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Ára:
200 Ft

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 23, hetedik és nyolcadik osztályos tanulója két pedagógussal 2019. június 4-én
Budapestre utazott a nemzeti összetartozás
napja alkalmából szervezett rendezvényre.
A Parlament elõtti téren felemelõ érzés
volt 5300 hazai és külhoni gyerekkel és kísérõikkel közösen énekelni a Himnuszt és a
Ghymes együttes által szerzett Kézenfogva
c. dalt. Megtekintettük a Szent Koronát,
majd sétáltunk Budapest szép terein, utcáin. Délután a Papp László Sportarénában
az István, a király c. rockoperát nézhettük
meg, fantasztikus élmény volt. Ebédet és
vacsorát biztosítottak a gyerekek számára.
Nagy örömünkre alkalmunk volt találkozni
a vajdasági testvériskolánk tanulóival, akikkel a Határtalanul program keretében
szervezett délvidéki túrán ismerkedtünk
meg.
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett
fontosabb intézkedésekrõl,
valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései
1. A Templom u. 4. sz. alatti épület felújításának mûszaki átadás-átvétele
2019. június 5-én befejezõdött. Ezzel külön napirendben foglalkozunk.
2. A kijelölt határidõig beadtuk a hatóságnak a dekantáló terveit a vízjogi létesítési engedély kiadása érdekében. A terveket a mûszaki tartalom megismerése
érdekében mellékelem.
3. A szociális pályázatunkra újra kiírtuk a közbeszerzést, a beadási határidõ
2019. június 30.
4. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl az Arany J. utcai
kút bekötésének földmunkáit.
5. A külterületi út szerzõdése az elõterjesztés készítésekor elõkészítés alatt áll.
6. Megkezdem a pv. szervezet állománytáblájának feltöltését.
7. A június 10–17-e közötti kánikula alkalmával 1-2 napon vízhiány volt. Ennek
elkerülése érdekében megkezdtem a szükséges intézkedések megtételét. Ezzel is külön napirendi pontban foglalkozunk.
9. Árajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a Templom u.
5. sz. alatti gyógyszertár épületének beázás kijavítására és a szentpéteri árok
kotrására. Ezek nettó összege 1 millió Ft, melyet a költségvetés módosítása
már tartalmaz.

Május 25-én gyermeknapot tartottunk, az óvodában és a várban voltak a programok. A színvonalas mûsorhoz az anyagi támogatást az önkormányzat biztosította. Köszönöm az óvoda, a vár és a mûvelõdési ház dolgozóinak a munkáját.
Május 27-én, a Hõsök napján koszorúztunk az elsõ és második világháborús
emlékmûveknél. Köszönöm a gimnázium tanulóinak és felkészítõ tanáraiknak a
színvonalas megemlékezést. Tudnunk kell, hogy a háborúknak ilyen sok simontornyai áldozata is volt.
Ugyanezen a napon megbeszélést tartottam a képviselõ-testület tagjaival a
Simontornyáért Közalapítvány elutasító levele miatt, amit a játszótér építése
és az óvoda kazáncsere ügyében írtak.
Május 29-én ülésezett a köznevelési és az ügyeleti társulás. A következõ döntések születtek:
1. A Simontornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Sped-Med Kft. 2018. évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
2. A társulási tanács az önkormányzatok által fizetendõ kiegészítõ díj 9, 99
%-os emelését fogadta el. A közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141.
§ (2) b) pontja szerint a szerzõdés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem
éri el az eredeti szerzõdés értékének 10 %-át.
3. Simontornyai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa ismételt pályázatot írt
ki a Vak Bottyán Óvoda intézményvezetõi állásának betöltésére, mivel az elsõ
pályázat eredménytelenül zárult.
Június 3-án a pedagógusnap alkalmából köszöntöttem a város pedagógusait
egy szál virággal és pezsgõvel. Tudjuk, hogy egy város jövõjét az iskolarendszere határozza meg.
Június 4-én tárgyaltam Herczeg Szilárddal a városnapi emlékdiszkó megszervezésérõl.
Június 6-án az EMMI-ben tárgyaltunk Lacza Attilával, a mûvelõdési ház igazgatójával és a minisztérium helyettes államtitkárával. Elhangzott, hogy a kormány 2020-tól a települési önkormányzatok fenntartásába adná a mûvelõdési
intézményeket. Közöltem, hogy akkor a finanszírozást is emelni kell, jelenleg
4,5 millió forintot ad az állam, ehhez 7,5 milliót tesz hozzá az önkormányzat, a
többit pedig a TEMI Alapítvány. A teljes finanszírozás minimum 25 millió forint
évente.
Június 8-án a mezõkövesdi nyugdíjasklub tett látogatást Simontornyán. Tavaly õk látták vendégül a simontornyaiakat, mert megemlékeztek arról, hogy
az 1930-as években mezõkövesdi summások dolgoztak itt. A tiszteletükre a
környékbeli (tolnanémedi, pincehelyi) nyugdíjasklubokat is meghívták és egy
színvonalas zenei rendezvényt tartottak a mûvelõdési házban.

Június 11-én a vár igazgatójával tárgyaltam a városnapi rendezvények technikai feltételeirõl. Megállapodásunknak megfelelõen megrendeltem az elektromos áramellátás állandó növelését 400 ezer forint értékben.
Június 13-án jótékonysági rendezvényt tartottunk ifjabb Kurek Sándor gyógykezelésének segítésére. Simontornyán és Gyönkön összesen 1.155.500 ezer
forint gyûlt össze a nemes célra. Köszönetemet fejezem ki Pék Ferenc úrnak, a
városi konyha, a vár, a mûvelõdési ház dolgozóinak és valamennyi fellépõnek.
Kívánok mielõbbi gyógyulást, és remélem az összeg sokat segít a család költségvetésében.
Június 15-én részt vettem az általános iskolások ballagási ünnepségén Szabó
Attila alpolgármester és Tóth Attila képviselõ társam kíséretében. Gratulálok a
végzõsöknek, további jó tanulást és sok sikert kívánok nekik.
Bejelentem, hogy a városnapi rendezvényre Erdélybõl 4 tagú, Steinbergbõl és
Chyse városából 6-6 tagú delegáció érkezik a polgármesterek vezetésével.
Polgármesteri utasítást adtam ki, amely szerint 2019. július elsejétõl a közmunka-program Homokdomb utcai épületében semmilyen rendezvény nem
tartható.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Bejelenti, hogy Bencze János célvizsgálatot kért a minisztériumtól a vízhiány miatt. Válaszolt Bencze János nyílt levelére, a kérdéses idõszakban a város vízfogyasztása közel 40 %-kal nõtt, a hõség
és a sok medencefeltöltés miatt. Valóban volt egyes utcákban átmeneti vízhiány, de az érintett lakók lajtos kocsiból kaphattak vizet.
Dr. Hoffmann Imre Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkár úr részére:
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
Simontornya Város Polgármestereként a facebookról értesültem, hogy Bencze
János jobbikos megyei képviselõ célvizsgálatot kér Öntõl, mert Simontornyán
– szerinte – többször is tartós vízhiány következett be, sérül az állampolgárok
egészséges ivóvízhez való joga.
Ha szükségesnek ítélik meg, örömmel és teljes mellszélességgel állunk egy
ilyen vizsgálat elé.
A Bencze János által leírtakat viszont teljes mértékben visszautasítjuk:
1.) Simontornyán senkinek nem sérült az egészséges ivóvízhez való joga. A település teljes belterületén ki van építve az ivóvízhálózat – 29898 fm –, s kettõ
mélyfúrású kút biztosítja jelenleg a vízellátást.
2.) Vízhiány 2019. június 15-16-án volt legutóbb, tekintettel az országos hõségre (30-40 %-al nõtt a fogyasztás ezen idõszak alatt + locsolás, medencefeltöltések miatt).
3.) Ezt megelõzõen 2017. januárjában volt az erõs fagyok miatt vízhiány a magasabban fekvõ utcákban.
Az üzemeltetõnk – DRV – 2017. áprilisában írásban hívta fel a figyelmet az
esetlegesen bekövetkezõ ellátási gondokra. Azóta írásos megkeresést e témában nem kaptunk. Simontornyán tartós vízhiány se elõtte, sem azóta nem
volt!
Hogy az ivóvízbázisunk rendelkezzen megfelelõ tartalékkal, elrendeltem egy
tartalékban lévõ, jelenleg használaton kívül lévõ kút azonnali hálózatra történõ
rákötését, s beterjesztem még a júniusi Képviselõ-testületi ülésre egy új mellékfúrásos kút létesítését!
4.) Megjegyezni kívánom még:
a) Bencze János 2006-ban, 2014-ben-ben, polgármesterjelöltként indult az
önkormányzati választásokon, 2010-ben képviselõjelöltként. (Egyszer sem választották meg. Jelenleg is polgármesterjelöltnek és politikusnak tartja magát).
A lakosság felé kiadott programjában, elképzeléseiben az általa fontosnak ítélt
megvalósítandó feladatokban sehol nem szerepelt egyetlen alkalommal sem
Simontornya nem megfelelõ ivóvízbázisa.
b) Az ivóvízbázis fejlesztésére, kútfúrására az önkormányzat évek óta elkülönített számlán gyûjti a pénzt, ezt más célokra nem használhattuk fel, s nem is
használtuk (majd most fogjuk kútfúrásra).
Tisztelettel: Csõszné Kacz Edit polgármester

Csõszné Kacz Edit polgármester: A rendõrség képviseletében nem jelent
meg senki, de az elõbb értesítették, hogy bombát találtak a László király utcában, valószínûleg oda mentek ki.
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Kántor Mónika képviselõ: Azt javasolja, hogy a vendégház kulcsa ne lent legyen a közmunka irodán, hanem itt a hivatalban. Kiderült, hogy bejártak oda, és
elhordták az étkészletet, evõeszközöket, kiadták 15 ezerért, de több a kár, mint
a bevétel.
Polgármester: Sajnálja, hogy a vendégház ügyében idejutottak. Korábban is
kiadták osztálytalálkozókra, családi ünnepekre. Egy darabig nem volt gond, de
most voltak, akik nem ember módjára viselkedtek ott. Hónapokig a MÁV bérelte az épületet, 3 millió forint bevétele lett ebbõl a városnak. Most a polgármester utasítása értelmében nem adható ki a ház, csak kivételes esetekben: most
jön a nyárádszeredai kórus, és majd júliusban ott lesz a Budai Ilona népzenei tábor. Sajnos, egy-két renitens miatt most senki más nem mehet oda. Se külsõs,
se belsõ bulit nem lehet ott tartani ezentúl.
Csõsz László képviselõ: A kulcsra szükség van, télen a fagyfûtés miatt, és, ha
bármi gond van. Javasolja, hogy csináljanak leltárt.

Polgármester: Köszönti a kft. kínai tulajdonosát és tolmácsát. Elmondja, hogy
amikor azzal keresték meg, hogy megvásárolnák a volt bõr-szõrme feldolgozó
épületeit és új munkahelyeket teremtenének, akkor megkérte a cég képviselõit, hogy tartsanak a lakosság részére egy tájékoztatót, hogy elsõ kézbõl jussanak információhoz, ne pletykákból. Kért írásos tájékoztatót is, azt még nem kapott a cégtõl.
Lu Shai, a Charemer Kft. képviselõje: Elmondja, hogy a családja Kínában
régóta mûanyaggyártással foglalkozik. 6 éve él Magyarországon, elõször Miskolcon, majd Szombathelyen akart üzemet létesíteni, de ott nem sikerült. Simontornyán megvásárolták a volt olasz cipõüzemet, a gyáruk tervezése folyamatban van, megkérték a különbözõ engedélyeket a hatóságoktól. Egy kis céget szeretne itt létrehozni 30-50 emberrel. Mûanyagot hasznosítanak újra, a
terméket exportálják majd. Magyarországon az újrahasznosítás csak 10 % körüli, míg Németországban már 60 %. Figyelnek a környezetvédelmi szempontokra. Megvettek 3 csarnokot, azokat fel kell újítaniuk. Ha már mûködik az
üzem, akkor számítani kell zajra, légszennyezésre és szennyvízterhelés is lesz.
Egy új szennyvíztisztítót szeretnének, ami 150 köbméter napi kapacitású lesz,
olyan technológiával fog mûködni, amit DRV is megenged. A mûanyag darálásához használt gép hangos, ezért az egyik csarnokot hangszigeteléssel látják
el. Hogy a gyártás során képzõdõ gázok ne szennyezzék a levegõt, egy levegõszûrõ rendszert is telepítenek. Õk (a kínaiak) idegenek Európában, de szeretnék
itt megtalálni a helyüket és szeretnének minden jogszabályt betartani. Távolabbi terveikben szerepel, hogy papírt is újrahasznosítanának, illetve a szennyvíztisztítójukkal a lakosságnak is szolgáltatnának. Nagy az áramszükségletük,
kb. 1500 kw. Tudják, hogy Simontornya kisváros, mindenki szomszédja a másiknak, szeretnének jó kapcsolatot kiépíteni a szomszédokkal, azaz mindenkivel.
Polgármester: Elmondja, hogy sok befektetõ kereste már meg a várost nagy
tervekkel, sajnos sokból semmi nem lett végül. Megkérdezi, hogy mikorra tervezik az üzem indítását.
Lu Shai: Minél hamarabb szeretnék beindítani a termelést. Eredetileg augusztus volt a kezdés idõpontja, de ez már biztosan csúszik, mert nagyon hosszú az
engedélyeztetés, holnap is tárgyalnak egy környezetvédelmi szakértõvel. Az
áramellátáshoz kértek trafót az E.ON-tól. Most csak 500 kw-osat tudnak biztosítani, 10 hónap kell az új, nagyobb teljesítményûhöz. A csúszás nekik nagyon
rossz. Ráadásul kiderült, hogy a cipõgyártásból egy csomó szemét ottmaradt,
most azt is nekik kell elszállítatni. A gépeket Kínából hozzák, a szállítás vasúton
15 nap, tengeren 40 nap. Azért nem küldték meg az írásos anyagot, mert még
nem tudják a konkrét dátumokat. Ha meglesznek a technológiai engedélyek,
akkor azokkal együtt átadják az anyagot az önkormányzatnak.
Polgármester: Kívánja, hogy minél elõbb megvalósulhasson a beruházás.
Váczi Péter képviselõ: Megkérdezi, hogy gondolkodtak-e már azon, hogy hol
fogják az árut szállítani a városba és ki onnan.
Lu Shai: Ezt még nem tudja megmondani.
Szabó Attila alpolgármester: Az lenne a jó, ha nem jönnének be a városba,
hanem a Tejfölös úton járnának a kamionok.

Cs. L. képviselõ: Volt 25 millió beruházásokra, ebbõl 15 millió a kútra, 10 millió
egyebekre. Muszáj megcsinálni a kutat, de akkor semmi se marad, a szociális
pályázatot el lehet felejteni.
Polgármester: Az Arany János utcai kút beállítását megrendelik. A vízmû
mellett lesz egy új kút, akkor majd az Arany János utcait megint tartalékba lehet tenni. Amióta a Laposi téren beállított a DRV egy nagyobb teljesítményû
szivattyút, azóta nincs gond.
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Alpolgármester: 4 eset volt, abból kettõben a DRV vezetõje, Pelcz Róbert elismerte, hogy az õ technológiai hibájuk. Egyszer leengedték a medencék teljes
tartalmát, egyszer csõtörés volt. Mindenki tud a problémáról, senki nem akarja
véka alá rejteni, meg kell oldani.
V. P. képviselõ: Amíg a Sióvíz Kft. volt a szolgáltató, addig ilyen nem volt.
Zsolnai István képviselõ: Akkor vízbõség volt. Több kút mûködött, azóta 6
már nem, ez okozza a problémát.
Polgármester: Lehetõség lenne vízkorlátozásra, hogy megtiltjuk a locsolást, a
medencék feltöltését, de nehéz ellenõrizni.
Zs. I. képviselõ: Hosszú távra kell gondolkodni. Kell még egy kút. Az idõjárás
egyre melegebb lesz. Medence egyre több. A DRV a szolgáltató, azt vállalta,
hogy biztosítja a vizet. Legyen egy új kút.
Cs. L. képviselõ: Errõl van itt szó, a módosításban.
Zs. I. képviselõ: Arra nem elég 15 millió forint. Utoljára a Laposi téren lett új
kút, az évekkel ezelõtt volt 50 millió.
Alpolgármester: De akkor az engedélyek több millióba kerültek, most nem
kell, mert csak a meglévõ kút mellé fúrnak.
Polgármester: Mindenki tudja, hogy globális felmelegedés van. Más településeken is gond van. Lehet facebokon irkálni, lehet feljelentgetni, írni a minisztériumba, de nem ez a megoldás. Attól, hogy hergelik az embereket, attól még
nem lesz víz. Az egészséges ivóvízhez jutás joga nem sérült. Mindezért az önkormányzat és annak a vezetõje felel. De! Mindenki nézzen magába! Ma a temetõnél heverõket dobtak a száradtvirág-gyûjtõbe.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fentiek értelmében módosította a 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II. 20.)
önkormányzati rendeletet.

Tájékoztató a Vak Bottyán Iskolaközpont
fejlesztési-beruházási tevékenységérõl
Polgármester: Csike Tamás igazgató helyett a projektmenedzser tart tájékoztatót.
Ludvig Ildikó projektmenedzser: Az igazgató úrnak Budapestre kellett utazni,
felkért, hogy tájékoztassam a képviselõ-testületet. Vida Tamás, a projekt mûszaki vezetõje is jött volna ma, de sajnos egy haláleset történt a családjában,
így õ sem tudott eljönni.
A projektrõl: az EMMI operatív programjához nyújtotta be a tankerület az iskola-felújítási pályázatot 2017 májusában. A támogatási szerzõdés 2017 októberében lépett hatályba, a projekt 2017-2020 szeptemberéig tartott volna, de ez
módosulni fog. Sok a csúszás már most. Az országban sok, majdnem 70 ilyen
program fut egyszerre. Túlbonyolították a pályázati rendszert, egy-egy módosításhoz kormányrendelet módosítására van szükség. Eredetileg a kormány
azt mondta, hogy ne a tankerületek bonyolítsák le a közbeszerzéseket, hanem
az NFSI (Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet). Ez nem vált be, túl sok volt a
pályázat, nem voltak szakemberek az intézetnél, kezdõ közbeszerzési jogászokat alkalmaztak. Kiderült, hogy alkalmatlanok. 4 közbeszerzést bonyolítottak
le, mind a 4 érvénytelen lett, kiderült, hogy amatõr hibákat követtek el. Hiába
jelezték a tankerületek, hogy ez így nem jó, nem tudtak lépni. Eltelt egy év, aztán belátták, hogy így nem mûködik a dolog, ezért aztán végül minden tankerület saját hatáskörben dönthetett a közbeszerzésekrõl. A simontornyai pályázatban 470 millió forintról volt szó, de 2 év eltelt, annyi áremelkedés volt, hogy
a tervezõknek újra kellett kalkulálni a költségeket. 25 %-os áremelkedés volt,
és állandó az alapanyaghiány. Most az új építési közbeszerzés már 700 milliós
költséggel indult. A nettó 150 millió forintos többletigényt beadták a hatóságok felé. Minden tankerületben ez a helyzet. Kormányzati szinten majd összegzik ezeket az igényeket, úgy tudni, hogy ahol a pótigény nem haladja meg az
eredeti ár 30 %-át, ott elfogadják azt.
Az építkezés mellett volt egy buszbeszerzés is a projektben. 20 millió forint értékben egy Mercedes kisbusz kerül az iskolához, várhatóan szeptemberre, októberre meg is érkezik majd. Van még eszközökre 30 millió forint betervezve,
de majd csak az utolsó lépés lesz.
A projektben 4 rész van egy-egy vezetõvel: 1. a pedagógiai részért, 2. a mûszaki részért, 3. a pénzügyi részért, 4. a kapcsolattartásért felelõs. Ez a negyedik õ,
Ludvig Ildikó. Az ilyen nagy pályázatoknál kötelezõ elem a lakossági tájékoztatás is, augusztusban vagy szeptemberben szeretne tartani egy lakossági fórumot errõl. Látványterveken fogják bemutatni az épülõ iskolát. Majd, ha elkészül, akkor pedig tartanak egy nyitó ceremóniát, oda szeretettel várják a város
vezetését.
Visszatérve a projekt eseményeihez: 2018-ban a tervezõi kiválasztás, 2 forduló
eredménytelen volt, egy új kiírás újabb 2 hónapot vesz igénybe. Végül a NARA
Stúdió lett a nyertes tervezõ. beadta a terveket az építésügyhöz, volt hiánypótlás, minden. Végül 2019 februárjában lett jogerõs az engedély. Ekkor indulhatott meg a kivitelezõi közbeszerzés. Ezt elõzetesen a Miniszterelnökségen ellenõrizték. 2019 májusában adták fel a hirdetményt, ez alapján folyik a közbeFolytatás a következõ oldalon.

4

KÖZÜGYEK

szerzés, eddig már volt 3 érdeklõdõ, július 16-ig lehet jelentkezni, utána tárgyalás lesz. Ha minden rendben, akkor felkérik a nyertest egy végleges ajánlattételre. Utána hiánypótlás, értékelés, szerzõdéskötés. Optimális esetben, augusztusban kezdõdhet a munkaterület átadása. Biztos, hogy 2020 szeptemberére nem lesz kész. Az épületrõl: a jelenlegi rész teljes felújítást kap, új padló
stb. lesz egy 400 négyzetméteres új aula, 8 új tanterem és egy csoportszoba az
új, kétszintes szárnyban. Lesz lift (elvileg az menekülési lift), de az új szaktantermek mind a földszinten lesznek, az a szint akadálymentes lesz. Lesz egy új
büfé az alsó mosdó helyén. Az udvarban 23 parkoló lesz, és épül egy aszfaltos
sportpálya.
Polgármester: A tankerületek ugyanazt élik át, mint az önkormányzatok.
Csúsznak a projektek, közben 30 %-kal felmennek az árak. De az önkormányzat
nem kap az emelés miatt többlettámogatást. Vagy visszaadja a már megnyert
pályázatot, vagy pénzt szerez. Annak is örülni fognak, ha 2021-re megépül az új
iskola. A cél, hogy Simontornya iskolaközpont legyen. Vezetõként vallja, ha
nincs iskola, nincs jövõ. Örül, hogy a lakosságot is tájékoztatják a projektrõl.
Várható, hogy lesz rosszindulat, kritika is. Reméli, hogy valamikor a 2. ütem is
megvalósul, és tanuszoda is épül.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy az áremelkedésekkel mi lesz, csökkentik a
terveket, vagy pluszpénzt tesznek bele.
Ludvig Ildikó projektmenedzser: Kérték, hogy lehessen új terv, új árakkal. Így
jött ki a 150 milliós többlet.

2019. július

fektetés, most az önkormányzat hordja el és fizeti ki más szemetét. 1 konténernyi szemét elszállítása 40 ezer forintba kerül.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Nem kell ehhez rendelet, feljelentést kell
tenni. ha egyik helyre tesznek kamerát, akkor egy másik helyen szemetelnek.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: A Mózsé-hegyen kiürítették a konténert csütörtökön, másnap reggel telehordták. Javasolja, hogy a polgárõrség sûrûbben
ellenõrizzen ott.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy egyáltalán miért van ott az a konténer, ki
tehet bele szemetet. Meg kell szüntetni. Vegyenek kukát, és csütörtökönként
vigyék le, mint mindenki más a városban.
Címzetes fõjegyzõ: Azért lett ott a konténer, hogy ne az árokba hordják a szemetet.
Cs. L. képviselõ: Nem üríti a szolgáltató rendszeresen sem az ABC-nél, sem az
ügyeletnél a szelektív gyûjtõket. Tele van, aki odáig elviszi a PET-palackjait, az
csak mellé tudja tenni.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy milyen sûrûn kell üríteni ezeket.
Polgármester: Beszélt az alvállalkozóval, el fogják vinni ezentúl. Visszatérve a
temetõhöz: a Cserháti Péter temetését is megzavarta egy autós, jött le, zárva
volt a kapu, erre dudálni kezdett.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
közfoglalkoztatás 2019. évi helyzetérõl szóló tájékoztatót.

Tájékoztató az ünnepi testületi ülés
és a városavató programjáról
Polgármester: A pénzügyi bizottság nem tudta megtárgyalni, mert nem készült el idõre az anyag. De most már készen van. Többet ez nem fordulhat elõ,
mert súlyos következményei lesznek.
Alpolgármester: Most viszont mire elkészült, nagyon jól összerakott anyag
lett. 2 hete volt fent megnézni a területet, rendben van. Úgy érzi, a lehetõségekhez mérten jól haladnak a dolgok. Persze vannak nehézségek is. Ha van rá mód,
pályázni kell még eszközökre.
Csonka István, a közfoglalkoztatás munkairányítója: Idén nem lehetett gépekre pályázni, se nagyértékû beruházásra, csak kisértékû eszközökre.
Alpolgármester: A kormány célja most az, hogy visszavezessék az embereket
a munka világába, csökkentik a közfoglalkoztatotti létszámot.
Polgármester: Akik itt maradtak a programban, azokkal nem könnyû dolgozni.
De sokat segítenek, minden pénteken rendbe teszik a települést, szombatra
már újra szemét van mindenhol. A közintézményekben mindenhol õk takarítanak, így az intézményeknek csökkentek a kiadásai. Minden városi rendezvényen õk segítenek, pakolnak, takarítanak. A rendezett településért mindenkinek tenni kell valamit. Nem lehet mindent bekamerázni. Legnagyobb fájdalma,
hogy a temetõben megint heverõket dobtak be a szárazvirág-gyûjtõ konténerekbe. A virágtartókból is kilopták a muskátlikat.
K. M. képviselõ: Szerdán, mikor lement, nem találta meg Csonka urat az irodájában. Tudja, hogy azért nem volt bent, mert a Bogdán Laci vezeti az autót, õ
(Csonka István) meg lapátol. Ez így nem mehet! A fõnök nem közmunkás!
Megkérdezi, hogy mennyi borsó termett, mert azt hallotta, hogy a terményt
árulják a munkások sajátjukként. 500 ezer forintért vettek vetõmagot, és újabb
500 ezerért palántákat. Mi lett belõle? A fóliát náluk egy ember, a Vincellér Pisti
egyedül gondozza és gyönyörû. Itt mi van? Azon a szerdai napon 5 ember dolgozott, 15 távol volt. Az irodában végre le kellene venni a buli dekorációt, polgármesteri utasításra nem lehet több bulit tartani. A falugazdásznak ott lett kijelölve az iroda, hogy ott fogadja a gazdákat, de amikor õ (Kántor Mónika) meglátta, hogy milyen állapotok vannak, akkor inkább felajánlotta a szakiskola irodáját.
Cs. L. képviselõ: Sok igazság van ebben. De várható, hogy jövõre már nem
lesz közmunkás, aki levágja a füvet. Most 50 fõs a létszám, 10 folyton beteg, 5
eltûnik, 20 ember dolgozgat. De a közmunka olyan terület, amihez mindenki
ért, amit mindenki kritizál. Tudja, hogy 6 nõ ma is borsót fejtett, bõven van mit.
Nem tudja, hogy történtek-e lopások.
K. M. képviselõ: Persze, mert nincs bent egy fõnök sem.
Cs. L. képviselõ: Ma a térköves brigádban 1 ember volt, a többi beteg, vagy alkoholista, vagy lelépett. 1 ember nem tudja térkövezni a parkolót, ott segít õ is
(Csõsz László). De ha nem csinálják, akkor meg vissza kell fizetni a felvett támogatást.
K. M. képviselõ: Nem az a megoldás, hogy a 2 vezetõ dolgozik a közmunkások
helyett. És még bért is kapnak érte, akik nem csinálnak semmit.
Cs. L. képviselõ: Ha ez a foglalkoztatási forma megszûnik, akkor sokkal többe
fog kerülni ezeket az embereket önkormányzati pénzbõl segélyezni.
Zs. I. képviselõ: Nagy értékû gépek vannak a telepen, vagyonvédelmi szempontból kritikus a helyzet. Lopnak mindent. Legalább egy riasztó legyen ott.
A szemét ügyhöz: rendeletet kell alkotni, hogy aki a temetõben szemetel, az
150 ezer forintos bírságot fog fizetni. Ki kell tenni egy kamerát. Megtérül a be-

Polgármester: Változás az eredeti tervhez képest, hogy nem 17 órakor, hanem 16.30-kor kezdõdik a program az orvosi rendelõk ünnepélyes átadásával.
Így ez nem lesz külön költség. A városnapi programok 3 millió forintba kerülnek, ebbõl 1 milliót a Tarr Kft. adott, 2 milliót pedig a Bethlen Gábor alaptól
nyertek. Nem kerül pénzbe a városnak. A német és cseh vendégek a Gála panzióban alszanak, az erdélyiek a Fried-kastélyban, itt Thien asszony adott 30 %
kedvezményt. A program: pénteken 5-6 óra körül érkeznek a delegációk, a hivatalban fogadás, majd vacsora a Gála panzióban, ezt a vállalkozók állják, akik
a németországi vásáron voltak kiállítóként. Szombaton reggeli után szabad
program, kéri a képviselõket, hogy kísérjék el a vendégeket a városban. Ebéd a
Tulipán étteremben, délután ünnepi testületi ülés a várban, kitüntetések átadása. Fél héttõl mûsor: táncosok, majd divatbemutató. Este 8-kor Neoton koncert. Tíztõl diszkó. Vasárnap kirándulás Egerszalókra. Hétfõn hazautazás.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy miért ilyen messzire tervezik a kirándulást.
Alpolgármester: Andreas a német polgármester mindig Badacsonyba akar
menni borkóstolóra. Az is két és fél órás út, ez ugyan három és fél óra, de itt egy
helyen mindent megkapnak. Lesz ott is borkóstolás, van wellnessrészleg, fürödhetnek, és vehetnek a 30-féle borból.
Polgármester: 5 éves ciklust zárnak most, ezért sok meghívott vendég lesz.
Lesz egy VIP sátor is, ahol a koncert alatt/után cseh sört csapolnak. Sok vendég itt alszik, õk maguk intézik a szállásukat. A testvérvárosi delegációknak
olyan fogadást kell adni, mint amilyen vendéglátásban részesülnek, amikor Simontornyáról utaznak hozzájuk.
Javaslat a gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen
való elhelyezésérõl szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.
Címzetes fõjegyzõ: A rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mert eljárt felette
az idõ, olyan elõírásokat tartalmaz, melyeket magasabb rendû jogszabályok
szabályoznak.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezte a gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezésérõl szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét.

Javaslat a Gördülõ Fejlesztési Tervben szereplõ
beruházások megvalósítására
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Megtárgyalta a Javaslat a Gördülõ Fejlesztési Tervben (GFT) szereplõ
beruházás megvalósítására címû elõterjesztést és a 2011. évi CLXXXIX
tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontja alapján az alábbi fejlesztéseket kívánja
megvalósítani:
1. Simontornya, Arany J. utcai (hrsz.: 1395/1) kutat üzembe helyezése bruttó
1.270.000 Ft-ért,
2. Simontornya, vízmûtelepen (hrsz.: 808/4) 80 m talpmélységû kút fúrása
bruttó 15 mFt-ért,
3. a szennyvízrendszer üzemeltetéséhez három darab Grundfos
SL1.100.100.55.4.51D.CZ_15m Flygt adapterrel beszerzése bruttó 2.550.075
Ft-ért.
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Megtárgyalta a „SIMONTORNYA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím odaítélésérõl szóló elõterjesztést. Zárt ülésen úgy határozott, hogy a címet 2019.
évben nem ítéli oda.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselõ-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a
pályázattal kapcsolatos teendõk lebonyolítására.

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy most zárult a 150 millióba kerülõ beruházás, miért nem úgy tervezték, hogy elférjen a röntgen is. Nem osztják meg a
mûszaki terveket a képviselõkkel.
Polgármester: A tervek még 2014-ben készültek, a röntgent késõbb vásárolták, a terveket utólag nem lehetett módosítani.
Alpolgármester: Egészen pontosan: ha módosítják a terveket, akkor elölrõl
kellett volna kezdeni az egész engedélyeztetést, az újabb akár két éves csúszást jelentett volna.
Cs. L. képviselõ: Üresen áll a volt okmányiroda, oda be lehet tenni. A fogorvos
úrnak kellemetlen lesz átjárni, de gondolja, hogy nem minden nap lesz röntgenezés, hanem csak hetente egyszer, kétszer.
Alpolgármester: El lehetne helyezni az egyik mozgáskorlátozott vécé megszüntetésével is.
Polgármester: Az elõterjesztésben benne van, hogy a szakhatóság véleménye szükséges. Annak ismeretében majd dönt a testület.
Dr. Muneer Ahmad Al–Attar fogszakorvos: A rendelõben kevés a hely, így is
zsúfolt. Neki mindegy, hogy melyik épületben lesz a röntgen, de szigorúak az
elõírások. A helyiségben az ablakot ólomlemezzel kell burkolni. Tudja, hogy a
másik rendelõben az orvos csak heti 3 alkalommal dolgozik, ha az õ (dr.
Munner) rendelõjénél a mozgássérült vécé helyére kerül a röntgen, akkor a
mozgássérült betegek a másik rendelõhöz tartozó vécébe mehetnének, majd
elkéri a kulcsot a kollégától.
Alpolgármester: Azt kell eldönteni, hogy felvállalja-e a testület, hogy a tervektõl eltérõen a vécébe teszik a röntgent, vagy keresnek más megoldást.
Zs. I. képviselõ: Bármikor tarthatnak utóellenõrzést, nagy baj lesz belõle.
V. P. képviselõ: A sugárterhelés miatt az orvosnak csak heti egy alkalommal
lehet röntgen-vizsgálatot végezni.
Címzetes fõjegyzõ: Azt javasolja, hogy várják meg a szakemberek véleményét, és utána döntsenek.
Dr. Muneer Ahmad Al–Attar fogszakorvos: Ez a vizsgálat szakellátásnak minõsül, fizetni kell érte a betegnek. Az orvosnak pedig veszélyességi pótlék jár.
Polgármester: Emlékezteti a képviselõket, hogy mikor a régi fogorvos nyugdíjba ment, eladták neki a rendelõt is, a felszerelést is. Itt maradt a város orvos,
rendelõ és felszerelés nélkül. Ha az erõmû nem segít, nagy bajba kerültek volna. Ez még egyszer nem fordulhat elõ. Ezért az orvosi lakásokat sem szabad eladni.
K. M. képviselõ: Sikerült úgy felszerelni az ajtót a mosdónál, hogy befelé nyílik. Egy testesebb ember be se fér. Megkérdezi, hogy kinek a tulajdona röntgenkészülék, és ha az orvos pénzt kér a vizsgálatért, az kié lesz.
Polgármester: Az önkormányzaté mindkettõ.
Címzetes fõjegyzõ: Jelezni kell, hogy az alapellátáson túl pluszfeladatot vállal
az orvos. A vizsgálatokat le kell jelenteni a NEAK-nak, aztán adnak rá normatív
támogatást.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
A panorámaröntgen elhelyezési lehetõségeirõl szóló elõterjesztést megtárgyalta. Döntésük, hogy meg kell kezdeni az engedélyeztetési eljárást.
A sugárvédelmi szakértõ állásfoglalása alapján kerül sor a végleges elhelyezésrõl szóló döntésre.

Tájékoztató Chyse város polgármesterének
meghívásáról
Polgármester: Ez egy júliusi tûzoltós program, augusztusban lesz a városi ünnepségük. Most 6 fõt várnak július 13-15-ig. Javasolja, hogy az alpolgármester vezetésével menjen a delegáció, 2 képviselõ és 2 tûzoltó. Olyat javasol, aki
tényleg részt vesz az oltásokban.

A képviselõk bejelentései, interpellációi,
kérdései
Polgármester: Összeírták az orvosi rendelõ felújítással kapcsolatban, hogy
mik a hibák. Megegyeztek a kivitelezõvel.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy ki volt a mûszaki vezetõ. Az ablakok fixek,
nem lehet kinyitni õket, nem lehet majd ablakot se mosni.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A városi fõépítész, Witzl Zsolt felelt a beruházásért, és a Planénat Kft.-nek volt mûszaki ellenõre, Meilinger Gyula.
Polgármester: Jogszabály szerint készült, az ablakok 1/3 része nyíló.
K. M. képviselõ: Megkérdezi, hogy akkor a többit hogyan pucolják majd meg
az emeleten?! És már mondta a másik napirendnél is, hogy a fogorvosi vécé ajtaja rányílik a mosdóra. Több helyen már most pereg a vakolat, mert salétromos a fal. A járólapozás, fugázás kritikán aluli. Nincs szellõzés a vécében. A
párnázott ajtót nem a rendelõbe, hanem a szolgálati lakásba rakták.
Polgármester: Megtörtént a mûszaki átvétel, ha nem írják alá, akkor elúszik a
pályázati pénz. De cserébe a kivitelezõ bevállalta az elektromos munkákat, ami
4 millió forint volt. A hibákat felsorolták, javítani fogják.
K. M. képviselõ: A lapozást nem lehet javítani, csak újra megcsinálni.
Cs. L. képviselõ: A régi ablakokat is elvitte a kivitelezõ, azokat még lehetett
volna használni.
Alpolgármester: A tetõ jó lett.
Zs. I. képviselõ: Az ablakokat két éve rakták be, szúnyoghálósak voltak. Jobbak, mint ezek az újak. Nem lett volna szabad odaadni.
Polgármester: Javasolja, hogy a városi fõépítészt hívják meg a következõ
ülésre. És jöjjön el a Planéta Kft. képviselõje is.
Cs. L. képviselõ: Legközelebb ilyen nagy beruházásnál legyen legalább két
személy a testületbõl, aki a megrendelõ önkormányzat nevében tartja a kapcsolatot a kivitelezõvel, a mûszaki ellenõrrel. Beszélt Meilinger Gyulával, kérdõre vonta, hogy hogyan lehetett ezt így átvenni. Megsértõdött. Rossz munkát
végeztek, rengeteg szemetet otthagytak. A lapozás olyan silány minõségû, ha
a saját lakásában ilyen munkát végzett volna a mester, akkor azonnal elzavarta
volna. A bojlerekhez nem vittek áramot, neki kellett õket figyelmeztetni erre. A
fõépítész miért nem szólt nekik?! Az ablakokat az emeleten majd csak kosaras
kocsival lehet mosni, mert nem nyithatók. Ez a munka ennyi pénzért nem megfelelõ.
Zs. I. képviselõ: Ennél bárki, egy laikus is szebben dolgozik. Mikor be akart
menni megnézni, akkor nem engedték be.
Alpolgármester: Legközelebb bele kell írni a szerzõdésbe, hogy a testület képviselõje is ellenõrzi a munkát.
Zs. I. képviselõ: Másik téma: a vasútnál nagy a gaz, patkányok vannak.
Cs. L. képviselõ: Kint a közmunkások lenyírták a füvet, de bent a tulajdonosnak kell.
Polgármester: Felszólították a tulajdonost, de Hollandiában van.
Cs. L. képviselõ: Az ABC elõtt a lámpánál, a Megyeriék területe elõtt is csak a
közmunkások vágják a füvet. A Petõfi utcán is csak a Dancz Tibor és az Andráskó Péter háza elõtt van lenyírva a fû.
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

HÁZASSÁGKÖTÉS
Heidt János–Nuszbaum Adél Mária
Nagy Sándor–Mikó Szilvia
Kovács Róbert–Tóth Katalin
Nagy Gergõ–Katz Vanessa Ingeborg
Mészáros Zoltán–Nagy Laura
Gárdonyi Sándor–
Nagy Ágota Borbála

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:

Születés júniusban nem volt.
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Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt
lakosaitól

Péti Györgynétõl
Tórizs Gézától
Rózsa Imrétõl
Köõ Sándornétól
Polonyi Istvánnétól
Tóth Jánostól
Horváthné Tóth Máriától
Szûcs Sándor Antalnétól

Naplemente
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.

2019. július

„Nagy dolgokat nem mindenki tud tenni,
De tehetünk kicsiket nagy szeretettel.”
Weiszné Nemesi Magdolna gyógypedagógus–logopédus 1973-ban kezdte pályafutását Simontornyán
a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban.
Munkája során az iskola sajátos nevelési igényû tanulóit nevelte oktatta. Segítõként részt vett a hagyományos „Látod, amit én látok? Hallod, amit én hallok? Ilyen ügyes az én kezem!” elnevezésû enyhén
értelmi fogyatékos tanulók részére szervezett
komplex mûvészeti vetélkedõ évenkénti lebonyolításában. Szakmai ismereteit folyamatosan bõvítette, rendszeresen képezte magát. A Tolna Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézményének munkatársaként 2013 óta dolgozott. Feladata
Simontornya város és környékének szakszolgálati
logopédiai ellátása, amelyet lelkiismeretesen a
gyermekek és szüleik megelégedésére végzett. A 45
év közalkalmazotti jogviszony betöltése és az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után a 2019-es év pedagógus napján megkapta a Pedagógus Szolgálat Emlékérmet.
Kívánunk jó egészségben eltöltött békés, örömteli
nyugdíjas éveket!
G.H.H.

Nemzeti összetartozás napja

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.)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

DR. SELMECZY IVÁNNÉ,
TRUDE NÉNI
június 30-án, 98. életévében elhunyt.
Búcsúztatása július 31-én, 10 órakor lesz
a Farkasréti temetõ Hóvirág utcai
ravatalozójában.
Cím: Selmeczy Iván
1119 Budapest, Pajkos u. 23. A/1

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog, igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.”
(Juhász Gyula: Trianon, részlet)
A nemzeti összetartozás napján, június
4-én a 11. g osztály közremûködésével emlékeztünk az iskolában a magyar történelem egyik nagyon szomorú eseményére, a
trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulójára. 1920. június 4-én hazánk elvesztette területének 2/3 részét, lakosságának pedig a 60 %-át. 3,3 millió magyar
került határainkon túlra. Ezek a tragikus
tények azóta is fájnak a magyarságnak, és
nem szabad sohasem elfelejteni, mindig
emlékezni kell rá. Ezt tettük mi is versekkel, idézetekkel, filmrészletek megtekintésével és közös énekléssel.
Zsigáné Teszler Judit
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Jótékonysági rendezvény
Gyakran találkozunk súlyos betegségekkel, mégis hajlamosak vagyunk elhinni,
hogy velünk ilyen szörnyûség nem történhet meg. A tévében, rádióban hallott történetek távolinak tûnnek mindaddig, amíg
egy családtagunkat vagy a környezetünkben élõk egyikét el nem ér egy ilyen kór.
Ilyenkor jön a nagy döntés: beletörõdni és
feladni, vagy mindent beleadva küzdeni
egy szebb élet reményéért? Sajnos a pozitív hozzáállás nem elegendõ a gyógyuláshoz, ezért Simontornya és Gyönk városok
önkormányzatai összefogva, közös erõvel

szerveztek meg egy jótékonysági estet ifj.
Kurek Sándor megsegítésére. A rendezvényt elõadásukkal támogatta a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, a Krammer
Ferenc kórus, Fodor Otília, Sós József, a
Gyönki Retro Dance táncegyüttes és Csuti
Csaba.
Az est teljes bevételét, 1.158.000 Ft-ot
Csõszné Kacz Edit, Simontornya város
polgármestere és Katz Gyula István,
Gyönk város polgármestere nyújtotta át
Kurekné Weil Gabriellának férje gyógykezelésére.

Az adakozás lényege az önzetlenség. Egy
önzetlen, nemes gesztus nemcsak annak
jó, aki kapja, hanem annak is, aki adja, hiszen szívmelengetõ érzés egy ilyen összefogás részesévé válni.
G.H.H.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönetet mondunk a szervezõknek: Simontornya és Gyönk polgármesterének, a fellépõknek, a vár, a Temi
Fried Mûvelõdési Ház és a napközi dolgozóinak, Néth Anikónak, Pék Ferenc úrnak
és minden névtelen támogatónak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy Sanyi gyógykezelése megvalósulhasson. Köszönjük!
Kurek család

Képzõmûvészet tanszakosok év végi kiállítása
2019. június 4-én (kedden) 16 órakor nyitotta meg Rill Mária, a
Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvészeti ág szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika–festészet tanszakos tanulók 2. féléves munkáiból készült kiállítását. A kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet.
Közel 340 alkotást tekinthetett meg a közönség. A kézmûves tanulók felkészítõ tanára Boros Eszter és a grafika és festészet szakos tanulók felkészítõ tanára, Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a
kis bemutatkozó kiállítást. Kovács Tünde tanító vezetésével a 3.
osztályos tanulók közös énekkel, verssel színesítették a megnyitót. Név szerint: Danics Martin, Balogh Emese, Horváth Tamara,
Ünnep Kristóf, Rupa Adrián, Neubauer Rebeka, Angyal Hanna
és Laczkó Blanka. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Gasparics László, a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola intézményvezetõje és igazgatója, Markovics
Gábor, valamint Kaszás Zoltán, a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium tagintézmény vezetõje is. A megnyitó után az alapfokú mûvészetoktatási tagintézmény szakmai vezetõje, Rill Mária, oklevelet és ajándékot nyújtott át Balassa Patrik Norman 8. b.
osztályos tanulónak kitartó, szorgalmas 7 évi munkájáért, Baum
Anita 5. b osztályos tanulónak, aki kiváló alkotómunkájának köszönhetõen 3. alkalommal is részt vehetett a Würtz Ádám országos rajzversenyen. Kiss Jázminnak a 2018–19-es tanében tanúsított kimagasló alkotó munkájáért. Kovács Kolos 4. b osztályos ta-

nulónak rajzpályázati munkájáért valamint a kézmûves tanszakos
tanulóknak egy közös oklevelet. Rill Mária szakmai vezetõnk írt
néhány elismerõ szót is a vendégkönyvbe. A látogatókat egy kis
süteménnyel kínálták meg a szervezõk.
Gyurkóné Tóth Irén
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Teltházas zenei fesztivál Simontornyán
Különleges eseménynek adott otthont a Fried Mûvelõdési Ház
2019. június 8-án. Élénk érdeklõdés kísérte a zenei fesztivált,
amely – a résztvevõk szûkebb hazájára utalva – a „Tisztán innen,
Dunán túl” nevet kapta a szervezõktõl.
A rendezvény alapötletét az adta, hogy a tavalyi év során a mezõkövesdi Matyó Nagymama Klub érintkezésbe lépett a
simontornyai önkormányzattal, kapcsolatot keresve a helyi nyugdíjasklubokkal.
A kapcsolatfelvétel apropójául szolgált, hogy a mezõkövesdiek
színpadra állítottak egy helyi író hagyatékában fellelt balladát,
amely a régmúlt idõkben Simontornyára vetõdött mezõkövesdi
summások (mezõgazdasági idénymunkások) történetét dolgozta
fel. A ballada bemutatójára – a földrajzi kötõdés okán – meghívták a településünkön mûködõ nyugdíjasklubokat is, melyek közül
a Bõrgyári Nyugdíjas Klub, az ÁFÉSZ Nyugdíjasklub és a Fényerõ Egyesület képviseltette magát Mezõkövesden. A látogatás
olyan jó hangulatban telt, hogy a résztvevõk a folytatás mellett
döntöttek: idén a simontornyaiak viszonozták a meghívást.
A házigazdák részérõl sok elõkészület, szervezés elõzte meg a találkozót. Mivel mi is szerettük volna bemutatni szûkebb hazánk,
Tolna és Fejér megye népviseleteit, népdalait, illetve nívós programmal készülni a rendezvényre, meghívtuk a fesztiválra a környék nyugdíjasklubjait. A környezõ településeken mûködõ szervezetek örömmel mondtak igent a felkérésre, és elhozták a repertoárjuk színe-javát, amelyet ki-ki a saját népviseletében adott elõ.
Ily módon a vendégek ízelítõt kaphattak a Tolnai hegyhát és a
Mezõföld kultúrájából.

A szervezett program már a délelõtt folyamán megkezdõdött: a
vendégekkel ellátogattunk a várhoz, ahol a vezetõ, Máté Imréné
Klárika fogadta a csoportot. Az általa tartott tárlatvezetés – melyet ezúton is köszönünk – lenyûgözte a vendégeket, ki sem fogytak a dicsérõ szavakból. A katolikus templomban Klárika jóvoltából még az orgona is megszólalt, és a látogatás hamarosan rögtönzött templomi koncertté alakult, ahogy a 35 mezõkövesdi vendég
csatlakozott az énekszóhoz.
A délután már a zenei fesztivál jegyében telt: a programot
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony nyitotta meg, beszédében méltatta a környékbeli településekkel fennálló kiváló együttmûködést, illetve üdvözölte a mezõkövesdi vendégekkel alakuló
baráti kapcsolatokat.
A mûsor Lacza Attila, a mûvelõdési ház igazgatójának konferálásával zajlott. Az ozorai, a pincehelyi és a tolnanémedi nyugdíjasklubok színvonalas mûsorai, a helyi klubok fellépése, valamint
a Krammer Ferenc kórus és Soós József kiváló elõadásai méltó
módon képviselték a házigazda tájegység kultúráját.
A vendégek két programjukat hozták el az alkalomra: elõbb a mezõkövesdi lakodalmas került mûsorra, majd a fesztivál záróakkordjaként tekinthettük meg a Summás balladát, amelyet így már
nem csak a Mezõkövesdre tavaly ellátogatott nyugdíjasklubtagok, de most végre a szép számban összegyûlt simontornyai közönség is megismerhetett.

A nap talán legszívmelengetõbb pillanataira mégis „mûsoron kívül” került sor. A mezõkövesdi vendégek a fellépésük végeztével,
színpompás népviseletükben a közönség közé vegyülve énekelni
kezdték a „Szeressük egymást gyerekek” címû örökzöld slágert,
amelyhez aztán csatlakoztak a mûvelõdési ház teltházas nézõterén helyet foglalók is. Emlékezetes, megható pillanatok voltak,
amelyet nem egyhamar fognak elfelejteni azok, akik a részesei lehettek, ahogy a kultúrháznyi ember együtt, egymás kezét fogva
énekelte a szeretet himnuszát.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt években
részese lehettem jó néhány nyugdíjas-találkozónak, rendezvénynek, mégsem emlékszem egyre sem, amely ennyire jól sikerült
volna. Az oldott, baráti hangulatot mi sem példázza jobban, mint
amikor a rendezvény végeztével már hazafelé induló, buszaikra
váró ozorai, pincehelyi, tolnanémedi vendégeink még egy pár
utolsó közös dal erejéig összeálltak énekelni a mûvelõdési ház udvarán, majd az örömzenéhez szép lassan csatlakoztak a már civil
viseletükbe átöltözött mezõkövesdi vendégek is.

Végezetül szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki
bármi módon hozzájárult a fesztivál sikeres lebonyolításához: legyen az akár szendvicskészítés, süteménysütés, szervezés, vagy
bármely egyéb feladat. Bízom abban, hogy Simontornya kulturális életét üde színfolttal tudtuk gyarapítani ezen rendezvény által.
Kisné Erzsi Bõrgyári Nyugdíjas Klub vezetõ
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„Szállj dalunk, szállj!”

Június végén ismét Simontornyán látta vendégül a nyárádszeredai Bocskai István dalkart a Krammer Ferenc kórus. A két kórus kapcsolata már több mint 20 éves, és évrõl évre találkoznak vagy Erdélyben vagy Simontornyán. Az idei rövid együttlét sûrû programmal
járt együtt. A pénteken érkezõ vendégeket nagy készülõdéssel és finom vacsorával várták a hazaiak. Szombaton kirándulni indult a
csapat. Martonvásáron megnézték a Beethoven Múzeumot, sétáltak a gyönyörû kastélyparkban, majd megtekintették az óvodamúzeumot is. Ebéd után Székesfehérvárra indultak tovább, ahol a Bory-vár lenyûgözte a szeredaiakat. Végül egy kis szabadprogram keretén belül a városközponttal ismerkedhettek, vásárolgathattak. Közben a vendégház udvarán a simontornyai kórustagok férjei bográcsban készítették az ízletes vad- és kakaspörköltet. A vacsorát követõen éjszakába nyúló beszélgetések, éneklések zajlottak. Vasárnap
délelõtt a vendégek a református templomban istentiszteleten vettek részt és egyházi mûveket adtak elõ. Az ebédet követõen délután
a várban a két kórus hangulatos mûsorral kedveskedett egymásnak és a jelenlévõknek. A várudvaron állófogadás várta a fellépõket és
az érdeklõdõket. Ez egyben a búcsút is jelentette, hiszen a vendégek a vár elõtt szálltak buszra és este indultak hazafelé. A búcsúzás
nem egy évre szólt, hiszen a szeptemberi kórustalálkozóra Tornaljára (Szlovákiába) mindkét kórus meghívást kapott, így a remények
szerint 3 hónap múlva újra találkozhatnak.
Máté Imréné

Ádámok és Évák ünnepe, avagy
vásároljunk stílusosan!
Hét évvel ezelõtt a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház is életre hívta az Ádámok és Évák ünnepét. A nagy sikerre
való tekintettel azóta minden évben helyet ad ennek a regionális versenynek.
„A program célja, hogy a középiskolás diákoknak lehetõséget adjon a színpadi szereplés során más oldalról is megismerni a színház világát,
míg a felkészítõ pedagógusok a rendezés rejtelmeibe pillanthatnak be.” (http://bartokszinhaz.hu/7-adamok-es-evak-unnepe/)
Az idei évadban rendhagyó módon mindenki ugyanazt az epizódot dolgozta fel, egy fiú és egy lány vásárlását láthattuk különbözõ korok és stílusok szemüvegén keresztül. A mi iskolánk diákjai a KORTÁRS KATEGÓRIÁT választották. Az elõadás nagyszínpadra kerülését Dubai Péter segítette, a színház mûvészeti titkára.
A egyéni és csoportos díjakat Szemán Béla, Kecskés Tímea és Palánki Hedvig zsûritagok ítélték oda.
Iskolánk színjátszó csoportja ezzel a produkcióval két fõdíjat: „A
legjobb nõi fõszereplõ”, valamint „A legjobb nõi mellékszereplõ”
és két különdíjat nyertek: „Az elõadásért” és a „A legjobb
rendezésért”. A díj része egy-egy elõadás megtekintése a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban a 2019/2020-as évadban.
Az epizód szereplõi: Ács Tibor, Bodaki Titanilla, Fintor Dávid,
Hriczkó Zsombor, Kovács Szonja, Lepsényi Barbara, Menyhárt
Nóra, Miklós Olivér, Mosonyi Vivien, Simon Petra, Szemes Bence, Zsolnai Róbert.
Köszönjük segítõink támogatását, mely lehetõvé tette, hogy idén
is ott lehessünk:
Intézményünk vezetõinek: Kaszás Zoltánnak és Menyhártné
Szûcs Ildikónak, akik lehetõvé tették, hogy a dunaújvárosi próbákon ott lehessünk, valamint segítették az utazásunk az elõadásra
és a próbákra.
A simontornyai Fried Mûvelõdési Ház igazgatójának, Lacza
Attilának, aki évek óta támogatja a felkészülésünket, lehetõséget
teremt, hogy a próbák és elõadások zavartalan és motiváló körülmények között történjenek.
Nem utolsó sorban, Dubai Péter mentorunknak, aki az elsõ perctõl mellettünk állt és támogatta a felkészülésünket.
Patakyné Hegyi Erzsébet, a színjátszó csoport vezetõje
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ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK

Június 15-én a gyerekek az utolsó osztályfõnöki óra után, amit Balassáné Gerussi Orsolya és Horváth-Bõsze Hajnalka tanárnõk tartottak meg, elindultak osztálytermükbõl, végigjárva az iskola tantermeit, majd az udvaron helyet foglalva hallgatták végig a búcsúztatót.
Elõször a hetedikesek búcsúztatták a ballagókat, õk pedig átadták nekik az iskola zászlaját. Ünnepi beszédet mondott Kaszás Zoltán
igazgató a végzõsökhöz. Ezennel a nyolcadikos gyerekek életük fontos pillanatához értek. Az iskolában töltött évek során számtalan
élményben volt részük, tapasztalatot, tudást, barátságokat szereztek. A pedagógusok igyekeztek átadni minden tudást, amivel majd el
tudnak igazodni a világban. A tanulók jelentõs része felvételt nyert a helyi gimnáziumba, illetve a közeli szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba. Sok sikert kívánok nekik, hogy az elképzelt úton haladhassanak tovább!
G.H.H.

I S M É T KI C S E N G E T T E K
Véget ért a 2018/2019-es tanév. A Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium tanévzáró ünnepélyét június 24-én tartották. Kaszás Zoltán iskolaigazgató megköszönte a pedagógusok és a gyermekek áldozatos munkáját, ezután a kitûnõ és jeles tanulókat szólította a tanulóközösség elé és oklevélben, továbbá könyvjutalomban részesítették õket. A beszéde végén mindenki nagy örömére a
tanévet hivatalosan is lezárta. Az ünnepség után az osztályfõnökök kiosztották a bizonyítványokat. A legtöbben vidáman, néhányan persze szomorúan távoztak a nyári szünetre.
Kitûnõk:
1. a: Horváth Zsófia, Megyeri Martin, 1. b: Bencze Bese Kornél,
Kneisz Benedek, Nagy Máté Vince, Szabó Samu László, 2. o.: Kovács Tamás, Neuprandt Kitti Emma, Németh Enikõ, 3. o.:
Kélinger Tímea, Kormosói Ramóna, Laczkó Blanka, Závodi Botond, 4. a: Andrássy Zoltán, Emperger Flóra, Nagy Emma Szonja,

4. b: Csáki Alexandra, 5. a: Kovács Zsófia, 5. b: Horváth Zalán,
Vinczellér Balázs, 6. o.: Nagy Zalán, 7. a: Bencze Hanna Enid, 7.
b: Horváth Gyula, 10. g: Bencze János Lehel, 11. g: Meilinger
Norbert, 12. g: Horváth Anna, Molnár Péter Gergõ, Reinhardt
Viktória, 13. g: Lukács Barbara
Jelesek:
1. a: Reichardt Kira, 2. o.: Pusztai Boglárka, Mikó Vanessza Kíra,
3. o.: Ünnep Kristóf, 4. a: Asztalos Adrienn, Kovács Kolos, Bencze Botond Bulcsú, Pék Antónia Orsolya, 4. b: Szõke Bence,
Borbás Hanna, 7. a: Klár Dávid, 8. b: Menyhárt Nóra, 11. g: Váczi
Enikõ Virág, 12. g: Szabó Róbert, 13. g: Balogh Szabina.
Ezen kívül az év utolsó tanítási napján számos tanuló kapott írásos dicséretet, oklevelet és könyvjutalmat tanulmányi versenyeken való részvételért, közösségi munkájáért.
G.H.H.

Könyvmolyképzõ projekt
A könyvmolyképzõ projekt elsõ fordulóját 2019. június 13-án tartottuk meg a harmadik osztályosokkal. E program célja az olvasás megszerettetése, az olvasóvá nevelés. Este érkeztek a gyerekek az iskolába, és együtt kezdtük el olvasni Erick Kastner: Pötyi és Anti címû meseregényét, majd ott aludtunk az iskolában. Másnap folytattuk az olvasást, majd a gyerekeknek a nyári szünetben kell elolvasniuk a könyvet. Szeptemberben, ha kezdõdik az iskola, egy csapatvetélkedõ
keretében kell számot adniuk az olvasottakról.
Varga Szilvia

2019. július

A MALOM GALÉRIA (Siópart)
Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap látogatható.

Telefonszám: 06 (30) 781 8740

ISKOLA
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FIZESSEN ELÕ A
SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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ISKOLA / SPORT

2019. július

GYEREKNAP AZ ALSÓ TAGOZATON
Az idei évben is csodaszép napon, június 13-án sikerült örömet okozni a gyerekeknek. Nagy szeretettel vártuk a leendõ elsõsöket a
programunkra. Most is több helyszínt járhattak be diákjaink. Célba dobás, kötélhúzás, gördeszkás labdagyûjtés, müzlifûzés, aszfaltrajz
és hullahoppos ügyességi feladatok vártak rájuk. Az idei meglepetés egy solymász bemutató volt, mely hatalmas sikert aratott. Rengeteg kérdésre kaptak választ, sok érdekes történetet mesélt Kisteleki Gergely a madarairól. Tátott szájjal figyelték a röptetést, és még
sokáig beszélgettek, kérdeztek. Köszönjük az élményeket!
Nagyné Reisz Éva

Bozsik-program
Bozsik József nevét viseli a gyermek utánpótlás program, melynek megalapítója Bozsik József (1925-1978), százegyszeres magyar válogatott labdarúgó, olimpiai bajnokunk volt. A
program célja: a labdajáték és a sportág megkedveltetése, a tehetségkutatás és a tehetségek
fejlesztése. 2011-ben, amikor a program újra indult, az ország több településéhez hasonlóan a simontornyai sportpályán is megkezdõdött a munka. A kis lurkók az edzések során
megtanultak a labdának parancsolni, hisz az idõ múltával egyre jobban elsajátítják a játékkészség alapjait. A gyerekek a gyakorlások során szerzett tudásukról fesztiválokon adtak
számot. Öt településen szerepeltek: Simontornyán, Pincehelyen, Tamásiban, Dunaföldváron és Pakson. A részvétel mindig sikerélmény-orientált és kevésbé koncentrál a versenyzésre. A szervezõk a gyermekek tudását oklevéllel és kisebb ajándékokkal értékelték. Ezeken a tornákon barátságok, közösségek alakultak. Lehetõségük volt válogatott játékossal is találkozni, az utolsó fesztiválon Böde
Dániel szerzett nagy örömöt az ifjú focistáknak. Bízunk abban, hogy sokan a helyi STC ’22-ben folytatják sporttevékenységüket.
Köszönetünket fejezzük ki a támogatóknak: az STC ’22 Egyesületnek, az önkormányzatnak és a szülõknek, hogy ebben a programban
a mi gyerekeink is részt vehettek.
Csepregi György edzõ

Ismét aranyéremmel tért
haza az U13 csapata
III. KESI KUPA–KECSKEMÉT
2019. június 22–június. 23.
Simontornyai KK–HC Szarvas 34-9
Dabasi KC VSE–Simontornyai KK 7-46
Elõdöntõ: Simontornyai KK–Vecsési SE 28-23
Döntõ: Kecskemét Junior SN KFT.–Simontornyai KK 18-27
Góllövõk: Kõvári R. 29, Varga G. L. 24, Horváth B. 15, Nagy Z.
11, Szili Ák. 11, Balogh B. 10, Molnár M. 9, Szabadi Zs. 8, Szili Ád.
8, Matwi M. 5, Soós B. 3, Pordán A. 2
2019. június 22. – BOGÁRD KUPA
Simontornyai KK–Mezõszilas 11-10
Simontornyai KK–Komló Sport KFT. 6-20

Futball
Júniusban a megyei II. osztályban szereplõ Simontornya csapata
három fordulót játszott.
28. forduló – Kisdorog
Kisdorogi FC–Simontornya TC ’22 10-5
Góllövõk: Szálka V., Györe N. (2), Papp T., Fung P.

VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK 10-8
Góllövõk: Závodi B. 6, Kovács K. 5, Csapó Gy. 4, Bencze B. 3, Rózsa Zs. 3, Tischler B. 2, Horváth M. 1, Tatai M. 1
G.H.H.

29. forduló – Simontornya
Simontornya TC ’22–Dunakömlõdi SE 6-3
Góllövõk: Koncz J., Kapinya R., Papp T. (2), Fung P., Ambrus L.
30. forduló – Madocsa
Madocsa SE–Simontornya TC ’22 3-2
Góllövõk: Papp T., Koncz J.
G.H.H.
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