XVIII. évfolyam 6. szám
2019. június

Ára:
200 Ft

Visszarepítettek a középkorba…

ájus 18-án ismét ágyúdörgésre ébredt a város, ezzel jelezM
ve, hogy megkezdõdött a IX. Várnap. Évrõl évre egyre népszerûbb a
program, ahol felidézték a középkor katonai hagyományait, ízeit és
zenéjét. 9 órakor fegyverropogással indult a nap, majd a hagyományõrzõ csapatok felvonultak az
utcán a Szelindek együttes hangulatos zenei kíséretével.
Folytatás a 7. oldalon.
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl
Csõszné Kacz Edit polgármester: Bejelenti, hogy az egészségügyi beruházás mûszaki átadása pénteken volt, nemsokára kezdõdhet a visszaköltözés.
A következõ tanévben újra indul gimnáziumi osztály.
Simontornya csak akkor tud fejlõdni, ha a vezetésnek sikerül plusz forrásokat szerezni. Ezeket mindig teljesen törvényes úton teszik, és törvényesen
használják fel. Most felkavarta a kedélyeket a játszótér ügye. Még szinte
vége sem volt a megbeszélésnek, ahol az önkormányzatot képviselõ ügyvéd is jelen volt, mikor az egyik résztvevõ már posztolt a facebookon, és azzal büszkélkedett, hogy az õ segítségével lesz játszótér. Tudja, hogy közelednek az önkormányzati választások, de a gyerekek javát nem szabad a
politikai célokra használni. A támogatást meg fogják kapni, attól tartott, ha
a Simontornyáért Közalapítvány nem járul hozzá a tervhez, akkor többet
nem fognak támogatást kapni. Végül a kuratórium igent mondott, 20 napon belül itt lesz a pénz. Reméli, hogy a nyári szünetben ki tudják cserélni
az óvoda kazánját és felépülhet a vasúton túli játszótér is a most kapott támogatásból.
Vasárnap megint eldugult a szennyvízcsatorna, az egész városban vízhiány volt. Érdemes lenne mindenkinek megnézni, hogy miket szedtek ki a
csatornából, miket dobál bele a lakosság.

Ritter Rudolf, a simontornyai rendõrõrs õrsparancsnok-helyettese:
Az elmúlt hónapban 8 esetben került sor nyomozás elrendelésére bûncselekmények miatt. Volt egy feljelentés zaklatás miatt, három lopás miatt,
egy fenyegetés miatt. Történt egy súlyos testi sértés és kétszer letörték
már megint a vasúti sorompót.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogyan történhetett meg az orvosi
rendelõk mûszaki átadása, ha nincs áram az épületben.
Polgármester: Az átadás két hétig fog tartani, reméli, addigra lesz áram
is.
Szabó Attila alpolgármester: A szombati várnap megrendezéséért köszönetet mond Bencze Kornélnak és Máté Imrénének és valamennyi közremûködõnek, szervezõnek. Jövõre a higiéniára nagyobb figyelmet kell
fordítani.
Megkérdezi, hogy mi a helyzet a városüzemeltetés vasáru eladásával.
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: Két ajánlat érkezett, de csak az egyik komoly, a hét végéig még megy az újságban a hirdetés, reméli, lesz még érdeklõdõ.
Alpolgármester: Kéri, hogy hét végén jelezze az ügyvezetõ, hogy mi a
helyzet. Nem szeretné, ha feledésbe merülne az ügy.
A játszótérrõl: Paksról kap a város 15 millió forintot. Szombaton itt volt a
várban Kovács Pál államtitkár, megnyitotta a kiállítást. Nem lett volna jó,
ha magyarázkodni kell neki. Amikor eljött a megbeszélésre a Simontornyáért Közalapítvány kuratóriuma, akkor ott volt az egész testület és a jogi
képviselõ is. Az ügyvédnõ minden felmerült aggályra válaszolt, így a kuratórium többsége támogatta a projektet. Jó lenne, ha legközelebb, mielõtt a
kuratórium döntést hoz, azelõtt konzultál a testülettel. Jó lenne, ha minden
döntés elõtt meghívnának valakit a testületbõl. Csupa olyan kérdést tettek
fel ezen a megbeszélésen, amit a testület már tisztázott. Több kuratóriumi
taggal is beszélt, abszolút nem rendelkeztek információkkal. Így persze,
hogy nem vállalták fel a döntést. Ezt ki lehetne küszöbölni azzal, ha lenne
ott valaki a testületbõl.
Zsolnai István képviselõ: 300 ember kérte, hogy legyen játszótér a kertvárosi részen is. A polgármester jól lobbizott, megszerezte a pénzt a beruházáshoz. Érthetõ, ha a kuratóriumnak információra van szüksége. De azok
birtokában 3 perc alatt lehetett volna dönteni. Ez közérdek. Aki szerint a város vezetése a legkisebb mértékben is korrupt, az hazudik. Elismeri, hogy a
vezetés követett el hibákat, de egy fillért sem tettek zsebre.
Alpolgármester: Aki szerint itt korrupció zajlik, az forduljon a rendõrséghez ezzel.
Zs. I. képviselõ: Ez volt az egészségügyi beruházás esetében is: mindenbe
belekötnek. Ez politika! Választások lesznek, tudják, hogy kinek áll ez érde-

kében. Nem nevesíti. Nem üzenget a facebookon. De az marad bent a köztudatban, hogy valami nem stimmel. Azt javasolja, aki ennyire kutakodik,
az azzal is álljon elõ, hogy mit tesz a város érdekében. A testület tagjai nem
párttagok, örülnek, ha fejleszteni akar valaki. Õk meg csak kötekednek. A
játszótéri ügybõl majd annyi marad meg, hogy ezek eltettek 15 milliót.
Ezért kellene a városi tévé. Ezt is el kellett volna intézni a kuratóriummal. A
gyanúsítgatással minden testületi tagot korruptnak nevez. Közben az alapítvány a város alapítványa, a város érdekeit kell szem elõtt tartania. Nem
egy hangadó érdekeit kell szem elõtt tartani. Azt szeretnék, ha a 300 ember
kérését szem elõtt tartva, minél elõbb elkészülne a játszótér. Köszönet jár
azoknak a vezetõknek, akik az árát kilobbizták! Rágalmazni, vádaskodni
könnyû, de nem visz elõre. A facebookon, nagy nyilvánosság elõtt elkövetett rágalmazásra pedig reagáljon a városvezetés.
Polgármester: 17 éve polgármester már. Nem volt még olyan beruházás
ez idõ alatt, ahol a szakmaiság helyett öncélú, gerinctelen vádaskodás ne
lett volna. De a vezetés 1 forintot sem tett zsebre, minden fillérrel elszámoltak. Aki vezetõ, annak a város érdekében kell dolgoznia. A fõ vádaskodó
korábban azzal dicsekedett, hogy õ intézte el, hogy a szennyvízberuházásból megmaradt pénzt visszakapják az emberek. Pedig ezt egy törvénymódosítás tette lehetõvé. Az eredetileg 78 %-os támogatottságú pályázat támogatása 95 %-ra nõtt, a feleslegben maradt pénzt pedig nem kellett útépítésre fordítani, hanem vissza lehetett adni az embereknek. Ez meg is
történt. A mostani ügy övön aluli ütés volt. Egy éve tervezik már a játszóteret, nem volt a költségvetésben rá pénz. Mást kellett keresni. A szóban forgó úr hátráltatta az egészet, majd azzal dicsekedett a facebookon, hogy az
õ támogatásának köszönhetõen lesz játszótér. Jó lenne, ha Simontornya
bekerülne a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) programjába. Ez a MVM Paksi Atomerõmû Zrt. által létrehozott és a Miniszterelnökség által támogatott szervezet, akkor járna a támogatás, nem úgy
kellene kilobbizni. A facebookos üzengetésekbe a testület nem fog belemenni, a város honlapján van a hivatalos tájékoztatás mindenrõl.
Váczi Péter képviselõ: Megkérdezi, hogy van-e lehetõség arra, hogy úgy
módosítsák az alapítvány szabályzatát, hogy kötelesek legyenek meghívni
a testületet a döntés elõtt.
Polgármester: Ez már benne van, meg az is, hogy pártsemlegesen kell
mûködniük.
V. P. képviselõ: Akkor meg kell követelni, hogy ezt tartsák be.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
A lejárt határidejû KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, és elfogadja. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
szóló beszámolót elfogadja.
Polgármester: Igény van, gondolkodni kell a bölcsõde bõvítésén.
Csóka Anita intézményvezetõ: Gond, hogy kicsi az épület. Az udvar is,
úgyhogy az óvoda melletti területeken kellene elõször telket vásárolni. A
bölcsõdében 12 férõhely van. Ha szeptemberben ezt betöltik, akkor hiába
jön a szülõ októberben, nem tudnak újabb gyerekeket fogadni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Megtárgyalta és elfogadja a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde munkájáról
szóló be számolót.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Megtárgyalta és elfogadja a 2019/2020. évi óvodai nevelési év indításáról
szóló tájékoztatót. A 2019/20. óvodai nevelési évben 5 óvodai és 1
bölcsõdei csoport indítását engedélyezi.
Polgármester: Reméli, hogy a három hét leállás alatt a szülõk meg tudják
oldani a gyerekek elhelyezését. Ha csak egy szülõ is igényli, akkor fogadni
kell a gyerekét.
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Cs. A. intézményvezetõ: Meg fogják oldani az elhelyezést, ha igénylik a
szülõk.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
tájékoztatót, miszerint a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde 2019. július 29–
2019. augusztus 16-ig (3 hétig) zárva tart.

Zs. I. képviselõ: Már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez a feladat nagyon kényes. Családok életébe, problémáiba látnak bele a munkatársak.
Saját maga is érintett, felkereste a családsegítõ központot a problémájával. Látta, milyen korrekten, tisztességesen bánnak az emberekkel. Olyan
dolgokat is elintéztek, amikkel kapcsolatban máshol falakba ütközött. Köszöni Krisztina és a többi dolgozó segítségét. Ha õk nem lennének, akkor
sok család nagyon nehéz helyzetbe kerülne.
Cs. L. képviselõ: Köszöni a gyermekvédelmi szakemberek munkáját. Az
anyagban olvasható, hogy 2018 decemberében 3917 fõ lakott Simontornyán, 560 a 18 év alattiak száma, ami 12 %. Öregszik a település és fogy a
létszám. Régen, igaz Kisszékellyel együtt, de 5000 fõ felett volt a lakosságszám.
Polgármester: Nehéz pálya a családsegítõké. Tanúja volt, hogy mikor segíteni akartak valakinek, akkor nemhogy köszönetet nem kaptak, hanem
az illetõ mindennek elhordta õket. Kisszékelyben is már csak 200-an laknak lassan. Öregszik a lakosság, reméli, hamarosan megkezdõdhet az
építkezés, és átköltözhet a bentlakásos idõsotthon a kolostorba, több lesz
a férõhely. Májusig majd 50 ember halt meg Simontornyán, ezalatt 13 gyerek született. De mivel kicsi a település, így mindenkit ismernek, tudják ki
az, aki segítségre szorul.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Országos jelenségrõl van szó. Korábban az óvodában 8 csoport volt Simontornyán, és a választópolgárok (nem
az összlakosság) létszáma volt 3800 körül. A községekben még a városokhoz képest is nagy a csökkenés. Országosan a 10,5 millió fõrõl mára 9,6
millióra csökkent a lélekszám.
Polgármester: A gyermekvédelmi, családgondozói szolgálatban dolgozók nem verik nagydobra, hogy mennyit dolgoznak, ez hivatás. Ha kell, éjszaka mennek segíteni, akkor is, ha nem jár érte köszönet. Azt reméli, Simontornyán soha nem fog elõfordulni csecsemõgyilkosság vagy éhezés
miatti halálozás, mert ezeket meg tudják elõzni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
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.

Címzetes fõjegyzõ: A fiatal házasok támogatása önként vállalt feladata a
testületnek. A célja, hogy ne költözzenek el a településrõl a fiatalok. De a
bizottság a rendelet elõírásainak szigorítását javasolja. Idén még egy kérelem sem érkezett. Ha tovább szigorítják a feltételeket, akkor lehet, nem is
lesz.
Zs. I., az egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja az elõterjesztést azzal a módosítással, hogy a pár
legalább egyik fél rendelkezzen 3 éve itt lakhellyel, és 5 éven belül legyen 3
év folyamatos munkaviszonya. Ez lehet gyes is, vagy közmunka, vagy lehet tanulói jogviszony is.
Címzetes fõjegyzõ: A támogatást rászorultsági alapon lehet kapni. Ha
munkaviszonyhoz kötött lesz, akkor meg a magas jövedelem miatt nem
kaphatják meg.
Alpolgármester: Ha valaki ideköltözik vidékrõl, akkor nem kaphat támogatást. Ennek nem látja értelmét.
Zs. I. képviselõ: Voltak olyan beköltözõk, akik fél év után lakáshoz jutottak
így. Ellenõrizetlenül jönnek ide, aztán pokol lesz tõlük a város élete. Más,
aki itt lakott, nem kapott támogatást.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a javasolt módosításokat és a következõ rendeletet alkotta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2019. (V.
23.) önkormányzati rendelete a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának
önkormányzati támogatásáról szóló 13/2003. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Címzetes fõjegyzõ: A bizottság javaslatát építette be régi rendeletbe.
Polgármester: Azért van szükség a módosításra, hogy olyanoknak is tudjanak támogatást adni, akiknek eddig az alacsony jövedelmi határ miatt
nem lehetett.
Zs. I. képviselõ: Az öregségi nyugdíjminimum sok éve nem emelkedett,
ennek bizonyos százalékához vannak kötve támogatások, hogy magasabb
jövedelemmel is megkaphassák, ezért a százalékokat emelték meg.
Cs. L. képviselõ: A költségvetésben meghatározott összeget ez a módosítás nem érinti. Korábban volt, hogy valaki nem kaphatott támogatást, mert
a jövedelme ezer forinttal meghaladta a határértéket. A nyugdíjminimum
28.500 forint, ehhez a kormány évek óta nem nyúl hozzá. Közben az életviteli költségek megnõttek, ezért a szorzót megemelve több ember juthat támogatáshoz.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy ez a módosítás érinti-e az ápolási díjat.
Polgármester: A testület már csak a méltányossági ápolási díj megállapításáról dönthet, ez jelenleg egy fõt érint. A „normál” ápolási díjat a járási
hivatal állapítja meg.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
rendeletet alkotta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2019. (V.
23.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A legfontosabb változások (az öregségi nyugdíjminimum összege 28.500
Ft):
1.) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának
jövedelmi értékhatára:
a) családban élõ esetén az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(71.250 Ft-ot);
b) egyedül élõ vagy gyermekét egyedül nevelõ szülõ vagy gyám esetében
az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft-ot).
2.) A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatásra
való jogosultság megállapítható, ha az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át (114.000Ft-ot).
3.) Az egy alkalommal kifizetésre kerülõ rendkívüli települési támogatás
összege – a temetési költséghez történõ hozzájárulás és a krízissegély kivételével – nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 %-ánál, mely gyermeket nevelõ családnál gyermekenként
is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható támogatás összege
gyermeket nevelõ család esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át (14.250 Ft, illetve 28.500
Ft).
4.) Méltányosságból részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a
személy, akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
egyedül élõ, vagy gyermekét egyedül nevelõ szülõ vagy gyám esetében
annak 400 %-át és:
a) lakhatását biztosító ingatlanát elemi kár érte,
b) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,
c) az általa lakott lakásban önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek
kijavítására nem képes,
d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos rendkívüli települési
támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerzõdéssel, egyéb megállapodással vagy más megfelelõ okirattal),
e) családjában, legalább hármas ikerszülés következtében, a gyermekek
gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.

Polgármester: Ezt a pályázatot már többször benyújtották, eddig még sosem nyert. Maximum 40 millió forintra lehet pályázni. 5 % önerõt igényel.
Cs. L. képviselõ: Az is 1,7 millió forint.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot kíván beadni Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A
Folytatás a következõ oldalon.
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fejlesztés helye: Simontornyai Polgármesteri Hivatal – konyha, Simontornya, Szent István király u. 3.
A képviselõ-testület a saját forrás összegét – amely 1.757.951 Ft –, a
2019. évi költségvetésébõl biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatokat aláírására. Amennyiben jelen pályázat nem kerül támogatásra, viszont a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat eredményesnek minõsül,
úgy az épület akadálymentesítésének költségét a képviselõtestület saját
erõbõl, a 2019. évi költségvetésébõl biztosítja.

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy eredetileg mennyi volt a tervezõi díj.
Witzl Éva pályázati referens: Az elõkészítõ munkálatokra 2,3 millió forint
volt betervezve, ebbõl 2 millió forint már ki is lett fizetve. A kiviteli terv ára
eredetileg 8,9 millió forint volt, most az ajánlat 10,9 millió.
Cs. L. képviselõ: Már a tervekben 2 millió az eltérés, ha ez végig így lesz,
20-30 %-kal több lesz, mint az elején. Az lesz 120 millió forint! De ha 400
millió helyett 500 millióba fog kerülni, akkor azt a 100 milliót elõ kell teremteni.
W. É. pályázati referens: Az engedélyekre nem is lehetett pályázni, azok
is belekerülnek majd 6 millió forintba. A közbeszerzéseket ki kell írni, de a
barnamezõs beruházásból az idén még nem lesz semmi. A tervek jövõ
nyárra készülnek el.
Alpolgármester: Megkérdezi miért tart egy évig a tervezés, hiszen csak
két épületrõl van szó.
W. É. pályázati referens: De tûzoltószertár épül. Ehhez sok szakhatósági
hozzájárulás kell, azok beszerzése sokáig tart.
Polgármester: Felelõsen gondolkodó, gazdálkodó testület 400 milliós pályázatot nem ad vissza.
Cs. L. képviselõ: Egyértelmû, hogy mindenki azt akarja, hogy valósuljon
meg a beruházás, épüljön meg a tûzoltószertár.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy meghívásos pályázat volt-e? Sokallja
az árat a tervekért.
W. É. pályázati referens: Nem találtak tervezõt, az utolsó pillanatban elvállalta a Vácziék Építészirodája Kft., ez egy neves cég. Szabott árakon dolgoznak, négyzetméterre van meghatározva, a részmunkákat kiadják szaktervezõknek. Meg lehet kérdezni, magánházakat is mennyiért terveznek.
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: A 400 millióból nem felújítani, teljesen új
épületet illene építeni a városgazdálkodás részére.
Alpolgármester: A kivitelezõi kiírásban benne lesz, hogy csak x százaléknyi eltérés fogadható el az eredeti ártól, ha többet kérnek, akkor nem fogadja el a testület az ajánlatot. A pénzt az unió adja, itt van már Magyarországon. A választókerületi elnökökkel tárgyaltak a polgármesterek, hogy
mit szeretnének, mindenki 2-3 célt választhatott.
Polgármester: A választókerületi elnökkel tárgyalt, a napközi konyha felújítására és a bölcsõdebõvítésre kért pénzt.
Cs. L. képviselõ: Ez a tervezõi díj elviszi az egész éves fejlesztésre szánt
pénzt. Ha jövõre indulnak meg ezek a beruházások, akkor nehéz dolga lesz
a következõ testületnek. Aggódik a jövõ miatt.
Alpolgármester: Minden település hasonló helyzetben van, nagy városok
is adtak vissza elnyert pályázatokat.
Polgármester: Több lehetõség is van, régebben hitelfelvétellel oldották
meg a beruházásokat, a konszolidáció miatt mindenki jól járt.
Cs. L. képviselõ: Az egyszeri segítség volt, most nem lehet ilyenre alapozni.
Címzetes fõjegyzõ: Ha most ezt az elõterjesztést nem fogadja el a testület, akkor a barnamezõs beruházásnak vége. Idén ez biztosan nem kerül
még pénzbe.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
„Barnamezõs területek rehabilitációja Simontornyán” címû projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére felkért építész kiválasztásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta. Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ Vácziék Építész Irodája Kft. A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármestert, a szerzõdés aláírására.
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Polgármester: Benne van a szerzõdésben, hogy csak akkor lesz végleges,
ha a fedezet rendelkezésre áll.
Cs. L. képviselõ: Ebben is keletkezik egy 35 milliós lyuk.
Alpolgármester: Ha nincs rá fedezet, akkor nem készül el az út, nincs kockázat.
Címzetes fõjegyzõ: Ezért lenne jó a JETÁ-ba bekerülni, 30 millió forintra
lehetne pályázni. Esetleg lehetõség lenne a helyi gazdákat is bevonni, de
35 milliót nem lehet abból várni, és adót sem akar emelni a testület.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ- a következõ döntést
hozta:
Miután megtárgyalta a kivitelezõ kiválasztásáról készített elõterjesztést a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzése” elnevezésû pályázat kivitelezõjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárás nyertesének a TAM-BAU Kft.-t hirdeti ki. A szerzõdés
aláírására sor kerülhet, de az feltételes. Csak akkor lép életbe, amikor a fedezet rendelkezésre áll.

Polgármester: Ha egy beszámoló elfogadásakor a készítõje nincs jelen,
akkor a testület nem tárgyalja a beszámolót. Ez történt a múlt hónapban,
bár a munkaterv fél évre elõre meghatározza a beszámolók idejét, mégsem
volt jelen a mûvelõdési ház igazgatója, az STC képviselõje pedig halasztást
kért.
Lacza Attila, a Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója: Nem tiszteletlenségbõl nem jelent meg, külföldön tartózkodott, és ezt jelezte is. Azt nem
tudta, hogy halasztást is lehet kérni, a jövõben ehhez tartja magát, ha kell,
kér inkább egy késõbbi idõpontot. Elküldhette volna maga helyett a kollégáját, de azért nem tette, mert õ mindent nem láthat át. A szakmai beszámolót egy korábbi ülésen már elfogadta a testület. Most a támogatásról
pénzügyileg számolt be, ezt a gazdasági vezetõ már ellenõrizte, rendben
találta.
Polgármester: Igen, az elõzõ ülésen el is mondta, hogy mindent rendben
talált. A mai ülés elõtt elmentek megnézni az STC felújított épületét. A környezet is szép, rendezett, a büfé is megújult. Kulturált körülmények közé
került az egész sporttelep. Azt kérdezi, hogy az STC-nek van-e tagsága,
vannak-e pártoló tagok, tartottak-e közgyûlést. Miért Andráskó Péter az elnök még mindig a papírok szerint, holott évekkel ezelõtt kimondta a testület az összeférhetetlenségét.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 ügyvezetõje: Tagság van, 29 taggal, akik
1000 forint tagdíjat fizetnek havonta. Közgyûlést az idén még nem tartottak, majd június elején lesz. A papírokban azért szerepelnek a régi adatok,
mert a cégbíróságnál 2 éve húzódik az átvezetés, mindig újabb és újabb hiánypótlásra szólítanak fel. Az új elnök minden adatát benyújtották már.
Polgármester: Megkérdezi, hogy akkor most ki az STC elnöke.
P. K., az STC ’22 ügyvezetõje: Papíron még Andráskó Péter, de már a benyújtott módosításban Pásztor Krisztián.
Címzetes fõjegyzõ: Megkérdezi, hogy volt-e errõl közgyûlési döntés.
P. K., az STC ’22 ügyvezetõje: Igen, arra már nem emlékszik fejbõl, hogy
pontosan mikor.
Polgármester: Megkérdezi, hogy nem tervezik-e új tagok, pártoló tagok
toborozását.
P. K., az STC ’22 ügyvezetõje: De, csak sajnos az eredmények nem jönnek. A Pincehely elleni meccsen sok szurkolójuk volt. Játékosokat nem
tudnak igazolni, mert nem tudnak fizetni nekik.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy van-e lovas szakosztály.
P. K., az STC ’22 ügyvezetõje: Igen, Néth Tiborék szervezetileg az STChez tartoznak.
Címzetes fõjegyzõ: Egy pénzügyi elszámolásról szóló beszámolónak így
kell kinéznie, ahogy ezt az anyagot az STC elkészítette, nem csak számlák
vannak benne, hanem szöveges rész, és mellékletben különbözõ igazolások stb.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta
és elfogadta a TEMI Mûvelõdési Ház és a Simontornyai Torna Club ’22 beszámolóját a 2018. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások felhasználásáról.
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Polgármester: Ez az a pályázat, amelynek keretében majd az idõsek otthona átköltözik a kolostor épületbe. Itt most tárgyi eszközök beszerzésérõl
van szó, bruttó kicsit kevesebb, mint 2 millió forintért.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ
döntést hozta:
Az elõzetesen benyújtott elõterjesztést megtárgyalta és az eredményes
eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ Flat-comp Számítástechnikai Kft.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen a
következõ döntéseket hozta:
1.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdése alapján a városi kitüntetõ díjai alapításáról és adományozásáról szóló
13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti – a díszpolgári cím adományozásának elõkészítõ eljárás lefolytatására és az adományozásra vonatkozó javaslat elkészítésére – öttagú ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság elnöke: Bajcsi Géza úr,
Simontornya város díszpolgára, a bizottság tagjai: Dancz Tibor úr, Hegyi
Ferencné asszony, Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga asszony, Zsigmond Tiborné dr. asszony.
2.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján város érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû és megbecsülést kiváltó tevékenységéért a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza Andreas Gruner úrnak, Steinberg testvérváros polgármesterének és a Simontornyai Rendõrõrsnek.
3.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a szerinti „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza a gyermekek harmonikus személyiség formálásban huzamosan
végzett munkája elismeréseként Jancski Ferencné asszonynak és Soósné Szûcs Krisztina asszonynak.
4.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”
címet adományozza a közösség szolgálatának kiemelkedõ teljesítéséért
Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrnak.
5.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 11/A. § szerinti, „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Simontornya sportmúltjának és sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Csepregi György úrnak és Kurek Sándor úrnak.
6.) Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/1995. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 11/B. § szerinti, „A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet adományozza Sztolyka Dorina és Sztolyka Edina tanulóknak.
Ezután ismét nyílt ülésen folytatta munkáját a képviselõ-testület.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Mint a Simontornyai Polgármesteri
Hivatal vezetõje, kénytelen foglalkozni a facebookon május közepén megjelent két terjedelmesebb cikkel, és megvédeni a hivatalt, mivel a cikkek
írójáról köztudott, hogy õ a Tamási Katasztrófavédelmi megbízott, vagyis a
cikkekben megjelentekre szakmai rálátása van, vagy kellene lenni. Mirõl is
van szó? A Víghegy utcai márciusi útleszakadással (melynek helyreállítási
költsége a szakértõ szerint 16 millió 324 ezer forint) kapcsolatban állítja: „a
képviselõk hivatali sugalmazásra úgy döntöttek, hogy nem kérjük az állami
pénzt! Csakhogy értsük közel 15 millió járt volna. Miért? Az elsõ indok,
hogy a 16 millió 30 %-át önerõként le kell tenni… Sajnos ebben a hivatalban senkinek nem dolga elolvasni rendesen egy jogszabályt. Mert a 2. bekezdés már enyhít is ezen, és azt mondja ki, hogyha a település egy másik
rendelet alapján kedvezményes besorolású (szerepel tehát a másik rendelet mellékletében), akkor 90 %-os támogatást is igényelhet. Simontornya
szerepel a 3. számú mellékletben, tessék megnézni! Szóval az önerõ 1,6
millió lett volna és ehhez 14 millió állami támogatás jöhetett volna, de nem
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kell. A helyi mûszaki zsenik már meg is kezdték a helyreállítást. …Tisztelt
Képviselõk! Keményen átvágtak benneteket…”
Ezek után õ (Bárdos László) felhívta a cikk íróját, és mindezek cáfolatára elmondta:
1. A polgármesteri hivatal írásos elõterjesztése a vis maior pályázat benyújtását javasolta a képviselõknek. A 09./2011 (III. 18.) Korm. rendelet
alapján hivatkozással a 70-30 %-ra, szakértõi vélemény csatolásával. Hol
itt a sugalmazás a hivatal részérõl a képviselõk felé, hogy ne adják be ezen
pályázatot?
2. Hogy ki olvassa rendesen a jogszabályt? Valóban a hivatkozott 2-es bekezdés 90 %-os támogatást biztosít a kedvezményes besorolású településeknek, de Simontornya ezen települések közé nincs besorolva! Ugyanakkor a 3. melléklet, melyre hivatkozik, 2015. december 31-e óta nincs! Hatálytalan! Akkor mivel lettek keményen átvágva a képviselõk? A hivatal
nem vett figyelembe egy már nem létezõ jogszabályi besorolást? Akkor
lett volna átvágva, ha a cikk által sugalmazott 90 %-os támogatást ígér a
hatályos kormányrendelet elõírásai ellenére.
Minderre a facebookon a következõ válaszok jelentek meg?
„a jogszabály valóban olvasásra ezt az értelmet adja, és könnyen lehet,
hogy ez így van”
Kérem, ezt nem lehet másképp sem olvasni, sem értelmezni, ez így van! Ha
így van, akkor hol az átvágás?
Továbbá: „Beszéltem egy fejlesztési pénzekrõl döntõ ismerõsömmel, aki
szerint elõfordult, hogy ezt vizsgálták és a 3. mellékletben szereplõ településeket is kedvezményezettnek vették.”
Hogyan? Az érvényes kormányrendelet ellenére? Olyan szóródás, eltérés
van az országban megnyert pályázatok elosztásánál, hogy egyébként ezt a
magyarázatot el is hiszem. De erre a polgármesteri hivatal hivatalos elõterjesztésben nem hivatkozhat, csak a hatályos kormányrendeletre.
Továbbá: „a vis-maior rendelet hivatkozott részének van egy C) pontja is,
erre hivatkozással olyan települések is részesülnek folyamatosan a 90
%-os támogatásban, akik a kedvezményezett települések besorolásáról
szóló rendelet egyik mellékletében sincsenek benne!!!!! EZ NAGYON
FONTOS ELEM!!!!”
Ez valóban az, de ennek is feltétele van. Ezt már nem említi a cikkíró, pedig
rendes jogszabályolvasás után mindenki számára egyértelmû: a hivatkozott C) pont ugyanis ezt tartalmazza: akkor jár a 90 %, ha „c, teljesítõképességét a felmerült károk helyreállítása jelentõsen meghaladja, feltéve,
hogy vis maior esemény rövid idõn belül ismétlõdõ természeti vagy idõjárási csapások következményeként alakult ki.”
E feltételnek nem felel meg Simontornya.
Továbbá: „Egyébként még a 70 % sem lett volna indok, annak is örülni kellene! És ezzel már az új testület, polgármester, jegyzõ fog kínlódni.
Bölcsebb lett volna a lehetõséget nekik megadva rájuk hagyni a döntést.
Mert a pályázat beadása, esetleg a pályázati támogatás ténye semmiféle
kötelezettséget nem jelent, mert utólagos finanszírozású. Ha nem adok be
elszámolást, akkor nem kapok pénzt, ennyi! Ja és az egyetlen megelõzõ
költségelem a szakértõ vélemény már elkészült, tehát ezért most már
mondhatjuk, hogy kidobtuk a pénzt!”
Ez messze nem így van! A pályázathoz csatolni kell a testület döntését,
melyben nyilatkozik többek között:
1. Vállalja a pályázatban foglaltaknak megfelelõ – szakértõi elõírások szerinti – helyreállítási munkálatok elvégzését, haladéktalanul 16 millió forint
értékben.
2. Vállalja, hogy a 2019-es költségvetési rendeletében védekezés saját
forrás összegét (4,9 millió forintot) biztosítja.
3. Az új testület dönt? 2019 októbere után? Március vis maior esetében?
4. A kidobott pénzrõl: a szakértõi véleményért az önkormányzat nem fizetett egy fillért sem!
Egy dologban értünk egyet: a normális vita visz elõre.
Csõsz László képviselõ: Ha most elkezd a testület reagálni a facebook
posztokra, akkor annak sosincs vége.
Alpolgármester: A Fehérvári Andreáék cége eladta a csarnokait, egy kínai vállalkozó vette meg. Granulátum gyártó üzemet fog létesíteni, 35-50
ember foglalkoztatását tervezik. Kínában és Dubaiban is van cégük.
V. P. képviselõ: Megkeresett a fogorvos, Munner doktor, hogy pontosan
mikor költözhet vissza a rendelõjébe, mert már 30 beteg vár röntgenre.
Címzetes fõjegyzõ: Elõreláthatólag június 1-jétõl mûködhet a rendelõ.
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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Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt
lakosaitól

Sztojka Bélánétól,
Kleiber Györgynétõl,
Gyuricza Lászlótól,
Gulyás Józseftõl,
Márton Lászlónétól,
Czank Istvánnétól,
Csepregi Jánostól,
Kovács Józseftõl,
Cserháti Pétertõl,
Tóth Jánostól.

Naplemente
„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…”
(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)
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Gyászol a város
Cserháti Péter, Simontornya városának öntudatos szülötte, 1956. szeptember 9-én
született Simontornyán. Általános iskolai
tanulmányait is itt végezte, majd Veszprémben vegyipari technikumba járt. Öt évet
Székesfehérváron dolgozott. 1979-ben házasságot kötött Küzdy Edittel és családot
alapított. Házasságukból két fiúgyermek
született. 1980-ban végleg visszatért Simontornyára. Dolgozott a bõrgyárban és a
Tolna Megyei Víz- és Csatornamû Vállalatnál. 1987-tõl pályája új szakaszba lép:
1987–1990-ig tanácselnökként tevékenykedett. Ezt követõen a Prímagáz Rt.-nél,
majd 1994-ben ismét a város élére került,
két ciklusban választották meg polgármesternek. A legközelebbi munkatársa szerint
õ érezte talán legjobban – néha kissé eltúlozva … – e tekintélyes tisztség rangját,
méltóságát. Õ a polgármesteri láncot nem
hordta, hanem viselte. Õ ilyenkor nem
ment, hanem vonult a nyilvános ünnepségekre.
2002-tõl önkormányzati képviselõ lett az ügyrendi bizottság elnökeként. A bizalmat,
amit az emberektõl kapott, mindig igyekezett alázattal megszolgálni. Egyik legfontosabb
elõkészítõje volt – amiben nagy örömét lelte –, hogy Simontornya visszakapta városi
rangját 1995-ben. Létrehozták egy jobb egészségügyi ellátást – kialakították a harmadik
egészségügyi körzetet és a mentõállomást. Utakat, járdákat, okmányirodát, gimnáziumot, gondozási központot építettek... Öt testvérvárosi kapcsolatot épített és ápolt. Szabadidejében szõlõ- és bortermeléssel foglalkozott. Aktív sportoló volt, fiatalon a tõr- és
párbajvívásban jeleskedett, késõbb a Simontornyai Sport Club elnökségi tagjaként tevékenykedett. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: 1995-ben megkapta a „Tolna
megye sportjáért” kitüntetést, 1997-ben Kuncze Gábor belügyminiszter emléktárggyal
jutalmazta meg, 1998-ban Keleti György honvédelmi minisztertõl a Honvédelemért I.
osztályú kitüntetést vehette át.
Sajnos, a betegség õt is legyõzte, de a városvezetésben eltöltött tizenöt év nem tûnik el
nyomtalanul, neve és tettei már bekerültek Simontornya történelmébe.
Most nagy csend, és még nagyobb békesség veszi õt körül. Minket pedig a gyász. Ám az
igazi gyász, nem csak a szomorúság az elválás fájdalma, hanem a hálaadás is.
Köszönetünket fejezzük ki, hogy átadtad tudásodat, harcoltál és kiálltál a városunkért!
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
G.H.H.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a barátoknak, ismerõsöknek,
a polgármesteri hivatalnak, akik Cserháti Péter temetésén
megjelentek, végsõ nyughelyére elkísértek és gyászunkban
együttérzésükkel osztoztak.
Gyászoló család

Születés májusban:
születés május hónapban nem volt.
Elnézést kérünk a hozzátartozóktól és olvasóinktól, amiért az elõzõ lapszámban
Debreceni Tamás vezetékneve helytelenül jelent meg.

Házasságkötés:
Pénzes Attila – Zsolnai Ildikó
Varga János – Mészáros Xavéria
Lepsényi János – Diel Ágnes
Gaál Krisztián – Sós Petra
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Szépkorú köszöntése
A simontornyai szépkorúak táborát erõsíti immár Kovács Istvánné.
90. születésnapja alkalmából 2019. május 12-én Csõszné Kacz Edit polgármester, megtisztelõ kötelességének eleget téve, otthonában köszöntötte fel az idõs hölgyet. Ilonka néni elmondta, hogy a legnagyobb boldogságot a hétköznapokban hat unokája és hét dédunokája jelenti számára.
Az idõsek iránti tisztelet és hála jeléül a polgármester asszony 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.

Anyák napja az Õszikékben
Anyák napja alkalmából a Vak Botytyán Iskola harmadik osztályos tanulói
köszöntötték fel az idõsek otthonában
élõ „nagymamákat”. Kedves és megható verseket, énekeket vittek ajándékul és még egy-egy saját készítésû rajzot is, amelyek sokak szemébe könnyeket csalogattak. Viszonzásképpen süteménnyel és üdítõvel kínálták a gyerekeket. Az ajándékozásnak ezzel még
nem volt vége, hisz Kis Hajnalka kézzel
készített tulipánnal és verssel örvendeztette meg a kedves édesanyákat.
G.H.H.

Visszarepítettek a középkorba…
10 órakor ünnepélyes megnyitóra sorakoztak fel a csapatok: Szigeti Oroszlánok – Zrínyi Miklós Hagyományõrzõ SE, Tata Várának
Seimenjei, Pannon Vitézlõ Oskola, Kapuvári Hajduk és Gartai Muskétások, Nádasdy Ferenc Bandérium, Vörös Oroszlán Lovagrend,
Pállfy Bandérium, Falkonetta Kompánia, Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyományõrzõ Egyesület, Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandérium és a házigazdák: a Simontornyai Várvédõk.
Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntése után Kovács Pál államtitkár üdvözölte a közremûködõket, vendégeket, végül Bencze
Kornél, a Simontornyai Várvédõk vezetõje lelkesítette a jelenlévõket, bemutatta a csapatokat, valamint ismertette a nap programját.
Szerepelt benne többek között a vitézi csapatok szemléje, látványkonyha, nyílt színi csata, gólyalábas, hastánc- és solymász bemutató
is.
A legnagyobb látványosság minden évben a várostrom, de a szervezõk egész napra bõ programkínálattal álltak elõ. Idén elõször rendeztek gyerekostromot, aminek nagyon nagy sikere volt a kis harcosok között. Eközben Balogh András – A várrekonstrukciók új útjai
címmel történelmi témájú elõadást tartott, Decsi – Kiss János – Köteles kötelesség címû kiállítás-megnyitóján vehettünk részt, együtt
mulathattunk a siklósi vár elõadásában látható – Boszorkánytalanító Hadmûveleten, a Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes mûsorán és legvégül a Tûzfészek Társulat fergeteges
tûzzsonglõr produkcióval nyûgözte le
a várudvart megtöltõ közönséget.
Egész nap ingyenesen lehetett megtekinteni a vármúzeum tárlatait, a Banya
tanya csodálatos boszorkányait, lehetett böngészni a vásári kínálatot, a felnõtteket kézmûves termékek, a gyerekeket fajátékok sora, légvár, pónilovaglás és gumiköteles trambulin várta.
Köszönet a Simontornyai Várvédõknek, szervezõknek, segítõknek, hogy
ezt a Tolna megyében egyedülálló rendezvényt megálmodták és immár kilencedik éve megrendezik.
G.H.H.

8

KÖZÖSSÉG / FELHÍVÁS

2019. június

A 2019. évi borversenyrõl jelentjük
Kevesebb volt az indulók száma, mint a korábbi években, de jobb eredmények születtek az idei borversenyen. Összesen 46 minta érkezett és a bíráló bizottságnak egyetlen mintát sem kellett kizárni, csak egy bor kapott okleveles minõsítést. Az okokról, az eredményekrõl Csõsz László képviselõt, a szervezõbizottság vezetõjét kérdeztük, aki többnyire diplomatikus választ mondott. Kiemelte, hogy hiányoztak az utóbbi idõben rendre eredményes bortermelõk (valószínûleg valamiért megsértõdtek). Az sem tett jót a rendezvénynek
hogy a Hegyközség nem vett részt az eseményen. A jobb borok a kedvezõbb idõjárásnak és a borosgazdák szakértelmének fejlõdésének köszönhetõ.
Fehérbor kategóriában (17 minta közül):
Simontornya város fehérbora Csatári Dezsõ 2018-as évjáratú
Legjobb fehér bor – Szabó Sándor (Simontornya) 2018-as olasz- olaszrizlingje lett (18,53 ponttal)
rizling (18,68 pont)
Simontornya város vörösbora Csatári Dezsõ 2018-as évjáratú
kékfrankosa lett (18,6 ponttal)
Vörösbor kategóriában (22 minta közül):
Legjobb vörösbor – Tóth Attila (Simontornya) 2018-as évjáratú A város bora címet csak az érdemelheti ki, aki 100 liter azonos minõségû borral rendelkezik. A neves szakértõkbõl álló bizottság
cabernet sauvignon (18,58 pont)
Debella László vezetésével értékelte a borok minõségét.
Rose kategóriában (7 minta közül):
Legjobb rose – Bella László (Felsõnyék) 2018-as évjáratú kék- A teljes eredménylista Simontornya honlapján olvasható.
frankos rose (18,86 pont)

Va Lá

KISZÉZÉS
Tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási
napon az alsó tagozatos néptáncosok kiszézésre invitálták az iskola tanulóit. Együtt felöltöztettük a kiszebábot és énekelve levonultunk a
Sió-partra, ahol kis énekes körjátékot követve elúsztattuk a telet és behoztuk zöld ágakkal a tavaszt. A hídról figyeltünk, ahogy a bábu úszik
Pálfa felé a Sión. Nagyon jól éreztük
magunkat, egy élmény volt a gyerekek számára, és közelebb kerültek
népi hagyományainkhoz.
Dolovai Zsuzsanna

A közlekedésben mindannyian
egyenrangú felek vagyunk!
A fokozatosan melegedõ idõjárás, az ideális útviszonyok sok embert arra csábítanak, hogy növeljék az általuk vezetett jármû sebességét. Ez azonban sok esetben balesethez vezethet, hiszen ha
növekszik a sebesség, növekedik a baleseti kockázat is. A négyvagy többkerekes jármûvet vezetõknek is fokozottabb odafigyelést
igényel ez az idõszak, ugyanis nagyobb számban jelennek meg a
közutakon a kerékpárosok, segédmotorosok és motorkerékpárosok. A balesetek egyik elkerülési módja, ha a visszapillantó tükröket, holt tereket folyamatosan figyeljük, elsõbbségadási helyzetben inkább álljunk meg, ha az nem kötelezõ, akkor is. Nagyon fontos, hogy egyenrangú partnerként kezeljük õket, hiszen a közlekedés legsérülékenyebb résztvevõi közé tartoznak. Nekünk, a közlekedési szabályokban jártas, tapasztaltabb sofõröknek nagyobb figyelmet kell tanúsítani, hiszen a kerékpárosok nem kötelezettek
KRESZ-ismeretre, nagyon sokan közülük rutinból, szokások
alapján vesznek részt a forgalomban. A statisztikai számokból azonban kimutatható, hogyha egy kerékpáros a baleset részese, akkor
szinte biztosan súlyos sérülést szenved.
A jó idõ beköszöntével megsokasodik a nagy teljesítményû motorkerékpárosok, segédmotoros-kerékpárosok és a kerékpárosok száma. Hónapok teltek el a legutóbbi motorozás, kerékpározás óta. Ilyenkor nemcsak a jármûvet, magunkat is fel kell készíteni. Az elsõ
motorozások nagy odafigyelést igényelnek, lépésrõl lépésre kell belerázódni ismét a megelõzõ idõszakban megszokott, jól begyakorolt
vezetéstechnikába. Az elõzõ idõszakban szerzett rutin megkopik, és ez sok esetben balesethez vezethet.
Gyermekeinket arra tanítjuk, hogy „Az úttest nem játszótér!” A közlekedõknek pedig azt kell tudomásul venni, hogy „a közút nem versenypálya”. Nagyon fontos, hogy mindenki legyen tisztában az általa vezetett jármû sajátosságaival, és a saját vezetési képességeivel.
Munkám során sokszor találkoztam olyan közlekedõvel, aki baleset részeseként azt mondta: „De hát nekem volt elsõbbségem!” Egy
balesetben sérült ember fájdalmát nem enyhíti, elvesztett hozzátartozót nem pótolhat egy ilyen kijelentés. Elsõbbségünk akkor van,
ha meg is adják! Ezért fontos, hogy ne csak magunkra, egymásra is figyeljünk!
Tóth Nándor r. õrnagy, közlekedésrendészeti alosztályvezetõ, a Tamási Városi Baleset-megelõzési Bizottság titkára
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A Föld napja az alsó tagozaton
Köztudott, hogy a mai gyerekek nagyon
sok idõt töltenek az iskolapadban, de szabadidejüket is szívesebben töltik a számítógép és a televízió elõtt ülve vagy az
okostelefonjuk társaságában. A Föld napja alkalmából éppen ezért aktív programot, egész napos kirándulást szerveztünk
számukra. Lakóhelyünkön és környékén
számos természeti szépség található, melyeket az itt élõk alig, vagy egyáltalán nem
ismernek. Ezek közül jártunk végig néhányat.

A legkisebbek, az elsõ osztályosok, a Sió
partján tettek egy jókora sétát. Ismerkedtek az ott élõ állatokkal, növényekkel, de
kipróbálhatták azt is, hogy milyen jó dolog
a szabadban futni.

A nagyobbak kicsit messzebbre mentek. A járatos, illetve iskolabusszal Ozora felé vették
az irányt, de csak a dádpusztai elágazóig, mert onnan gyalog tették meg a közel 1,5 km-es
utat Dádpusztáig. A mesébe illõ völgyekkel, dombokkal szabdalt terület mindenkit elvarázsolt. A nyári fesztivál idején használatos természetes anyagokból készült épületeket,
kilátókat, játékokat kitörõ örömmel vették birtokba a gyerekek.
Az idõjárás is nagyon kedvezõen alakult ezen a napon, szinte nyárias melegben kirándulhattunk. Sokat mentünk, nagyon elfáradtunk, de csodálatos élményben volt részünk.
Köszönjük Zimányi Árpádnak, hogy lehetõséget adott a terület megtekintésére és bejárására.
Mezõ Márta

4. osztályosok komplex
tanulmányi versenye
2019. április 30-án délután Gyönkre utaztunk két 4. osztályos csapattal, hogy képviselhessük iskolánkat a komplex tanulmányi versenyen. A megye több részérõl voltak csapatok (Szakály, Iregszemcse, Hõgyész, Kölesd, Gyönk és Simontornya). A
versenyzõknek 3x30 perces feladatsorokat
kellett megoldaniuk, matematika, magyar
nyelv és irodalom és természetismeret témakörben. Utána vendégül láttak minket
egy nagyon finom uzsonnával.
Mindvégig jó hangulatban teltek az események. Az eredményhirdetésen minden
csapat elismerõ oklevélben részesült, az elsõ három helyezett pedig ajándékot is kapott.

Nagyon büszkék voltunk, hiszen az Emperger Flóra, Nagy Emma Szonja és Bencze Botond Bulcsú alkotta csapatunk I.
helyezést ért el!

A másik simontornyai csapatunknak – Balassa Zille, Csáki Alexandra, Szõke Bence
– sem kell szégyenkeznie, mert derekasan
helytállva, eredményesen szerepelt a megmérettetésben.
Köszönjük a szervezõknek ezt a remek
délutánt, a gyerekeknek pedig ismét szeretnék gratulálni a nagyszerû eredményeikhez!
Csapó Kamilla tanító

Országos közlekedési verseny Nyíregyházán
2019. május 7-étõl került megrendezésre a kétnapos országos általános iskolai kerékpáros közlekedési verseny Nyíregyházán. A
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumot a Tolna megyei
döntõn elsõ helyezett lány kategóriában Papp Anikó 7. b osztályos,
illetve fiú kategóriában Horváth Gyula szintén 7. b osztályos tanuló képviselte a nívós mezõnyben. Itt elméleti, akadálypályás és forgalmi helyzetekben kellett bizonyítaniuk a 20 versenyzõ között,
akik szintén megyei elsõ helyezettek voltak. Mindkét kategóriában remek helytállásukkal öregbítették iskolánk hírnevét, illetve
bizonyították rátermettségüket.
Felkészítõ és kísérõ tanár: Enesei József
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Búcsúztak a gimnazisták
A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium két végzõs osztályának 39 diákja köszönt el attól az intézménytõl, amelyben óvták, védték, tanították õket sok éven keresztül. A virágokkal feldíszített sportcsarnok megtelt szülõkkel, rokonokkal, barátokkal. A hagyományokhoz híven diákok sorfala elõtt vonultak el a végzõs osztályok és tanáraik. Az ünnepségen Kaszás Zoltán igazgató és Csõszné Kacz
Edit polgármester asszony ezen szavakkal búcsúzott: „A ballagás az élet olyan meghatározó eseménye diáknak, szülõnek és tanárnak
egyaránt, ahol nem számít a múlt békétlensége, és nem zavar a jövõtõl faló félelem. Arra figyelünk, ami itt ma történik. Ami megismételhetetlen. És az, hogy ez ilyen érzést kelt bennünk, az nagyon jó. Azért is jó, mert nem veheti el tõlünk senki.”
„Az élet nem álom, hanem valóság, és csak azokat nem csalja meg,
akik tiszta szívvel és kemény akarattal néznek szembe vele.” (Ady Endre)

Elballagtak a szakiskolások
Elballagtak a Pillich Ferenc Akadémia végzõs diákjai, az idei évben 13 lovász és 6 nõi szabó tanuló intett búcsút iskolájának. Az ünnepségen Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a végzõsöket, majd Kántor Mónika igazgató nem mindennapi beszéddel köszönt
el tõlük:
„A következõ sorok, a szörnyû torzók, hozzád szólnak, végzõs tanulók!
Idegenül jöttél néhány éve, az ajtón, remegve sétáltál be. Mit
hoz a holnap, diadalt vagy bukást, langyos vizet vagy tömény
unalmat? Gondoltad sokszor ez is csak egy hely, szórakozással, csínytevésekkel eltöltesz majd néhány évet, és folytatódik az édes élet.
A reggeli lovász vagy szakrajz óra, célja az alvás folytatása. A
szünetek között a magyar, a matek csak közjáték, nem érdekesek… Kezdetben libegett csak a tudás, de aztán kifeszültek a vitorlák. Egyre több volt a tananyag és felpörgött a lusta
agyad. A tanügyi helyzet csak fokozódott, jöttek a jegyek, kinek mi adódott. Elvált a búza és az ocsú, elment néhány leány és fiú…
Lehet, hogy az iskola sokat adott, felkészített utat mutatott? Lehet, hogy a tanárok szeretnek? Nem csak szidnak, dicsérnek. … Innen
lesz majd sok barátod, mentorod és bölcs tanárod. A Facebookon vagy máshol látszik, hogy életed termõvé válik: Lesz majd munkád és
céljaid, feszegeted határaid. Lesz túlsúlyod, kis lakásod, öreg verdád és családod…”
Kedves diákok! A további élethez sok sikert kívánok!
G.H.H.

Színházban jártunk
Ha mód van rá, iskolánk tanulói szívesen töltik együtt szabadidejüket, illetve örömmel járnak színházba, így amikor ez a kettõ egybefonódik, rengeteg jelentkezõ akad a mûsorok együttes látogatására.
Legutoljára május 21-én, kedden a Twist Olivér címû musicalra mentünk 40 felsõ tagozatos és gimnazista diákkal. Busszal utaztunk
Dunaújvárosba, az elõadás 15.00 órakor kezdõdött, ezért amíg a kísérõ tanárok elintézték a jegyeket, addig a Bartók Kamaraszínház
melletti kis parkban lehetõségünk volt eltölteni
majdnem háromnegyed órát beszélgetéssel. Az
idõ gyorsan repült, mire észrevettük, már a darabot eljátszó színészeket figyelhettük. A történet megható volt, a zene pedig rendkívül szép.
Az árva gyermek, aki akaratán kívül egy nagy
összetûzésbe keveredik, de végül sok hányattatás után meleg otthonra lel. A darab a gyerekek
és felnõttek lelkét is egyaránt megérintette.
Reméljük, lesz még alkalmunk együtt kimozdulni egy-egy délutánon, hiszen rengeteg tudással gazdagodhatunk, miközben kicsit ki is kapcsolódhatunk a sûrû hétköznapok mellett.
Sersli Hajnalka 10. g
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FIZESSEN ELÕ A
SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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A MALOM GALÉRIA (Siópart)
Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap látogatható.

Telefonszám: 06 (30) 781 8740
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GYEREKNAP
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Magyarországon 1931-tõl ünneplik (akkor még
gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak
egy napig tart és május utolsó vasárnapján
tartják.
Egy gyermekekkel foglalkozó óvoda életében egyik legjelentõsebb ünnep a gyermeknap, óvodánk élete május utolsó hetében a
gyermeknapra való készülõdés jegyében
zajlott.
Szombaton délelõtt a Holló együttes zenés
mûsorral szórakoztatta a gyerekeket a vár
udvarán. Együtt énekelték, játszották a
megzenésített verseket. Az elõadás nagy élményt nyújtott a gyermeknek és szülõnek
egyaránt.
A koncert után az óvoda udvarán folytatódott a vigasság. Ügyességi versenyeken,
sorversenyeken próbálhatták ki magukat a
családok. Közben a dajka nénik és a vállalkozó szülõk szorgosan sütötték a gofrit és
nutellával töltötték. A bográcsban gulyás
rotyogott, amibõl mindenki kedvére lakmározhatott. De legnagyobb örömöt a
fagylaltos kocsi megjelenése okozta, ahol
minden gyermek beválthatta a jól megérdemelt fagyijegyét.
A nap teljesítette feladatát, azzá vált, amiért létrejött: emlékezetes nappá, s láthattuk ragyogni a gyerekek szemét.
A gyerekek nevében szeretném megköszönni minden óvodai dolgozó, dajka, támogató, szülõ, hozzátartozó munkáját és támogatását,
melyet a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott.
G.H.H.

Atlétikai megyei döntõk – Szekszárd
2019. május 7.
IV. korcsoport (100 m, kislabdahajítás, súlylökés, távolugrás, 800 m)
Lánycsapat: 2. hely, tagjai: Bencze Hanna Enid, Rostás Dzsesszika Tímea, Rostás Klarissza, Závodi Zsanett, Zólyomi Fruzsina
Egyéni összetett: Zólyomi Fruzsina 6. hely
2019. május 8.
II. korcsoport (60 m, kislabdahajítás, távolugrás)
Lánycsapat: 6. hely, tagjai: Balassa Zille, Emperger Flóra,
Kiss Jázmin, Kovács Angelika, Kovács Zsófia, Varga Fatima Mirabella
Fiúcsapat: 7. hely, tagjai: Bencze Botond Bulcsú, Fung
Áron Márk, Gácser Róbert, Nagy Andor, Kovács Kolos,
Kovács Kristóf
2019. május 9.
III. korcsoport, egyéni:
Szendrei Rómeó: távolugrás, 6. hely; kislabdahajítás, 9.
hely
Nagy Zalán: kislabdahajítás, 4. hely
IV. korcsoport, egyéni:
Zólyomi Fruzsina: 100 m, 5. hely, távolugrás, 5. hely
Rostás Klarissza: 300 m, 2. hely, távolugrás, 6. hely
Rostás Dzsesszika: 300 m, 3. hely
A 4x100 m-es váltó a 3. helyen végzett, melynek tagjai:
Rostás K., Rostás Dzs., Zólyomi F., Závodi Zsanett
Varga Zoltán Alex: kislabdahajítás, 2. hely
A megyei bajnokságon elért eredménye alapján Varga
Zoltán Alex képviseli iskolánkat az országos bajnokságon.
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