát se
cserélték ki a kivitelezõk. Lényeg, hogy ilyen kérdésekben szakember dönt. Õk vállalják a felelõsséget.
F. T. ügyvezetõ: A gerendacserérõl: van egy kiviteli terv. A tervezõ
felelõssége, hogy az eredeti épületbõl mi maradhat meg. A terv
alapján adta az árajánlatot a cég. A helyszínen is lehet tájékozódni, elõre egyeztetett idõpontban a kollégák állnak a testület rendelkezésére. A politikai rész õket nem érinti. A mûszaki feladat
megoldása nem politikától függ. Anyagokat lehet átadni politikusoknak, de egyes részek üzleti titkot képeznek. Nehogy máshol
felhasználva hátrányos helyzetbe kerüljön a cég.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Csak azt az információt adta ki
a hivatal, ami a törvény szerint is nyilvános adat. Ezek fent vannak
a városi honlapon. Az árajánlatok nem képezik részét ennek. Az
érdekli az embereket, hogy ez a beruházás miért kerül 150 millió
forintba. Õk azt látták, hogy még a gerendákat sem cserélték ki.
Ezért hívta meg a testület a szakembereket, hogy mondják el, hogyan mûködik egy ilyen kivitelezés.
Polgármester: Az önerõ elõteremtése nagyon nehéz volt. Fontos,
hogy a szerzõdést az utolsó betûig tartsák be, és ha elkészül a
munka, akkor az ne menjen tönkre egy év alatt. A testület a törvények betartásával, szigorúan a város érdekeit szem elõtt tartva
dolgozik. Fontos, hogy határidõre, a kért minõségben elkészüljön
a beruházás. Kötbér is van, április 30-a után 700 ezer forint havonta.
Váczi Péter képviselõ: Az õ kezdeményezésére hívták össze ebben a témában a szakembereket. Köszöni a megnyugtató tájékoztatót.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az elõírt kötelezettségének eleget téve állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre
várható összegét.
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A képviselõ-testület az önkormányzat számításba vehetõ saját
bevételeinek körét Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV törvény 45. § a Kormánynak adott felhatalmazás alapján az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § a mellékletben foglaltak szerint határozza
meg.
A képviselõ-testület az önkormányzat adósságot keletkeztetõ
ügyleteit és azok értékét a Stabilitási tv. 3. § bontásban a mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Zsolnai István, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a költségvetést. A konyháról nyugdíjba megy a szakács, amíg
nem találnak helyére valakit, addig meg kell kérni Terebesi Lászlót, hogy maradjon, akár magasabb bérért is.
Cs. L. képviselõ: Az egész azon múlik, hogy a TOP-pályázatokhoz
mennyi önerõ kell. Ha még 50 milliót hozzá kell tenni, azt nem
bírja el a költségvetés. Akkor azt majd meg kell magyarázni az
embereknek, hogy miért ad vissza a város már elnyert sokmilliós
pályázati pénzt. Azt javasolja, most egy nagyon takarékos költségvetést fogadjanak el, tartalékoljanak, amíg meg nem jönnek a
TOP-ajánlatok. Az önkormányzati konszolidáció óta mindig volt
mozgástere a testületnek, most nincs. Ha kell valamire mondjuk
20 millió forint, akkor nem tudják elõteremteni. A hitelfelvétel is
felmerült a bizottsági ülésen, de ezt õ nem támogatja. Októberben már új testület lesz.
Átnézte a számokat: talált benne 10 millió forintot. A TOP-pályázatok önerejénél 49 millió van beírva az elõzõ elõterjesztésbe,
ide meg 54 millió. A beruházásoknál meg 64 millió. Megkérdezi,
hogy akkor mennyibe is kerül a TOP-pályázat.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A 64 milliós összegben benne van a már tavaly kifizetett összeg is. De valóban van egy
elírás az anyagban, a teljes összegnél, az 54 millió a jó, ezt javítani
fogja.
Polgármester: Jelen pillanatban nullás a költségvetés-tervezet.
5-6 millió forintot elõ lehet teremteni önerõre, de 30-40 milliót
nem. A tervezett játszótér és az óvoda fûtés-korszerûsítése nincs
benne, ezekre egyéb forrást tudnak felhasználni. A szakács esetében a jegyzõ a munkáltató, nem a testület. Saját hatáskörben
dönthet errõl.
Cs. L. képviselõ: A külterületi utak pályázat 103 milliós, amibõl 21
millió az önerõ, ha csökkentett tartalommal valósul meg, akkor
ott is van pár millió forint. Megkérdezi, hogy mi lesz a hivatali dolgozók cafetéria emelésével, nem tárgyalták ezt a témát bizottsági
ülésen.
Zs. I. képviselõ: Támogatná az emelést, mert csak 17 dolgozóról
van szó, nem hatalmas összeg. A Densoban 600 ezer forint cafetéria jár az egyszerû munkásoknak, akiknek annyi dolguk van,
hogy két csavart becsavarjanak. Nem amiatt mondja ezt, mert a
lányát is érinti a dolog, hanem, mert itt döntéseket hoznak a dolgozók, felelõs beosztásban vannak.
A hitelfelvételt anno ellenezte, de beismeri, hogy végül jól jött ki
belõle a város. Úgy tudja, most 57 millió forint a maximálisan felvehetõ összeg, ha jó pályázat jön be, akkor érdemes meglépni, a
költségvetés milliárdos összegû belefér egy ekkora kölcsön.
Emellett lesznek lakáseladások is az idén, ezekbõl is lesz bevétel.
De kiadás is lesz: a kút terveit például már el kellene kezdeni.
Polgármester: A cafetériát a törvényi elõírások szerint adták eddig is, bruttó 200 ezer forintot évente. A köztisztviselõi illetményalapot 10 éve nem emelték, a kormánytisztviselõk azonos végzettséggel 30-40 %-kal többet keresnek, mint a hivatali dolgozók.
Címzetes fõjegyzõ: Lehetne emelni az új szabály szerint, de az
emelt összeget 85 % adó terheli, így nem éri meg.
V. P. képviselõ: Van két jó kút a bõrgyár területén.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A települést az nem tudja ellátni. Összesen négy kút van, kettõ már kiszáradt, a másik kettõ parti szûrésû. Ipari víznek jó, ivásra nem.
Szabó Attila alpolgármester: Ráadásul nincsenek rákötve az ivóvízvezetékre, ki kellene vezetni a gyár területérõl, ez horribilis
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összegbe kerülne. A hivatali dolgozóknál két éve volt bérfejlesztés, késõbbiekben nem tudni mi lesz, és mi lesz akkor a szakértõ
gárdával. Az önerõ: több vállalkozóval is beszélt: elmondták,
hogy a közbeszerzéseknél nagyon vastagon fog a ceruza. Legközelebb úgy kell kiírni, hogy ha túl drága a legalacsonyabb árajánlat
is, akkor új kiírás lesz. Így lehet spórolni.
Címzetes fõjegyzõ: Ez a költségvetés-tervezet takarékos, amit lehetett, azt tartalékba tettek. De már most jönnek a kívánságok:
kútfúrás, járdaépítés, vízbetörések megszüntetése. Ezek nincsenek benne. Járdaépítés csak a közmunka-programon belül szerepel. Most elhangzott, hogy a szakács bérére is több pénz kellene,
késõbb tárgyalja a testület az óvodai karbantartó foglalkoztatását. A külterületi útnál: ha csökken a tartalom, akkor csökken a
támogatás is.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következõ rendeletet alkotta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete Simontornya Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl (a rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi).
Tájékoztató a 2018. év lezárult
pályázatairól és programjairól
Polgármester: Ma tárgyalt Csike Tamással, a Tamási Tankerület
igazgatójával. Az iskolafejlesztési beruházás májusban kezdõdik.
Valószínûleg az idén tudnak itt helyben gimnáziumi 9. osztályt indítani. A pályázatoknál nagyon meg kell gondolni, hogy mennyi
önerõt tud vállalni a város.
Alpolgármester: Egy 400 milliós pályázatnál 7-8 milliós emelés
belefér, de 40 milliós nem.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a 2018. év lezárult pályázatairól és programjairól szóló tájékoztatót.
Javaslat a Simontornya, Mátyás k. u. 4-5., II/1.
és a III/3. szám alatti ingatlanok eladására
Zs. I., a pénzügy, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
tagja: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Polgármester: A vételárat egy összegben kell befizetni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. sz. III/3. alatti lakás, 42 m2
nagyságú ingatlant eladásra jelöli ki, vevõk: Viszti Rita és Kránicz
Balázs, vételára 3.180.000 Ft.
A 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. II/1. sz. alatti 51 m2 nagyságú lakást eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Vonya Istvánt, amelynek értéke 3.631.000 Ft.
Az ingatlanok felértékelése megtörtént, energetikai tanúsítvánnyal rendelkezünk. A vételár egy összegben fizetendõ ki, részletfizetés nem engedélyezhetõ. A tulajdonjog átírása csak a teljes
vételár kifizetését követõen kerülhet sor.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Elfogadja a Simontornya Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzat módosítását, amely az elõterjesztés melléklete. Ezzel
a 24/2016. (III. 21.) KT határozat módosításra kerül.

Polgármester: Nem lehetséges a mûszaki tartalom csökkentése,
mert akkor a támogatási összeg is lecsökken. Vagy végre kell hajtani az eredeti terv szerint, vagy el kell felejteni.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy hogy áll ez az ügy. Kiválasztották-e a közbeszerzési referenst? A városüzemeltetés megcsinálhatja-e a kivitelezést, vagy esetleg a Kólya Kft.?
Folytatás a következõ oldalon.
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Polgármester: A testület korábban úgy döntött, hogy mindhárom
pályázatra kiírja a közbeszerzést.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Az önkormányzat saját cége nem vehet részt a közbeszerzésben.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a külterületi út pályázatról szóló tájékoztatót.

Csóka Anita intézményvezetõ: Tudja, hogy takarékos most a költségvetés. De egy fõállású karbantartó alkalmazásával spórolni lehet. Eddig volt már dugulás, beázás. Nem kellett vállalkozót hívni, hogy csinálja meg, hanem a karbantartó megcsinált mindent.
Eddig is napi 8 órában alkalmazták, az utóbbi hónapokban egy
csomó olyan dolgot megcsinált, ami a korábbi években romlott el.
Alpolgármester: Munkája mellett a Bozsik-programban edzi a
gyerekeket. Szabad idejében, szombatonként meccsre hordja
õket. A programban való részvételért az óvoda eszközöket kap, az
edzõ nem kap pénzt.
Cs. L. képviselõ: Csak akkor támogatja, ha ezt az intézmény ki
tudja gazdálkodni. 4 millió forintot kap pluszban az óvoda. És azt
írta a kérelembe a vezetõ, hogy az intézmény költségvetésének a
terhére kéri. A minimálbér járulékokkal együtt kb. 3 millió forint
egy évre.
Alpolgármester: Tavasszal lesz kazáncsere. Emiatt a fûtésköltség
jelentõsen csökkeni fog. Most 3,5 millió forint évente, ez akár a felére is csökkenhet. El kell gondolkodni: amikor egy beázást vállalkozó csinált meg, akkor 137 ezer forintot kért a munkáért. Egyszeri alkalommal. Most ezt munkaidõben, külön költség nélkül
megoldotta a karbantartó.
Cs. L. képviselõ: Az 50 %-os fûtésköltség-csökkenés túlzás, talán
25 % lesz.
Polgármester: Közmunkást nem tud alkalmazni az óvodában. És
az óvoda költségvetéséhez nem tudnak hozzátenni újabb 3 milliót. Akkor már most módosítani kellene az elõbb elfogadott költségvetést.
Zs. I. képviselõ: De akkor nem is kellett volna idejönni az óvodavezetõnek. Ha nem kaphat plusz támogatást. Most azt mondja a
testület, hogy vegyen fel valakit, de fizesse is ki. Óvoda és bölcsõde
is mûködik már ott, kell egy állandó karbantartó oda, mindig van
mit javítani. Rá lehet bízni a gyerekek szállítását is. A városüzemeltetés (az önkormányzat saját cége) 10 szelepet 130 ezer forintért cserélt ki az oviban. Azt javasolja, hogy a bér 2/3-át fizesse az
önkormányzat, az 1/3-ét gazdálkodja ki az intézmény.
C. A. intézményvezetõ: Ha lesz két új kazán, akkor ki tudják gazdálkodni a bért.
Címzetes fõjegyzõ: Ha nem valósul meg a kazáncsere, akkor a kérelmet újra terjessze be az intézményvezetõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Engedélyezi a plusz 1 fõ alkalmazását a megállapított óvodai
költségvetése terhére.

Polgármester: Az áthelyezés 500 ezer forintba kerül.
Cs. L. képviselõ: Következetes lesz: elment a helyszínre. Egy árok
van ott. A víz a lejtés irányába megy. Ki kell mérni, ki kell szintezni. Lehet, hogy akkor már nem is kell szintezni. Azt javasolja, ne
döntsenek most. Attól, hogy az oszlopot átrakják, még nem oldódik meg a probléma, csak kidobnak fél milliót az ablakon.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a módosító javaslatot és a következõ döntést hozta:
Alaposabb elõkészítés (szintezés, árokbekötés stb.) után visszatér a téma megoldásához.

Polgármester: Jó ötletek vannak benne, és elvileg 100 %-os támogatottságú lesz a program. Azt kéri, hogy nézze át mindenki, le-
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gyen egy sorrendiség. Ezeknél a pályázatoknál még a kiviteli tervek költségét sem kell kifizetni. A következõ ülésre várja a javaslatokat.
Cs. L. képviselõ: A polgármesteri hivatal épületére ráférne a felújítás, és a szolgálati lakásokra is lehet pályázni.

Polgármester: A bõrgyári szobrot felállították a Simontornyai
Asszonyok kútjának a helyére.
Cs. L. képviselõ: A lakbérhátralékokról: a kisebbségi önkormányzat vezetõje is és õ is beszélt a lakókkal. Úgy látják, van bennük
hajlandóság a fizetésre. Megkérdezi, hogyha valamennyit befizetnek, akkor elengedhetõ-e a tartozás többi része. Mert akkor most
fizetnének, aztán, ha mégsem, akkor ki kell õket lakoltatni.
Címzetes fõjegyzõ: Nekik az lenne a jó, ha elengednék a hátralékot. Eddig mindig azt mondta a testület, hogy nem lehet elengedni.
Gomán Gyula István elnök, Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: Bejárta az érintett lakásokat. Azt szeretnék, ha méltányosságból elengednék a tartozást. Olyan is van, aki
megvenné a lakást. Azt javasolja, hogy személyesen vigyék ki a
csekket.
Cs. Cs. közgazdasági osztályvezetõ: Korábban már volt, hogy elengedték a tartozást, de utána aztán senki sem fizetett.
Zs. I. képviselõ: Volt, aki megkapta a lakást, aztán sose fizetett.
Mikor azt mondták, akkor ki kell mennie a lakásból, akkor fogadkozott, egy havi díjat befizetett, aztán azóta se semmit.
V. P. képviselõ: Dolgozzák le a hátralékot közmunkában.
Polgármester: Azt nem lehet. Fel kell mérni, hogy pontosan ki
mennyivel tartozik összesen.
Zs. I. képviselõ: Ha azt akarják, hogy fizessenek azok, akik eddig
szinte sosem, akkor valamit javasolni kell nekik. Amíg lakbértartozásuk van, nem igényelhetnek segélyt sem.
Cs. L. képviselõ: El kéne adni a Szilfa utcai két ingatlant.
Polgármester: Azért nem kellene eladni, mert vésztartaléknak jó,
mi lesz, ha valakinek összedõl a háza?!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete és a
következõ döntést hozta:
Az önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, 1265/1. hrsz.
alatti ingatlant eladásra jelöli ki.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy ki tartja nyilván az utcai tûzcsapokat. Múltkor nem találták meg, mikor tûz volt.
Zs. I. képviselõ: A DRV dolga, de nem csinálják meg, pedig a tûzoltóknak kellene egy használható térkép.
Alpolgármester: Úgy tudja, hogy a dombóvári DRV kirendeltség
kiadja a térképet.
Zs. I. képviselõ: A Sió balpart utca járhatatlan. Megkérdezi, hogy
legalább egy kis követ nem lehet-e oda kiszórni. Valamint érdeklõdik, hogy a Vargáné szennyvízügye hogy áll, és hogy a volt ügyeleti jármûvel mi lett.
Cs. L. képviselõ: A közmunka programba belefér az útjavítás.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Meg van rendelve a szennyvízbekötés a Városüzemeltetési Kft.-nél.
Polgármester: Az autó a Simontornyáért Közalapítvány tulajdonában van.
Zs. I. képviselõ: El kellene adni. Csak áll, szét fog rohadni.
Polgármester: Az eladásról az alapítvány dönthet.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy a Gyár utcai járdát megcsinálják-e a közmunkaprogramban.
Cs. L. képviselõ: Van ott egy árok, ami nem folyik le. De maga a
járda nem olyan rossz, ennél rosszabb állapotúak vannak máshol.
A közmunkaprogramba a tervet már tavaly le kellett adni, de
azért 10-20 méter egyéb helyen még belefér.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület munkaterve, valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város
honlapján (www. simontornya.hu).
Az anyagot összeállította: G. H. H. és Molnárné Bereczki Annamária
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Ügyfélkapus regisztrációval Ön most beléphet egy új egészségügyi szolgáltatói oldalra, és aktív
alakítójává válhat a saját egészségügyi ellátásának.
Ismerje meg jobban a korszakváltást jelentõ e-egészségügyi informatikai rendszert:

Ha ön rendelkezi ügyfélkapuval, lekérdezheti
a helyi adóegyenlegét.

EESZT = Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy európai uniós forrásból létrehozott
egységes informatikai környezet, ami a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel biztosít hatékony kommunikációt az egészségügyi ágazaton belül. A térhez két portálfelület tartozik, egy az
egészségügyi szféra, másik a teljes lakosság számára.

Az EESZT lakosság számára is hozzáférhetõ portálfelülete. A belépés ügyfélkapus regisztrációt
igényel, és a személyhez tartozó érvényes TAJ-számot is meg kell adni. Ezzel tudja a rendszer hitelesíteni a regisztrálót, hogy kizárólag a saját adataihoz férhessen hozzá.
További információért látogassa meg az EESZT Információs Portált az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon.

A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és
szolgáltatásorientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelõorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetõek.
Az EESZT által használt e-egészségügyi informatikai fejlesztések megnyitják az utat egy új, szolgáltatásorientált és betegközpontú egészségügyi ellátás felé. A rendszer szolgáltatásai egyidejûleg leegyszerûsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is.
Mivel a kezelõorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a
vizsgálati eredményeit, pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud elõírni. Nem kell több helyen ugyanazokat a
vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerûen tud konzultálni bármely korábbi kezelõorvosával. Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat idõpontot az e-beutalójához, ha a fogadó intézmény erre lehetõséget
ad.
A legmagasabb fokú kibervédelemmel ellátott rendszerben az Ön egészségügyi adataihoz jogosulatlanul senki nem férhet hozzá, naplózásra kerül minden esemény, még a sikertelenek is, így Ön mindig tudhatja, ki és milyen adatait tekintette meg. Jogában áll akár korlátozásokat is beállítani az adatok
hozzáférésére vonatkozóan. Az e-profil jóvoltából a sürgõsségi ellátás folyamán, már a kórházba kerülésekor tudni fogja a kezelõorvos az Ön legfontosabb egészségügyi adatait.
Önnek végre nem kell a teljes kórtörténetét papíralapon õriznie, és az orvosi
vizsgálatokra magával cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben
készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a Térben. Interneten meg tudja
tekinteni a leleteit, CT- vagy röntgenfelvételeit, zárójelentéseit, és ezt lehetõvé teheti az Önt kezelõ orvosok számára is. A jövõben e-receptjeit csupán a
személyazonossága igazolásával és TAJ-száma megadásával is kiválthatja,
és e-beutalójával már nem kell idõpontért járnia az ellátó intézményeket.

1. Önkormányzati Hivatali Portál megnyitása:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Bejelentkezhetünk az önkormányzat kiválasztásával, majd az ügyfélkapuval. Vagy elõször ügyfélkapuval lépünk be, és utána kiválasztjuk az
önkormányzatot. Ha egyszer megadtuk ügyfélkapunkhoz az önkormányzatot, onnantól
már megjegyzi, és többet nem kell kijelölni.
2. Ezután az Adóegyenleg lekérdezése gombra kattintva, az egyenleg típusánál megadhatjuk, hogy egyszerû vagy részletes folyószámlát szeretnénk, majd az adóazonosítót
kéri, végül a Lekérdezés gombbal egy új lapon hozva megkapjuk az adófolyószámlánkat.

3. A vállalkozás folyószámlájának lekérdezése egy fokkal bonyolultabb. Elõször is, meghatalmazás kell hozzá, amit a hivatal adóosztályán rögzítenek a munkatársak.
4. Majd a képviselt adóegyenlegét kérdezem
le, a kis négyzetet bepipálom, és megadom a
cég adószámát. Mind a 11 számot beírom kötõjel nélkül. Végül Lekérdezés gomb, és új lapon látható a folyószámla.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az
önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli
azonosítás. A KAÜ az alábbi elektronikus azonosítási szolgáltatásokat biztosítja:
– Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)

A belépés az Ügyfélkapun keresztül történik, ezért rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítóval, valamint meg kell adnia a TAJ-számát. Ekkor léphet be a rendszerbe, ahol mindenki kizárólag a saját
egészségügyi adatait láthatja. Amennyiben mégsem tud belépni, kérjük, fáradjon be bármelyik
kormányablakhoz, és kérje meg az ügyfélkapus regisztrációjakor felvett, valamint a TAJ-számához rendelt adatainak egyeztetését, mert amennyiben bármilyen apró eltérés mutatkozik ezek között, a rendszer nem biztosít belépési lehetõséget önnek.
Kattintson a portál fejlécében található BEJELENTKEZÉS ikonra, majd az ÜGYFÉLKAPU BEJELENTKEZÉS gombbal tudja megkezdeni a belépési folyamatot.
Forrás: www.eeszt.gov.hu

– Részleges Kódú Telefonos Azonosítás
(RKTA)
– Elektronikus személyazonosító igazolvány
(eSzemélyi).
Nem természetes személy nevében történõ
ügyintézés esetén az eljáró személynek
KAÜ-azonosítással kell bejelentkeznie.

ÉRDEMES, JÓ TUDNI!

A KAÜ-s azonosításról szóló tájékoztatást a
KAÜ portálján és a szolgáltató oldalán tekintheti meg.

A polgármesteri hivatal felhívja a lakosság figyelmét,
hogy közeleg az I. FÉLÉVI ADÓ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE.
Ezt 2019. március 15-ig
pótlékmentesen fizetheti be a tisztelt adózó.

Az OHP-portálra nem kell regisztrálnia. Elsõ látogatáskor a BEJELENTKEZÉS gomb
megnyomásával, KAÜ-azonosítás és az
Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)
elfogadása után használhatja a portál
szolgáltatásait.
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Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt
lakosaitól

Csók Ilona
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.
Õszi levélhullás
Életünk estéje.
Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.
Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben
Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.
Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”

Orosz Eszter, Herczeg Lajos,
dr. Mihócs Lajos,
Takács György, Hamar Lajos
János, Fonyó Ferenc,
Kolonics László, Mészáros
Józsefné, Kovács Sándor
(A polgármesteri hivatal
nyilvántartása alapján.)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a barátoknak,
ismerõsöknek, akik

HERCZEG LAJOS
temetésén megjelentek,
végsõ nyughelyére elkísértek
és gyászunkban
együttérzésükkel osztoztak.
Gyászoló család
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Búcsú Orosz Esztertõl
Gyönkrõl 1957-ben, huszonhárom évesen
került Simontornyára. Akkoriban még nem
pályáztak betöltetlen helyekre, más idõk
voltak, oda kellett menni dolgozni, ahol
nem volt védõnõ. Simontornyán szolgálati
lakást kapott a volt tüdõgondozó épületében, ami késõbb Egészségház lett, itt élte az
életét kedves kis kutyájával. Közel 40 évig
tett szolgálatot Simontornyán és a hozzá
tartozó településeken, Tolnanémedin és
Pálfán. A munkája volt az élete, a többgyermekes családokat kivételes figyelemmel
gondozta mindig, ez a szívügye volt. 10 évig
az SOS szervezet vezetõjeként is tevékenykedett. 2015-ben a város vezetõsége „Gyermekekért” díjjal ismerte el munkáját.
Gyakran utazott Budapestre, szerette a nevezetességeket, sokat kirándult. Két nagy
hobbija volt, horgászat a Sión és a fotózás
hagyományos gépével. Tizenegy éven át
csodálhattuk fotókiállítását a simontornyai
amatõr képzõ és iparmûvészek kiállításán.
Szeretettel gondolunk rá!
G.H.H.

Ismét szegényebbek lettünk
Az örökifjú diszkókirály, a nagy showman,
Herczeg Lajos, itt hagyott bennünket. Habár több nemzedék ismeri tevékenységét,
mégis meglepõdünk, amikor felidézzük,
mennyit is tett Simontornyáért.
Az igen kiváló zenei affinitású Lajos 18 évig
vezette a Barátság Ifjúsági Klubot, így jelen
lehetett és végigkísérhette generációk felnövését, párválasztását, felnõtté válását. Az
általa szervezett Siómenti Fiatalok Találkozója öregbítette Simontornya hírnevét.
Ezrek tolongtak a Sióparton és a hídon
fáklyaúsztatáskor…
30 évig szervezte, irányította vagy csak részfeladatokat látott el településünk kiemelkedõ rendezvényein. Ilyenek voltak az Országos Bõrös Találkozók, természetjáró
találkozók, Országos Pedagógus Sportnap,
és az Enyhén Értelmi Fogyatékosok Országos Találkozója. Sokat dolgozott a Simontornyai Színházi Napok eseményein is.
Nagyon szerette az ifjúságot, a Simontornyáért kapott díjátadása alkalmából is a következõket mondta: „Mindig is vallottam,
hogy a fiataloké a szépség, a jövõ, s egyszer
majd a hatalom is. Míg fiatalok, tapasztalatlanok voltunk, óriási lelkesedéssel alkottunk,
jól, vagy rosszul, de gyönyörûséggel tapasztaltuk tetteink megvalósulását.”
E sok, általad végzett társadalmi tevékenység mellett, még nem is esett szó a szeretett
munkádról a simontornyai vízmûnél, az igencsak tehetséges futball és kézilabda múltadról, a kedvenc hobbidról, a horgászatról…
Remélem, azt tudod, hogy már most nagyon hiányzol, pótolhatatlan ûrt hagytál magad
mögött, de a vidámságod ma is mosolyt csal az arcunkra, szinte mindenkinek van egy személyes emléke rólad. A keverõpult mellõl mentél el és bízom benne, hogy az Angyalok
között folytatod, amit itt félbehagytál…
G.H.H.–VaLá
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A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékeztünk
„A jövõ nemzedékei elõtt kötelességünk feljegyezni a XX. század bûneit, és biztosítani, hogy azok soha
nem ismétlõdhetnek.”
Az Országgyûlés 2000. június 13-án
elfogadott határozata értelmében
minden év február 25-én tartjuk a
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját.
A 12. g osztály mûsorral emlékezett
az erõszakrendszer mintegy százmillió áldozatára, akik éhínségben,
munkatáborokban vagy kegyetlen
kivégzések által vesztették életüket.
Mindenkire, akiket a rendszer testileg és lelkileg megnyomorított, megbélyegzett, kirekesztett vagy vallási
hovatartozása miatt üldözött.
Szabadiné Lukács Mária

Megemlékezés

Szálkáim

A várban is megemlékeztek a kommunista diktatúra áldozatairól. Gutai István bemutatta a Földönfutók, hontalanok – Menekülés Bácskából 1944/45 címû könyvét.
Húsz- és ötvenezer fõ közé teszik az 1944-45-ös délvidéki megtorlások magyar áldozatainak a számát. A népirtás körülményeivel személyes visszaemlékezések nyomán foglalkozik a szerzõ, aki elmondta, hazánkban máig keveset tudnak ezekrõl az eseményekrõl.

Mélységesen felháborodtam azon a tudaton, hogy Simontornyán mindez megtörténhet. Úgy látszik, hogy vannak olyan személyek, akiknek semmi sem szent. A temetõ urnafalában elhelyezett halottak emlékét sajnos ezúttal is megsértették. A közelmúltban az oda eltemetett Herczeg Lajos
urnafaláról letörték és elvitték a virágok
felakasztására szolgáló díszes kampót.
Nem szeretnék senkit megsérteni, de EMBEREK az ilyenek?!

Bácska, Dél-Baranya és Muraköz településein a szerb partizánok a magyarok ellen szervezett, pártközpontból irányított vérengzést tartottak, amelyrõl olyanok mesélnek, akik
részesei voltak a szörnyûségeknek, illetve ez elõl elmenekülve maradhattak életben. A
két évig készülõ könyvben megszólalók között több Tolna megyei is szerepel. A könyvbõl
Gutai Júlia olvasott fel részleteket. A bemutatót követõen kötetlen beszélgetés alakult ki
a jelenlévõk és a szerzõ között.
Máté Imréné

Va Lá

A MALOM GALÉRIA (Siópart)
Tausz Pálnéval történõ elõzetes egyeztetés után minden nap látogatható.
Telefonszám: 06 (30) 781 8740
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EGY KIS MÚLTIDÉZÉS
Simontornya Város Önkormányzata rendeletben szabályozta a kitüntetések adományozásának rendjét. Ebbõl idézünk, talán
ezzel is segíthetünk a döntéshozó képviselõknek.
10. § (1) A kitüntetõ címre minden év április 30-ig javaslatot tehet minden simontornyai polgár, valamint minden simontornyai székhelyû társadalmi szervezet a jegyzõnek.
(2) A javaslatnak maximum két A/4 oldal terjedelemben tartalmaznia kell a jelöltek azon szakmai teljesítményeit, amelyek a
javaslattevõ szerint a kitüntetésre méltóvá teszik.
(3) A kitüntetõ címet minden év május 31-ig a képviselõ-testület adományozza az általa kinevezett oktatási, illetve Családsegítõ Szolgálat vezetõinek támogató javaslata alapján.

1995: Macher Tiborné Simontornya, dr. Zsigmond Tiborné Simontornya
1996: Bregovics Mihály Simontornya, Vermes László Budapest
1997: Jobbágy József Simontornya (posztumusz), Körtés Istvánné Simontornya (posztumusz), Dömötör Ferencné Simontornya
1998: Takács Mária Simontornya, Péti Imre Simontornya
1999: Farkas Ferencné Simontornya, Kovács Pál Székesfehérvár
2000: Tóthné Unghy Ilona Simontornya, Bajcsi Géza Simontornya, id. Körtés István Simontornya (posztumusz), id. Perger Imre
Simontornya (posztumusz), Siegbert Klemm
2001: Enesei Józsefné Simontornya, Kelemen Kristóf Budapest
2002: Kiss Margit Simontornya, Sudár Mátyás Simontornya,
Werner Laub – Meiser Werner (német testvérváros)
2003: dr. Désiné Õrs Krisztina Simontornya, dr. Sándor Pál Simontornya
2004: Kalános Lajos Budapest, XI.
2005: Dolovainé Gyarmati Erzsébet Simontornya, dr. Ágoston
Józsefné Szeged
2006: Reisz Tamás Simontornya, dr. Kocsis István MVM
2007: Krammer Ferenc kórus, Szabó Gyula Simontornya (posztumusz)
2008: Simontornyai Citerazenekar, Vámi István Simontornya
2009: dr. Dési Iván Simontornya, dr. Kovács Nándor (posztumusz)
2011: Gácsi Vendel (posztumusz), Máté Imréné Simontornya
2012: Perger Imre (posztumusz), Tauker István Simontornya
2013: Schweigert György Simontornya, Varga István Simontornya
2014: Varga László Simontornya, Pék Ferenc Szekszárd
2015: Dászkel László Nyárádszereda volt polgármestere, Kovács
László Simontornya
2016: Halas Kálmán Simontornya, Herceg Lajos Simontornya
2017: Szabó László Simontornya, Pannofix Együttes Szekszárd,
Pénzes István
2018: Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga Simontornya, Fried
Kastélyszálló és Étterem Simontornya

2002: Schweigert Györgyné Simontornya
2003: Kasza Anna Simontornya, Horváth Kálmán Simontornya
2004: Boros Eszter Simontornya, Czinkon Lászlóné Simontornya
2005: Gombai Józsefné Simontornya
2006: Bányai Imréné Simontornya, Gárdonyi Károlyné Simontornya
2007: Vincellér István Simontornya
2008: dr. Selmeczi Ivánné Simontornya, Végh Istvánné Simontornya
2009: Horváth Lászlóné Simontornya, Bányai Imre Simontornya
(posztumusz)

2010: Csepregi Éva mûvésznõ, a Fényszóró alapítvány elnöke,
Kossa Istvánné Simontornya, Magyar utazók – német testvérváros, Urexweiler kapcsolattartói
2011: dr. Duongsy Thipphavone Simontornya, Fehérvári Andrásné Simontornya
2012: Molnár Gyuláné Simontornya, Rózsáné Kovács Anna
Simontornya
2013: Ács Istvánné Simontornya, Nagy Istvánné Simontornya
2014: Molnár Józsefné Simontornya, Bereczki Sándorné Simontornya
2015: Orosz Eszter Simontornya, Csepregi Judit Simontornya
2016: Nagy Lászlóné Simontornya, Váminé Horváth Borbála Simontornya
2017: Vinczéné Farkas Gyöngyi Simontornya, Amrein Károly
Bonyhád
2018: Weiszné Nemesi Magdolna Simontornya

2002: Zámbó Tiborné Mezõszilas
2003: nem került kiosztásra
2004: Tõricht János Szakály
2005: Ágota Margit Igar-Vámszõlõhegy
2006: Miklós Judit Simontornya
2007: Tenke Lajosné Simontornya
2008: Körtés Jánosné Simontornya

2009: Nagy Károly Simontornya
2010: Bodor Lászlóné Simontornya
2011: Kovács Józsefné Simontornya
2012: Gara Istvánné Simontornya
2013: Pál Józsefné Simontornya
2014: Vácziné Horváth Anikó Simontornya
2015: Liptai Jánosné Simontornya
2016: Benczéné Soós Julianna Simontornya
2017: Nyirati József Simontornya
2018: Bíborné Bodorkós Klára Pincehely

2014: Kovács Dominik és Kovács Viktor Simontornya
2015: Horváth Mátyás Gergõ Simontornya
2016: Máté Anna Simontornya
2017, 2018: nem került kiválasztásra

2014: Szelei Ferenc Simontornya, Csendes Flórián Simontornya
2015: Cseh László Simontornya, Géringer Zoltán Simontornya
2016: Lampert Csaba Simontornya
2017: Molnár Istvánné Simontornya, Kapoli István Simontornya
2018: Rabóczki Lajos Simontornya, Máté Imre Simontornya
Va Lá
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TANÍTVÁNYBÓL KÓRUSVEZETÕ…
A magyar kultúra napján Lacza Attila, a TEMI Fried Mûvelõdési
Ház igazgatója köszönetét fejezte ki Dolovainé Gyarmati Erzsébetnek a 28 éves kórusvezetõi munkájáért, a néptáncoktatásért,
szüreti hagyományok felélesztéséért, hagyományõrzõ mûsorok
rendezéséért és a sok segítségért. Fáradságot nem ismerve vezet-

te az énekkart, az ifjú citerások útját egyengette és a népdaléneklési versenyekre készítette fel a gyermekeket. Felsorolni sem lehet, hogy 1972 óta hány rendezvényhez fûzõdik a neve.
2018 tavaszán úgy döntött, hogy több idõt szeretne szentelni a családjának, ezért a Temi Fried Mûvelõdési Ház kórusa ideiglenesen
vezetõ nélkül maradt. Szabó Róbert, aki szintén az õ egykori tanítványa, 11 éves kora óta tagja volt az énekkarnak és 8-9 éve citerázik is, októberben úgy döntött, nem hagyja veszni a közösséget,
ahová mindig szívesen járt, és átvette a vezetést. Sok boldog élményt éltek át együtt, mire a tanítványból kórusvezetõ lett. Robi a
mai napig is megmérettetéseken vesz részt. Legutóbb a Népek
Tánca – Népek Zenéje háromfordulós versenyén döntõjében
szerzett arany minõsítést Szegeden. Az elõválogatón és elõdöntõn három kategóriában indult: szóló hangszer, szóló ének–népdal és szóló ének–operett, ahonnan maximális pontszámmal tovább is jutott mindhárom kategóriában a döntõbe. Itt választania
kellett egy kategóriát a háromból, így lett a szóló ének–operett kategória gyõztese.
Kedves Erzsike!
Köszönjük a munkádat! Bízom benne, hogy sikerült egy olyan
utódot kinevelni, akire mindig büszke lehetsz, és aki mindig hálás
lesz azért, hogy a tanítványod lehetett.
G.H.H.

5-6. osztályosok farsangi bálja
2019. február 15-én került sor az 5-6.évfolyam farsangi báljára. A
gyerekek már hetek óta nagy izgalommal készültek a nagy napra.
Amellett, hogy egy kellemes, bulizós délutánt töltöttünk együtt,
mindenki a gyõzelemre törekedett. A szépszámú egyéni felvonuló mellett 4 csoportos produkciót is megtekinthetett a nagyérde-

mû. Az egyéni kategóriában Kovács
Zsófia, mint Szörnyella de Frász, a
csoportok között az 5. b osztály Pálcikaemberek tánca címû, UV fényben bemutatott tánca aratott elsöprõ gyõzelmet. Az egyéni jelmezek
versenyében második helyezést ért
el Gácser Vivien, mint Kukorica és
Kovács Ádám, mint Rocksztár, harmadik lett Tóth Maja, mint Mosógép és Koncz Anita–Szabó Alexa,
mint Pincérlányok.
Szabóné Nagy Elvira
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SZALAGAVATÓ
A következõ hónapokban a Pillich
Ferenc Akadémia végzõs diákjai is
büszkén viselhetik iskolájuk szalagját, amíg el nem ballagnak és meg
nem kezdik felnõtt életüket. Az idei
évben 13 lovász és 6 nõi szabó várta
izgatottan, hogy megkapják Németh Ágnes osztályfõnöktõl a szimbólumot, annak jeleként, hogy eljutottak idáig és nekikezdhetnek az
utolsó hajrának. A szakmunkásvizsgának. Az ünnepségen Kántor
Mónika igazgató és Csõszné Kacz
Edit polgármester mond
ott ünnepi beszédet. Kívántak erõt,
egészséget, kitartást az elkövetkezõ
fél évhez és a sikeres vizsgákhoz.
G.H.H.

Március elejétõl nagy választékban
kaphatóak lesznek kertészetünkben
gyümölcsfák, csemege- és borszõlõ oltványok.

* CSERJÉK ÉS ÖRÖKZÖLDEK
* DÍSZFÁK
* EGYEDI IMPORT NÖVÉNYEK
* BOGYÓSOK

Nyitva tartásunk: hétfõ–péntek: 8–17 óráig
szombat: 8–13 óráig

Születések februárban:

Kovács Noel * Racsits Noel Ákos * Rózsa Zsigmond
Szloboda Csongor * Nyári Diána Veronika

E-mail: www.floranet.hu
Telefon: 06 30 426 0845 vagy
06
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Tisztelt
Simontornyai
Polgárok, Cégek,
Vállalkozók!

ADÓ 1 %

Tisztelt Olvasók!
A SIMONTORNYA ÖNKÉNTES
TÛZOLTÓ EGYESÜLET Ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1
%-át egyesületünk részére ajánlották
fel.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei
évben is legyenek segítségünkre!

Adószámunk:
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Kérjük, ha tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák a Simontornyai Kézilabda
Klubbot!

Adószám:
(Az egyesület adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk.)
A befolyt összeget utánpótlás-nevelésre fordítjuk.

Számlaszámunk: OTP Bank
Zrt. 11746098-20031426
Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel: Lampert Csaba
ügyvezetõ elnök

Köszönet az
adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek,
vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány
nevében szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2017. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, és ezzel Simontornya városát támogatták. Az
SZJA 1 %-ából kapott támogatások
összege 2018-ban 189.985 Ft volt. A befolyt összegbõl a kuratórium határozata
alapján a következõ célokat, szervezeteket támogatjuk:
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Kedves
Támogatóink!
Itt az adóbevallás
ideje
Az elmúlt években anyagi erõforrásainkhoz mérten igyekeztünk vállalt kötelezettségeinknek eleget tenni. Gyermeknap, Mikulás-ünnepség, kirándulás
szervezésével támogatjuk az iskolás
gyermekeket, ajándékkal kedveskedünk és támogatjuk a fogyatékkal élõk
kis csoportját.
Az önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényeket részvételünkkel
támogatjuk. Kirándulásokat szervezünk kiemelt rendezvényekre.
Kérjük, továbbra is támogassa munkánkat! Ajánlja fel adója 1 %-át!

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

Köszönet az 1 %-ért

1. Az „Õszikék” Gondozási Központ.

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

2. A Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium.
3. A Simontornyai Hagyományõrzõ
Csapat.
4. Civil szervezetek.
5. Városi rendezvények.
Kérjük, adójuk 1 %-ával 2019-ban is támogassák alapítványunkat!

Az alapítvány neve:
Simontornyáért
Közalapítvány

Azok a magánszemélyek, vállalkozók és
cégek, akik valamilyen konkrét célra
szeretnének támogatást felajánlani,
megtehetik alapítványunkon keresztül.
Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél megjelölése
mellett.

A Simontornya Múltjáért Alapítvány az
elmúlt 22 évben 22 helytörténeti tanulmányt jelentetett meg a simontornyai
katolikus elemi népiskolától, a Fried, a
Pillich család, az óvodai és iskolai pedagógusok történetén át a Simontornya
képes krónikája c. képes, térképes helytörténeti kiadványig.
2018-ban a Simontornya Múltjáért Alapítvány mindössze 16.011 Ft bevételre
tett szert az Önök 1 %-a jóvoltából, melyet a bankszámla vezetésén túl néhány
tanulmány utánnyomására használtunk
fel.
2019-ben is hasonló kutatómunkát tervezünk a gimnáziumi és szakmunkás
tablók könyvének összeállításához. Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük az
Önök támogatását, és nagyon köszönjük a segítségüket.

Név:
Ismét megköszönve bizalmukat!
Köszönjük támogatását –
adója 1 százalékát!

Tisztelettel: Máté Imre, az alapítvány
kuratóriumának elnöke

Adószám:
Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya
Múltjáért Alapítvány elnöke
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A labdarúgók háza tájáról jelentjük
FELNÕTTEK
Felnõtt labdarúgóink továbbra is Ambrus
László játékos-edzõ vezetésével készülnek
a tavaszi bajnoki rajtra. Az edzõ elmondta,
hogy január 10. óta heti 2-3 edzést, valamint 3 edzõmérkõzést tartalmazott a program. Az edzések látogatottságával elégedett Ambrus László, aki abban bízik, hogy
sikerült olyan erõnléti, illetve taktikai állapotba hozni a játékosokat, hogy a bajnoki
mérkõzéseken minél jobb eredményeket
érjenek el. A csapat játékoskerete 19 fõbõl
áll, köztük 2 új igazolt játékossal. Kovács
Gábor Györkönybõl, míg Somogyi László
Sárbogárdról érkezett. A célkitûzés a 8-10.
hely.
Edzõmérkõzések: február 2. Káloz–STC
2-2, február 9. STC–KÁLOZ 1-1, február
24. MAJOS–STC 6-3.
Az elsõ bajnoki mérkõzésen, március 9-én
Aparhant ellen szurkolhatott a közönség,
az eredmény 0-0 lett.

A tavaszi szezonban már Kapinya Róbert
irányításával szállnak harcba a bajnoki
pontokért, az ifj. Csepregi György és Gergõ János edzõkettõs ugyanis lemondott.

Kapinya Róbert elmondta: A célom, hogy
erõnlétben, technikailag és taktikailag magasabb szintre emeljem a játékosokat...
rendre és fegyelemre tanítsam õket. Néhányukat már akár tavasszal szeretnénk a felnõtt csapatban is bevetni. Valamint szeretném beléjük nevelni a rám jellemzõ, feltétlen gyõzni akarást, tüzet. Minden meccset

szeretnénk megnyerni! Ehhez viszont
szükségem van arra, hogy a játékosok partnerek legyenek ebben.
Szép célkitûzés, melyhez gratulálok! Úgy
legyen! Sajnos az elsõ mérkõzésen nem sikerült nyerni Aparhant ellen, 8-6-ra kikaptak.
Va Lá

SIMONTORNYAI HÍREK
A kezdetektõl napjainkig
Valószínû, hogy igen kevesen emlékeznek arra, hogy immár 27 éve, 1992. április 6-án jelent meg a Simontornyai Hírek elsõ száma. A
helyi lapot Hargitai Lajos, a sárbogárdi újság (Bogárd és Vidéke) fõszerkesztõje alapította, az elsõ szerkesztõje Bereczki Sándorné
Szilágyi Anna volt, aki 1995-ig látta el a feladatot. A kéthetente megjelenõ lapban hírt adtak a helyi eseményekrõl, mindarról, ami az
embereket érdekelheti, a kulturális és sporteseményekrõl, a sportrovatot Varga László vezette.
1995-tõl egy új szerkesztõség végezte a munkát, tagjai: Varga László (munkahelye: a Simontornyai Bõrgyár), Boros Eszter, a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatója, Vámi László, az önkormányzat
kulturális és sportbizottságának elnöke, Baum Ferenc (a Simovill dolgozója) voltak. Felelõs szerkesztõnek Varga Lászlót nevezték ki.
1999-tõl 2005 májusáig egy megújult szerkesztõség ténykedett. Tagjai voltak: Bárdos Lászlóné dr., Könyvné Szabó Éva, Tóthné Unghy
Ilona és Varga László. Közben Könyvné 2002. január 1-jével kilépett a szerkesztõségbõl megnövekedett egyéb feladatai miatt. A háromtagú szerkesztõbizottság talán a legjobban végezte munkáját, félszavakból is megértették egymást. 2005 májusában egyedül maradtam, sajnos!
2018 októberéig 13 éven át egyedül próbáltam megoldani az egyre nehezebb, növekvõ feladatokat. Géringerné Horváth Hajnalka személyében úgy éreztem, sikerült megtalálni az utódomat. 2019 februárjában, mint szerkesztõ a lap impresszumában már nem szerepelek. Ettõl függetlenül a sportrovat szerkesztésében továbbra is besegítek. Így lesz teljesen kerek a történet!
Va Lá

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
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a polgármesteri hivatalban!
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