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17 megálló, közel ennyi kilométer

Ismét sikeres volt a szüreti felvonulás és
a bál. Több százan öltöztek magyaros

ruhába, és lovas kocsin, hintón, autón és
sokan gyalogosan vonultak a város utcáin.
Az utcán, tereken is sokan várták a felvo-
nókat, integettek és megvendégelték a szí-
nes forgatagot. Cserébe tánccal, énekkel
szórakoztatták a vendéglátókat, a két kis-

bíró pedig rigmusokat mondott az elmúlt
év történéseirõl. Ezek a megállók az utca
lakóinak összekovácsolódását is jól szol-
gálták, mindenki túl akarta licitálni a má-
sik utcát. A sok említésre méltó megálló
közül is kiemelkedett az „Oncsa” utcája,
ahol Herczeg Lajos nem hazudtolta meg
önmagát és igazi diszkósként varázsolt jó

hangulatot, itt nem is volt szükség a zene-
kar játékára. Persze ehhez a Schweigert
család vezetésével a környék lakói is nagy-
ban hozzájárultak. A másik kiemelkedõ
hely a Temetõ utca volt. Õk újoncként
(elõször volt itt megálló), igen nagyot al-

kottak: két díszkaput is építettek, a kör-
nyék házainak kerítésein szõlõk, kukorica-
csövek, léggömbök lógtak, a földön pedig
dísztökök emlékeztettek, hogy a szüret
nemcsak a szõlõrõl szól. Este, bármilyen
fáradtak is voltak a felvonulók, a város la-
kói, a közös vacsora után jól szórakoztak,
mulattak, táncoltak. Erre szokták a hon-
védségnél mondani: a foglalkozás, jelen
esetben a szüreti mulatság, elérte célját.

Va Lá
Lányok a lovon
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A testületi ülésrõl jelentjük
A testületi ülésen 10 fõ és11 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak, ebbõl egyet zárt ülésen.
Szakképzés helyzetérõl kicsit hosszabban: Nem
kapott mûködési engedélyt az idei tanévre a
Pillich Ferenc Akadémia, mely a szakképzést vit-
te volna tovább. Mint ismert, a képviselõ-testü-
let tavasszal úgy döntött, hogy kimenõ rendszer-
ben megszünteti a nem kötelezõ feladatot. A
gyakorlati oktatást végzõ Simontornyai Szak-
képzési Nonprofit Kft. szeretné tovább folytatni
az oktatási formát, de ez nem ment simán. Létre-
hozták a Pillich Ferenc Akadémiát, megvásárol-
ták az ÁFÉSZ irodát, ahol mûködtetnék az isko-
lát. Az épület azonban nem felelt meg a szab-
ványban elõírtaknak (belmagasság, egy tanuló-
ra jutó alapterület stb.) ezért nem kapták meg a
megyei kormányhivataltól a mûködési enge-
délyt. Idõközben a korábbi önkormányzati fenn-
tartású Vak Bottyán ÁMK-ból minden diák kiirat-
kozott, ezért jogi értelemben már nem érinti a
szakképzés. A mendemondák a tisztábban látás
érdekében mégis tárgyalták a témát. Bárdos
László címzetes fõjegyzõ a napirendi pont elõ-
adója a tényeket ismertetette idõrendi sorrend-
ben.
A fõjegyzõ a KONTIKI – Szakképzõ Zrt. kérésére
nyilvántartásba vette a Pillich Ferenc Akadémiát
2011 áprilisában azzal, hogy az alapítás éve
2011. típusa többcélú közoktatási intézmény,
szakközépiskola, szakiskola, speciális szakisko-
la. Munkarendje nappali rendszerû iskolai okta-
tás, mely a közoktatási törvényben foglaltak sze-
rint kerül majd kialakításra. Az engedély kihang-
súlyozta, hogy az intézmény közoktatási közszol-
gáltató tevékenységét a mûködési engedély bir-
tokában, legkorábban 2011. szeptember 1-jétõl
az intézmény nyilvántartásba vételét követõen
kezdheti meg.
Tájékoztatta a Pillich Ferenc Akadémia vezeté-
sét, hogy a Szent István király u. 2. szám alatti
székhely tekintetében 2011. május 31-éig nyújt-
hatja be az intézmény mûködésének megkezdé-
séhez szükséges engedély iránti kérelmét, s
amennyiben ezt a határidõt elmulasztja, a
2011/2012-es tanévben nem kezdheti meg a
mûködését.
Az köztudott, hogy egy építkezés elkezdése elõtt
az építtetõnek tájékozódnia kell az építési tevé-
kenységre vonatkozó elõírások és szabályok te-
kintetében, különösen egy intézmény esetén.
A MOTUS és TALENT Kft. részérõl megjelent
Kántor Mónikának és a tervezõnek májusban át-
adták azt a szabványt, mely tartalmazza egy in-
tézmény milyen feltételek teljesítése mellett fe-
lel meg oktatási célra. Továbbá kérésükre 2011.
május 12-én hatósági bizonyítványt állított ki,
ami szintén tartalmazta, hogy az említett címen
lévõ, akkor irodaházként nyilvántartott épület a
hivatkozott szabályok teljesítésével, illetve az
azokkal egyenértékû elõírások maradéktalan be-
tartása esetén válik alkalmassá az oktatási funk-
ció ellátására.
A MOTUS és TALENT Kft. 2011. július 5-én épí-
tési engedély kérelmet nyújtott be az irodaház
akadálymentesítésére, melyet a polgármesteri
hivatal soron kívül intézett, és július 27-én kiadta

az építési engedélyt. A használatbavételi enge-
dély kérelmet 2011. augusztus 25-én nyújtották
be, augusztus 31-én soron kívül meg is kapták.
Ezt követõen 2011. augusztus 31-én délután ha-
tósági bizonyítvány iránti kérelmet nyújtottak be
ismételten arra vonatkozóan, hogy a Szent Ist-
ván király u. 2. szám alatti irodaház oktatási cél-
ra megfelelõ és alkalmas épület. A hivatalnak azt
kell igazolnia a hatósági bizonyítvánnyal, hogy a
tény, állapot, adat hogyan szerepel a valósában,
tehát szubjektív elbírálásra nincs lehetõség. Ezt
a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet el kellett
volna utasítani, mivel jelenleg nem felel meg ok-
tatási célra ez az irodaépület. A MOTUS és
TALENT Kft. kérésére azonban nem utasították
el kérelmüket, hanem azt írta le a hivatal, hogy
jelenleg ez az irodaépület milyen helyiségeket
tartalmaz, hogy áll ez az épület konkrétan. Ennek
a hatósági bizonyítványnak az alapján a kor-
mányhivatal nem adta ki a MOTUS és TALENT
Kft. részére az engedélyt, ezért legkorábban
2012. szeptember 1-jével kezdheti el az oktatást
a Pillich Ferenc Akadémia.
Ez az a tény, amiért nem kapott mûködési enge-
délyt a Pillich Ferenc Akadémia.
Ekkor úgy gondolták, a Pillich Ferenc Akadémia
nem kezdi meg a mûködését, hanem kialakítják
a feltételeket, melyeket a szabvány elõír ahhoz,
hogy a képzés 2012-ben indulhasson. Ennek el-
lenére szeptember 1-jétõl folyamatosan tanulók
vannak az épületben, az épületet oktatás céljára
hasznosítják. Az épületben folytatott tevékeny-
ség és az épület jelenlegi rendeltetése nem felel
meg egymásnak. A tevékenység megkezdésé-
hez pedig hatósági engedély szükséges. Sem a
Pillich Ferenc Akadémia, sem a MOTUS és
TALENT Kft., valamint a CO-MENIUS Szakiskola
és Gazdasági Szakközépiskola, ahova a gyere-
kek átiratkoztak, nem rendelkezik mûködési en-
gedéllyel jelenleg Simontornyán, ami alapján
közoktatási tevékenységet folytathatnának. Ez a
tevékenység jelenleg jogszabályba ütközik,
ezért – mint a város jegyzõje – jelezte ezt a kor-
mányhivatal felé, s ezzel a jelzéssel a törvényi
kötelezettségének eleget tett.
A városban az terjedt el, hogy minden rendben
van, az intézmény minden feltételnek megfelel,
csak a város jegyzõje nem adta ki hozzá a szük-
séges hatósági bizonyítványt. Ha ez valóban így
lenne, miért nem fellebbezték meg azt az érde-
keltek, akiknek ebben érdekeltségük van?
Mi van akkor, ha ezek a tanulók nem kapnak bi-
zonyítványt, mert utólag derül ki, hogy a tanulói
jogviszonyuk nem megfelelõ?
Mi van akkor, ha a tanulói jogviszony miatt meg
kell szüntetni bizonyos támogatásokat az önkor-
mányzatnak, gondol itt többek között a családi
pótlékra, gyermekvédelmi támogatásra? Ha az
igényelt normatívát, amirõl esetleg kiderül, hogy
nem volt törvényes, vissza kell fizetni?
Mi a helyzet az alkalmazott dolgozók munkavi-
szonyával?
Ezek nagyon súlyos kérdések, és nem a polgár-
mesteri hivatalra vagy a képviselõ-testületre
tartoznak elsõsorban, azonban erkölcsileg még-

is érinti õket. A képviselõ-testületnek pedig nem
kell ma döntenie ebben a kérdésben.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A nyár folya-
mán Kántor Mónika, a Simontornyai Szakképzé-
si Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója és a meg-
alakuló „Pillich Ferenc Akadémia” Szakközépis-
kola, Szakiskola és Speciális Szakiskola leendõ
igazgatója által elmondott információk szerint
felkészültek arra, hogy minden szakképzésben
résztvevõ tanuló átiratkozik a Vak Bottyán Álta-
lános és Mûvelõdési Központból a Pillich Ferenc
szakiskolába.
Erre azonban nem kerülhetett sor, mivel az emlí-
tett intézmény nem kapott mûködési engedélyt.
Kántor Mónika bemutatta az érintett tanulók be-
fogadási igazolását, ahol a befogadó intézmény
a Képzett Polgárságért Alapítvány által fenntar-
tott COMENIUS Szakiskola és Gazdasági Szak-
középiskola volt. Utánanézett a COMENIUS
Szakiskola és Gazdasági Szakközépiskolának,
melynek során kiderült, hogy az intézmény nem
rendelkezik kertész-, zöldségtermesztõ, lótartó
és nõi szabó szakképzéssel, tehát nem adhat ki
szakmunkás bizonyítványt egyik szakmára sem.
Kántor Mónika: azt mondta el, hogy a KONTIKI
– Szakképzõ Zrt. fenntartásában mûködõ
TANEXT Akadémia veszi fel a kertész- és zöld-
ségtermesztõket, valamint a lótartó szakmát ta-
nuló diákokat 2011. szeptember 1-jei dátummal.
Kántor Mónika tájékoztatott arról is, hogy a
KONTIKI – Szakképzõ Zrt. digitális iskolát is mû-
ködtet, mellyel a tanulók távoktatását elméleti
tárgyakból meg tudja oldani, a gyakorlatot pedig
a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. látja
el. A szakképzésben résztvevõ diákok hetente
három napig gyakorlati képzésen vesznek részt,
a hét másik két napján pedig konzultáción. Ha-
vonta egyszer járnak be iskolájuk budapesti, il-
letve dunaújvárosi központjába.
A gyerekek jelenleg valóban a hivatal melletti
épületben vannak és tanulnak. 110 fõ iratkozott
be a szakiskolába, a 9.-es tanulók a budapesti
COMENIUS Szakiskolába iratkoztak be, a 11.-es
kertész, lovász, mezõgazdasági gépszerelõ ta-
nulók a TANEXT Akadémiára iratkoztak be, a nõi
ruhakészítõk pedig a dunaújvárosi Pentelei Mol-
nár János Szakiskolába. Ezt a problémát úgy
tudja kiküszöbölni a bírság elkerülése érdeké-
ben, hogy a gyerekek digitális oktatás alatt sze-
repelnek, az órarendet sem úgy írta ki, hogy óra-
rend, hanem tantárgy felosztás. Vezetnek nap-
lót, a gyerekek nyilvántartásba vannak véve, is-

Folytatás a következõ oldalon.
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kolalátogatási igazolást kapnak, családi pótlékot
szintén, van ellenõrzõjük, diákigazolványuk.
A szakmunkás bizonyítványt meg fogják szerez-
ni a tanulók. A tulajdonos iskolával abban ma-
radtak, hogy ott fognak szakmunkásvizsgát ten-
ni a gyerekek. Az egyik hónapban az õ tanáraik
jönnek el szakmai cserére, a következõ hónap-
ban pedig õ viszi el a gyerekeket. Az érintett ta-
nulók zöme, 70 %-a a 18. életévét betöltötte,
vannak olyanok, akik 2., 3. szakmán vannak itt
az intézményben. Õk a felnõttképzésbe is simán
beletartoznak, az igényt a felnõttképzésre pedig
már leadták a kaposvári regionális központnak
is.
Bárdos László: 2011. májusában a kft. kérelmé-
re kiadta a hivatal, hogy az irodaház ebben a for-
mában oktatási célra nem alkalmas, csak akkor,
ha maradéktalanul eleget tesznek a szabályzat-
ban foglaltaknak, a szabályzatot a tervezõnek át-
adták, Kántor Mónika ügyvezetõnek úgyszintén.
A rámpát az irodaházra kérték, nem oktatási in-
tézményhez, a használatbavételi engedélyt szin-
tén.
A volt gimnázium épülete bennük is felmerült
megoldásként, polgármester asszonnyal áthív-
ták Kántor Mónika ügyvezetõt megbeszélni, mi
lehetne a megoldás. Elsõ nekifutásként azt is fel-
ajánlották, hogy akár 1 Ft-ért bérelje a kft. a gim-
názium épületét azért, hogy átmenetileg a szó-
ban forgó 100 gyereknek ne legyen problémája.
A kormányhivatallal történt egyeztetés során
azonban, az derült ki, hogy arra az épületre van
ugyan mûködési engedélye a Vak Bottyán Álta-
lános Mûvelõdési Központnak, de az nem ruház-
ható át, ezért a Simontornyai Szakképzési
Nonprofit Kft.-nek arra az épületre szintén meg
kellene kérnie a mûködési engedélyt, amit leg-
korábban ugyancsak 2012. szeptember 1-jével
kaphatnának meg. Ettõl függetlenül még mindig
jobb megoldás lenne, mint az, hogy jelenleg a
Szent István király u. 2. szám alatti épületben ok-
tatás folyik. Nap, mint nap látja, hogy az épület-
ben van bizonyos számú gyerek, közben tudja,
hogy nincs mûködési engedélye a kft.-nek. Eb-
bõl nagyon nagy probléma lehet.
A gyerekek a parkolóban és a játszótéren töltik a
szüneteket, ami veszélyeket rejt magában, ezért
hosszú távon ez így nem mehet. Egy év alatt elõ
kell készíteni oktatásra megfelelõvé az épületet.
A most elhangzottak alapján minden probléma
elhárult, az önkormányzatnak nem kell kivezetõ
rendszerben biztosítani a szakmunkásképzést,
mert meg tudják oldani, és bizonyítványt kapnak
a tanulók, ez a leglényegesebb. Ha a képviselõ-
testület egyetért vele, akkor a gimnázium épüle-
tét kell átadni számukra, s ez idõ alatt készítsék
elõ, ami szükséges az oktatási célra történõ
megfeleléshez.
A polgármesteri hivatal nem tájékoztatta félre
sem Kántor Mónikát, sem a Kajos urat, inkább az
a meglepõ, hogy valaki a mûködési engedélyé-
hez az utolsó nap adja be a használatbavételi en-
gedély kérelmét, illetve 2011. augusztus 31-én
kér hatósági bizonyítványt, ami azt jelzi, úgy
gondolták, minden rendben van, az intézmény
megfelel az oktatáshoz szükséges elõírásoknak.
Csõszné Kacz Edit: Augusztus végén jött a kft.
a mûködési engedélyért, ez furcsa volt számára.

Jogilag nincs felelõssége az önkormányzatnak,
csak a szakoktatás kivezetése terén.
Bárdos László: A városban elterjedt, hogy azért
nem kapott az iskola mûködési engedélyt, mert
a jegyzõ nem adta ki, holott ki kellett volna adnia,
valamint az is, hogy nyugodtan taníthatnak ott,
mert a kormányhivatal azt mondta a saját dönté-
se ellenére, hogy az épületben oktathatnak. Ami
nem lehet igaz, mivel ilyet nem mondhat a kor-
mányhivatal, hogy mûködési engedélyt ugyan
nem ad ki, de oktatási tevékenységet folytathat-
nak.
Azért nem kaphatott elõterjesztést a képvise-
lõ-testület, mert államigazgatási hatósági ügyrõl
van szó, nem önkormányzatiról. A testületi ülés
napján, délelõtt, mikor igazgató asszonnyal
egyeztettek, még úgy volt tájékoztatva, hogy
nincsenek kivezetve a gyerekek a Vak Bottyán
Általános és Mûvelõdési Központból, pár gye-
reknek egyáltalán nem megoldott a helyzete,
ezért a képviselõ-testületnek ma döntést kell
hoznia, hogy tovább mûködteti-e kivezetõ for-
mában a szakképzést, vagy nem. Abban pedig
dönteni kellett volna, mivel már szeptember
12-e van. Ezért hozta az ügyet a testület elé. Ám,
ha ez már nem probléma, mint azt az utolsó tájé-
koztató mutatja, erre már nincs szükség. Java-
solta a polgármester asszony és az ügyvezetõ
asszony üljenek le, és próbáljanak megoldást
keresni, hogyan lehetne ideiglenesen végezni az
oktatást, s ez idõ alatt kialakítani az épületet.
Azt azonban ne várja senki, hogy 110 gyerek ok-
tatása felett – ha nincs mûködési engedély – a
polgármesteri hivatal szemet huny, ugyanis ezt
nem teheti meg. Azon kell gondolkodni, hogyan
tovább. A képviselõ-testület a tájékoztatót tudo-
másul vette.

A 2011. évi költségvetési rendelet
II. számú módosítása

Csõszné Kacz Edit elmondta: A színházi nyár-
ról nem elõször beszélnek, több alkalommal is
történt tájékoztatás ez ügyben. Az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke még az országgyûlési kép-
viselõt is megkereste.
A LEADER-program keretében nyerték meg a
pályázatot, a megítélt támogatásról az alapít-
vány az utolsó fillérig elszámolt. A pénzt azonban
nem fizették ki, ezért kellett megelõlegeznie az
önkormányzatnak. Megnyert pályázatról volt
szó, amirõl aláírt szerzõdése volt az alapítvány-
nak. Egy aláírt szerzõdésrõl és végrehajtott fel-
adatról van szó.
A Simontornyai Színházi Nyár Közalapítvány ké-
szítette a pályázatot, és a Paksi Atomerõmû en-
gedélyével elõlegezték meg a tõlük kapott pénz-
bõl a szóban forgó összeget. Nem javasolta,
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak, a hiányzó
pénzt kell összeszedni.
Körtés István: A 10 milliós pályázatot valaki el-
készítette, valaki felügyelte, ezért meg kell len-
nie a felelõsnek, akit meg kell nevezni. A hibát
valaki elkövette, miért nem tudhatják, ki volt az?
10 millió Ft-ot kaptak az állami költségvetésbõl,
és a képviselõ-testület nem tudja, mi és hogyan
történt. E mellett így elmenni nem lehet.
Torma József: A polgármesteri hivatal készítet-
te a pályázatot. A közbeszerzési értékhatár 8 mil-
lió Ft, ami a pályázat készítésekor ezen összeg

alatt volt, viszont ehhez jöttek még járulékos
költségek, azok miatt emelkedett az értékhatár
fölé. Egy elõadás szerzõi jogvédelem alatt áll,
ezért érthetetlen, miért kellett volna rá közbe-
szerzést kiírni. Kit kellett volna meghívni még?
Egy társulat adta elõ a darabot. Ettõl függetlenül
meg lehet nézni, ki hibázott.
Bárdos László: Az önkormányzat a pénzt adta
kölcsön. Nincs elfelejtve a 10 millió Ft, de a ren-
deletmódosításba be kellett tenni, mert ez szen-
tesíti azt, hogy a pénzt törvényesen adta át a pol-
gármesteri hivatal a színházi nyár közalapítvány-
nak. A képviselõ-testület tudtával és jóváhagyá-
sával történt meg a 10 millió Ft átadása. Ha a
költségvetési rendeletben nem szerepelne, nem
is lehetett volna átadni. Akkor vesztett volna a
város ennyi pénzt, ha Paks nem járul hozzá, hogy
kifizessék ezt az összeget az általa adott támo-
gatásból. Az ügy kivizsgálására és a következõ
testületi ülésen történõ megtárgyalásra vonat-
kozó javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
A képviselõ-testülete 4 igen szavazattal – 2 el-
lenszavazattal – fogadta el az önkormányzat ren-
delet módosítását.

Csõszné Kacz Edit: Simontornyára nézve ön-
gyilkosság lenne, ha felmondanák a kötvényt.
Ha a bank mondja fel, az összes pénzt vissza kel-
lene fizetni. Javasolta, fogadják el októbertõl a
2,5 %-os emelést. A testület 1,5 %-os emelést
javasoltak a bank felé.
„A kötvény tulajdonosa jogosult a kötvény
visszavásárlását követelni, ha a CHF árfolyam
eléri kibocsátáskori a devizaárfolyam 110 %-át.”
A képviselõ-testület a pénzügyi, városfejlesztési
és környezetvédelmi bizottság javaslatát, mi-
szerint ne fogadják el a kamatemelést 3 igen, 2
nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasította
azzal, hogy hívják meg az OTP Nyrt. képviselõit
ismét, és a jövõ héten rendkívüli ülés keretében
tárgyalják meg ezt a napirendet ismét. Az ülés
azóta lezajlott, és elfogadták az OTP ajánlatát.

A testület kezdeményezi az önkormányzat folyó-
számlahitelének meghosszabbítását az Orszá-
gos Takarékpénztár Szekszárdi Fiókjánál, a kö-
vetkezõ feltételekkel:
– a folyószámlahitel összege 60 millió forint,
– a folyószámlahitel futamideje 2011. szeptem-
ber 14-tõl 2012. szeptember 13.,
– a képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a folyószámlahitel korrigált saját folyó be-
vétele terhére fizeti vissza,

Vigyázni kell, mert a szállítói hitelezés kezd növe-
kedni, ugyancsak a társult iskolák által fizetett
hozzájárulás hitelként történõ használása. Ez az
erkölcsi, etikai problémákon túl egész komoly
együttmûködési problémákat is felvethet, pl.

Folytatás a következõ oldalon.
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Simontornya fizet, a másik település pedig elve-
szi. Ezt ki kell küszöbölni, mert nem lesz jó vége.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 5 igen szavazattal – 1 ellenszava-
zattal – elfogadta a beszámolót.

Simontornya Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 6 igen szavazattal a következõ ha-
tározatot hozta:
1. A város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete hozzájárul ahhoz, hogy a települési esély-
egyenlõségi program elkészíttetését 2011. no-
vember 30-áig történõ befizetéssel, 40.000
Ft-os tagdíj ellenében a társulás vállalja.
2. Az esélyegyenlõségi program elkészítéséhez
az önkormányzat adatot szolgáltat a kistérség-
nek.
Az elkészített dokumentumot a polgármester a
soron következõ testületi ülésen a képvise-
lõ-testület elé tárja elfogadásra.

Vámi László: a közfoglalkoztatás július 1. napjá-
tól más területhez, a Belügyminisztériumhoz ke-
rült, ezért sok a tisztázatlan kérdés. 160-170 em-
ber dolgozott az idén, akiknek 95 %-a bruttó
39.000, nettó 32.000 Ft bért kapott. A foglalkoz-
tatottak 5 %-a keres 47.000 Ft-ot, ami bruttó
összeg, õk szakmunkások, és olyan munkakör-
ben is foglalkoztatják õket. A közmunkaprogram
vezetõnek élni kell a fegyelmezés jogával, aki
nem dolgozik, küldje el, ez is ezzel a pozícióval jár
– mondta Zsolnai István képviselõ. Ez egy-
szer-kétszer elõfordul, és majd meg fogják látni,
milyen hatása lesz. Végig kell nézni a települé-
sen az illegális szennyvíz kibocsátó helyeket, és
azokat meg kell szüntetni, a továbbiakban pedig
bírságolni kell az elkövetõket. A temetõkben, a
temetõk körül rendezni kell a szemételhelyezés,
tárolás rendjét a felelõsség kérdését, ezért az
egyházak képviselõivel a polgármesternek
egyeztetõ tárgyalásokat kell kezdeményeznie.

A képviselõ-testület dr. Mihócs Zsolt alpolgár-
mester felügyelõ bizottság létrehozására vonat-
kozó javaslatát, valamint a beszámolót elfogad-
ta.
A köztemetõ fenntartásával és üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok Javasolták, a polgármes-
ter kezdeményezzen tárgyalásokat a két feleke-
zet vezetõjével és a szolgáltatóval, állapodjanak
meg a temetõ hulladékszállításával kapcsolatos
költségekrõl és eljárásokról. A képviselõ-testü-
let elfogadta a beszámolót.

A pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság nem értett egyet a bérleti szerzõdés

felmondásával, folytatni kell a tárgyalásokat a
felszámolóval.

Torma József: Írjanak levelet (legyen írásos
nyoma), hogy tudomásul veszi az önkormányzat
a felszámoló bejelentését, és kérjenek tájékozta-
tást arról, hogyan kívánja biztosítani ezt a köz-
szolgáltatást, miképp tesz eleget ennek a felada-
tának.

Csõszné Kacz Edit polgármester: Ezen már túl
vannak, Somogyi urat megkeresték írásban.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A felszámo-
ló levele a következõvel zárul: „Kérem, hogy az
ingatlant kiürített állapotban a felmondási idõ le-
jártával adja birtokba!” Ez azt jelenti, hogy a tele-
pet át kell adni. Egyébként már nem 24 millióért,
hanem 14 millió Ft+áfáért van meghirdetve.
Nem lehet tovább várni. Az a kérdés, utána ki vi-
szi tovább a közszolgáltatást?

A pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság egyetértett a gépvásárlással, de
csak pályázati pénzbõl és árajánlatok beszerzé-
se mellett. 1-2 éves gépeket kellene megnézni,
mert 18-20 millió Ft-ba kerülne.

Pásztor Krisztián, a Simontornyai Városüzemel-
tetési Kft. ügyvezetõje: A gépet saját erõbõl, és
csak abban az esetben vásárolnák meg, ha a
GOP-os pályázaton nyernének.

Ha elõre akarnak lépni, szükség van rá, nagyobb
beruházásokat is el tudnának végezni vele.

4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a Simon-
tornyai Városüzemeltetési Kft. gépbeszerzését a
testület elfogadta, és megbízza a kft. ügyvezetõ-
jét gépbeszerzés elindításával.

A pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság javasolta a szerzõdés megkötését a
BDL Környezetvédelmi Kft.-vel, és Pásztor Krisz-
tián ügyvezetõ felügyeletét a munkáknál. A be-
ruházás költsége 3 millió Ft. A képviselõ-testüle-
te 6 igen szavazattal döntött a trafóház áram és
feszültségváltójának cseréjérõl.

Csõszné Kacz Edit polgármester: A bérleti dí-
jat 10.000 Ft/hó-ban javasolta megállapítani az-
zal, hogy a bérlet bármikor felmondható. A kép-
viselõ-testülete 6 igen szavazattal fogadta el a
bérleti díjra vonatkozó javaslatot, azzal, hogy az
infláció mértékével kell évente emelni a díjat.

6 igen szavazattal hozták meg a határozatot.
5.300.000 Ft vételárért, árverés útján eladásra
hirdetik meg az ingatlant.

A képviselõ-testület a pénzügyi, városfejlesztési
és környezetvédelmi bizottság javaslatát 6 igen
szavazattal elfogadta. Az akkumulátor hulladék
bontására és ártalmatlanítására írjon ki pályáza-
tot és a legmagasabb összegû ajánlatot tevõ-
nek, értékesítse az akkumulátor hulladékot.

A képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 1 tar-
tózkodással elfogadta, hogy benyújtják a pályá-
zatot. Meghatározták Pálfa, Tolnanémedi és
Simontornya érdekeltségi hozzájárulásának ará-
nyát.

Tudomásul vették a honvédelmi minisztérium el-
utasító levelét.

A képviselõ-testülete 6 igen szavazattal – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül – a következõ ha-
tározatot hozta: A képviselõ-testület felkéri
Csõszné Kacz Edit polgármestert, hogy értesítse
a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Had-
biztosítási Hivatal képviseletét és az Infrastruk-
turális Igazgatóságát, hogy az önkormányzati tu-
lajdonú saját használatú 090/2 helyrajzi szám
alatt bejegyzett utat minden fizikai jelzés nélkül
lezárja.

Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Minden-
képpen nagyon fontos lenne egy napközis cso-
port indítása, mert így tudják megnyugtatóan
biztosítani a gyerekek nevelését és oktatását.
Miután a társult települések gyerekeirõl van szó,
a napközis csoportok költségei létszámarányo-
san az érintett társult települések költségvetés-
ét terhelik. A testület elfogadta a javaslatot

*****

Torma József: A lakók jelezték, hogy a Szarvas
utcában 4 hete nem ürítették ki a szemetes kon-
ténert, mert kitört a kereke. Kérik az ott lakók a
mielõbbi intézkedést.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A konténer
a közszolgáltatást végzõ cégé, az önkormányzat
csak bérli. Nekik kell kijavíttatni, de meg fogja
nézetni.

Csõsz László: A Szarvas utcánál az elsõbbség-
adás kötelezõ tábla kidõlt.

Zsolnai István: A Mezõ Ernõék háza elõtt nagy
gödrök vannak, ki kell javítani.

Torma József: Elégedett az idén végzett kátyú-
zással, most tisztességesen elvégezték a mun-
kát.

Va Lá

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Tájékoztató az ivóvízminõség-javító projektrõl
Az Európai Unióba való belépésünkkel megváltoztak az ivóvízminõséghez
kapcsolódó határértékek. Ennek következtében az addig jónak mondott
ivóvíz minõsége rossz besorolást kapott. Errõl a lakosság mondott véle-
ményt azzal, hogy palackozott vizet iszik.
A környéken a 80-120 méter mélységben található ivóvíz minõségét leg-
nagyobb mértékben a magas ammónia tartalma okozza, de határérték fe-
letti a vas- és mangántartalom, valamint az arzén is. Az arzén kivonásának
technológiája nagyon költséges, a vízbõl a szervezetbe jóval kevesebb
mennyiség kerül, mint egyes más élelmiszerekbõl. Az ivóvíztisztítás tech-
nológiája lehetett volna biológiai ammóniátlanítás, de ahhoz a termelt – il-
letve fogyasztott – víz mennyisége és folyamatossága nem elegendõ.
Ezért csak a törésponti klórozás jöhetett számításba.
A rossz vízminõség javítására az unió sok-sok milliárdot adott a 2007-
2013-a költségvetési ciklusban. Ezt a hazai önkormányzatok a vártnál jóval
kisebb arányban vették igénybe, holott erre egy kormányrendelet is köte-
lezte õket. A pályázattól való távolmaradásukat az önerõ hiánya indokolta.
Simontornya a pályázatát másik két településsel (Pálfa és Tolnanémedi)
adta be. Az 1. fordulót megnyertük, amely elõkészítõ szakasz a vége felé
közeledik: a 2. fordulós pályázatot 2011. augusztus 31-ig kell beadni, a pá-
lyázati szakasz lezárására pedig 2011. decemberében kerül sor.
Az elsõ fordulóban az alábbi projektelemek voltak: külsõ projekt menedzs-
menti feladatok ellátása, közgazdasági elemzés, mûszaki szakértésre, jogi
tanácsadás, nyilvánosság tájékoztatás, pénzügyi tanácsadás, könyvvizs-
gálat, közbeszerzési tanácsadás, elvi vízjogi engedélyes tervek elkészíté-
se, RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) készítése, CBA (költ-
ség-haszon elemzés) készítése, 2. fordulós projektdokumentáció elkészí-
tése.
Ezek nettó költsége 29.250.000 Ft. volt. Ennek 85 %-a volt a támogatás, a
többit a három település adta össze.
A 2. fordulóban a projekt költsége a három variáció megoszlásában:
Ugyanez településenkénti megoszlásban:

2. táblázat: Az összes megvalósítási költség és a pályázati önerõ megosz-
lása önkormányzatonként

Jelenleg az EU Önerõ Alap – jogszabály szerint – 80 %-os támogatást biz-
tosít. Egy kormányhatározat szerint ezt 100 %-ra kell emelni, amely követ-
keztében az önkormányzatok a projektet önerõ nélkül valósíthatják meg.
Az RMT szerint a második fordulóban az alábbi projektelemekkel lehet szá-
molni (ütemezéssel):

A projekt mûszaki indikátorai Simontornya település tekintetében („A” vál-
tozat):

A fenti adatok az önkormányzat honlapján hamarosan megtalálhatóak
lesznek.

N. K.

Messze még a döntés, de a jövõt most kell megalapozni
Bárdos László címzetes fõjegyzõ elõterjesztésében tárgyalta a képviselõ-testület a simontornyai járás elõkészületeinek feladatait. Az
új közigazgatósági rendszer „súlyponti tényezõivé” kívánja fejleszteni a járási kormányhivatalokat, s jogszabályban rögzíti funkcióit,
feladatait, területi határait, melynek központja a város lenne. Az a város pedig, amelyik megkapja a járási jogokat, a jövõben központi
szerepet tölt be, megkapja azt az életteret, amelyben fejlõdhet és gazdagodhat. Ezért a járás fontos ügy, mely hosszútávra meghatároz-
hatja Simontornya sorsát. A város gazdag történelmi és közigazgatási múlttal rendelkezik, 1727-1783 között Tolna vármegye székhe-
lye, majd a huszadik században1961-ig járási székhely volt. Napjainkban, a Tamási–Simontornya kistérségben vállal jelentõs feladato-
kat. Az iskolarendszer központja mellett, körzetközponti orvosi ügyeletet mûködtet, érdekesség, hogy itt eltûntek a megyehatárok,
több Fejér megyei település is tagja az ügyeleti rendszernek. Az okmányiroda tevékenysége is túl nõ a megyehatárokon, nagyon sok
vonzáskörzethez tartozó település lakosa veszi igénybe a szolgáltatásokat. A polgárok elsõsorban gyors, várakozásmentes, ügyfélbarát
és a lakóhelyhez közeli közigazgatást várnak el, ez a képviselõk szerint Simontornyán biztosított lenne, ezért is szeretnék kiérdemelni a
járási jogot.

Va Lá
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Boros János Tamás
bronzérmes lett

a mesepályázaton
Lezárult a múlt év õszén meghirdetett,
magyar mese pályázat. 190 szerzõ 450 me-
sével nevezett, a simontornyai szerzõ há-
rom mesét küldött be, stílszerûen a harma-
dik helyezést érte el, mint a mesékre jel-
lemzõen szerencsét hozott neki a hármas
szám. Bár országos pályázat volt, Románi-
ából, Szerbiából, Szlovákiából, Ukrajná-
ból, Ausztriából, Németországból és New
Yorkból is pályáztak, így nemzetközinek is
nevezhetõ a pályázat. Az írások hosszán
kívül megkötés volt, hogy szerepeljen ben-
ne a helység, ahonnan küldték. Mindhá-
rom meséjét beválogatták a Corvin Kiadó
(Déva), gondozásában megjelent, „Kárpá-
tok kincse, magyar mesék” címû könyvbe.
Meséinek címei: Az aranyszeder, A lápi
manók útjelzõje, Tündér a tóban. Az ün-
nepélyes eredményhirdetés múlt hó har-
madikán, a gyulai várban volt.

Va Lá

Ismét a simontornyai
szerzõ bizonyult

a legjobbnak
Boros János Tamás megnyerte a „II. Dél-
dunántúli Kortárs Hírvers Írók Versengé-
se” címmel kiírt pályázatot, melyet Várong
írt ki. Az elsõt szintén õ nyerte. Az ered-
ményhirdetés múlt hó tizedikén volt, a
Patkó Bandi Falunapon. Várong nemcsak
kaktuszgyûjteményérõl és Patkó Bandiról
híres, hanem a hírvers felélesztésérõl is. A
Külsõ-Somogy, a Kapos és Koppány fo-
lyók mentén élõk körében még a 20. szá-
zad derekáig ismert és kedvelt volt a több
rímes szakasz füzérébõl álló, az aktuális
eseményeket egybefoglaló, úgynevezett
„hírvers”. Szájhagyomány mellett egy ré-
szük nyomtatott formában is terjedt, a ki-
emelkedõ alkotókat név szerint ismerték.
Rájuk már Illyés Gyula is felhívta a figyel-
met, majd a várongi születésû dr. Takács
Lajos néprajzkutató is külön tanulmányo-
kat szentelt a mûfaj alkotóinak. A versen-
gés hagyományteremtõ szándékkal indult,
és a tavalyi esztendõ után másodszor ke-
rült kiírásra. A gyõztes verset rövidesen
Várong honlapján is olvasni lehet.

A Kovács ikrek elsõ helyezettek lettek az
V. Országos Meseíró Fesztiválon

Ismét szép sikert értek el a sokoldalú fiatal
gimnazisták Kovács Dominik és Kovács
Viktor. Ez évben immár ötödik alkalommal
rendezték meg szeptember közepén a me-
sefesztivált a kõbányai Kõrösi Csoma Sán-
dor Mûvelõdési Központban. Az országos
meseíró- és illusztráló versenyre 4 korcso-
portban lehetett nevezni 1-1 mesével. Már
a nyár elején közzétették a mûvelõdési köz-
pont honlapján, hogy a Kovács ikrek egy
korábban készült meséjét, az Aranyszív
anyó és a beszélõ virág címût beválogatták
egy készülõ mesekönyvbe, így a mese az óta
nyomtatásban is megjelent. A budapesti
eredményhirdetésen kiderült, hogy a 13-17
éves korcsoportban a szakmai zsûri az õ
meséjüket ítélte a legjobbnak, így az elsõ
helyezéssel járó gyönyörû oklevelekkel és
gazdag ajándékcsomaggal térhettek haza.

Va Lá.

Egy tréfás öltöztetési és vetkõztetési feladat a nagykónyi nyugdíjas-találkozóról

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves simontornyai nyugdíjast

a 2011. október 16-án, vasárnap, 15 órai kezdettel

a mûvelõdési házban tartandó

NYUGDÍJAS RENDEZVÉNYRE
Fellépõink:

* nyugdíjasklubok verses, énekes, táncos mûsora
* simontornyai citerások hagyományõrzõ mûsora
* pincehelyi néptánccsoport mûsora

Meglepetésvendég!
Zene: Fischli László – Mezõszilas

VACSORA, TOMBOLA, JÁTÉK!
Nagy szeretettel várunk minden szórakozni vágyó kedves nyugdíjast!

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket jelenlétével!
Szervezõk
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Volt egyszer egy bõrgyár…
10. rész

1. E havi elsõ képünk családi fotó 1942-bõl a kilenc gyermeket fel-
nevelõ Papp családról, melyet legfiatalabb gyermekétõl, Jóskától
kaptam, pár hónappal ezelõtt. Elöl a szülõk ülnek, Papp György
és felesége, Pajor Katalin. Közöttük József, aki ekkor 5 éves volt,
édesapja mellett Sándor áll Bocskai ruhájában. Mögöttük a na-
gyobb, vagy már felnõtt gyermekek, balról: Rozália (Cuni), Lász-
ló, Katalin, György, Mária, János, István. Csaknem valamennyien
a bõrgyárban dolgoztak – Papp bácsi a talpkikészítõben, a többiek
a faragóknál vagy a boxkikészítõben, ahol Jóska, mint technikus,
mûvezetõ volt. A testvérek közül ma már csak hárman élnek, Pi-
tyu, aki Pestre került, Sanyi és Jóska Simontornyán maradtak. A
testvérek közül majdnem mindenkinek a házastársa is a gyárban
dolgozott, sokuknak gyermekei is – amíg lehetett. Amikor a képet
kaptam, még Pappné Gizikétõl is kaphattam egy fotót a talprak-
tári munkájáról – ezt majd késõbb fogjuk megjelentetni.
2. A bõrgyárat alapító
Fried-családról köny-
vünkben külön fejezet-
ben fogunk megemlé-
kezni. Mégis kiemeltem
most Fried Palika két
arcképét, hiszen a régi si-
montornyaiak a Fried-
gyermekek közül legin-
kább õrá emlékezhet-
nek. Õ Fried Lászlóék
legidõsebb fiaként pár évig Simontornyán járt iskolába, s a gyer-
mekkori arckép nem sokkal késõbb készülhetett. A másik már fia-
talemberként ábrázolja õt, s bizonyára Amerikában készült. Több
családi fotóval együtt Cserháti Pétertõl, akkori polgármestertõl
kaptam, aki viszont Fried Vilmos atyjától, Fried László testvér-
öccsétõl kaphatta õket.

3. A továbbiakban ismét gyári dolgo-
zók következnek. Zádori József iga-
zolványképét lánya, Kecskési Katinka
adta át, s a hátoldalán lévõ adatokból
azt is megtudtuk, hogy munkahelye a
faragómûhely volt. Sõt, munkatársai-
val is készültek fotók – ezeket is a
könyvhöz készítjük elõ. Zádori József
felesége, Kõmûves Katalin kisgyer-
mekként a front alatt súlyosan megsé-
rült, de az õ életét sikerült megmente-
ni. Édesanyja és testvérbátyja a Jóska
(osztálytársam) sajnos a harcok áldo-
zata lett.

4. A negyedik képet Vígh Károlytól kaptam, aki édesapjának sze-
retne ez által emléket állítani. Id. Vígh Károly a növényi cseres-
ben dolgozott, háromszor kapott „Kiváló dolgozó” kitüntetést, s
egy miniszteri oklevél tulajdonosa is volt. A képen õ áll jobbról,

mellette munkatársa Köõ Gyula. De fia, Vígh Károly is a gyárban
dolgozott a szállítási osztályon, s Király László nyugdíjba menete-
le után került térmesteri beosztásba.

5. Az ötödik képet Erdélyi Mihályné Pannika hozta, s már az õ
családját ábrázolja, az 1970-es évek közepérõl. Özv. Molnár
Józsefné késõbb Papp Ferencné Tausz Erzsébet ül középen, mel-
lette lánya Erdélyi Mihályné Papp Anna – mindketten a box-
kikészítõben dolgoztak. Erdélyi Mihály a szállítási osztályon, s
kislányuk Erdélyi Pannika is tímártanuló lett késõbb. Neki az
évek során még két fiútestvére született, de a gyermekek elkerül-
tek Simontornyáról.

6. A hatodik képet Szapár Tibor küldte nekünk Budapestrõl egy
félévszázaddal ezelõtti hangulatos kirándulásról. Balról dr.
Bartos István és felesége Juhász Magdi (Duci), Vendrei Árpád,
Szapár Imre feleségével, Manci nénivel (Varga Mária), mögötte
lányuk Marika és Vendrei Ilona (Muci). A kép elõterében jobbról
Vendreiné Édi néz vissza ránk. Mellette Hegedûs Lórántné ül
kisfiával, Péterrel, feltehetõen férje volt a fotós. A kép 1961 júliu-
sában készült Tibi szüleinek simontornyai szõlõjében.

Kiss Margit
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Kék hírek
A legutóbbi testületi ülés óta a Simontor-
nyai rendõrõrsön 18 nyomozás elrendelé-
sére került sor a város területén elkövetett
bûncselekmények miatt.
1. Négy esetben testi sértés elkövetése mi-
att, melyekbõl háromnál a sértett és az el-
követõ alkoholos befolyásoltsága, míg egy
esetben egyéb személyes konfliktus ját-
szott szerepet.
2. Tizenegy esetben rendeltünk el nyomo-
zást lopás miatt:
– Egy Bem utcai lakóház nyitott hátsó kert-
jébõl tulajdonítottak el 2 mázsa burgonyát
40.000 Ft értékben.
– Lezáratlan kerékpárokat loptak el egy
Malom utcai, egy Táncsics utcai és egy Mé-
száros utcai lakóház udvaráról.
– Egy Táncsics utcai és egy Víghegy utcai
lakásból tulajdonítottak el pénztárcákat
személyes iratokkal és készpénzzel, mobil-
telefont, videokamerát valamint ruhane-
mûket. A nyomozás eddigi adatai szerint
mindkét lakás nyitott állapotban volt, mely
nagymértékben megkönnyítette az elkö-
vetõk dolgát.
– A Mózsé-hegyen az egyik présház tároló-
ját törték fel, ahonnan 40 db mûanyag gyü-
mölcsös ládát tulajdonítottak el.
– A Bem utcában lévõ büfébe rácslefeszí-
tés és ablaknyomás módszerével hatoltak
be ismeretlen tettesek, és onnan dohány-
termékeket és aprópénzt tulajdonítottak
el, mintegy 200.000 Ft értékben.
– A Kossuth téren lévõ virágboltba hatolt
be ismeretlen elkövetõ az ablakot be-
nyomva, azonban innen nem tulajdonított
el semmit.
– Ismeretlen elkövetõk a gyújtáskapcsoló-
ban hagyott saját kulcsával tulajdonítottak
el egy az Igari úton parkoló autóbuszt, me-
lyet késõbb Pakson egy bevásárló központ-
ban találtak meg. Az autóbusz értéke eléri
a 15 millió Ft-ot.
– Egy Dr. Kiss István utcai lakóház udvará-
ról egy lezárt robogót tulajdonítottak el,
melynek értéke kb. 75.000 Ft.
3. Egy esetben indítottunk nyomozást is-
meretlen tettesek ellen, akik egy Mátyás
király utcai háztömb lépcsõházának ajtaját
rongálták meg.
4. Egyedi azonosító jel meghamisítása mi-
att indítottunk nyomozást ismeretlen tet-
tesek ellen, akik a város területén lepar-
kolt 2 db teherautó illetve 1 db pótkocsi al-
vázát távolították el, hogy azokat ne lehes-
sen azonosítani. Az ügyben igazságügyi
gépjármû szakértõ kirendelésére került
sor.
5. Egy esetben rendeltünk el nyomozást
csalás miatt ismeretlen tettes ellen, aki egy
internetes oldalon gépkocsi alkatrészeket
kínált eladásra, de azokat a vételár elõle-
gének kifizetése ellenére a vevõnek nem
szállította le. A bûncselekménnyel okozott
kár 40.000 Ft.

Ritter Rudolf alezredes õrs. pk. h.

Méltó búcsú a közkedvelt rendõrtõl
Életének 81. évében elhunyt Ehrlich Dániel, a RENDÕR. Õ még azok közé tartozott,
aki az utcákat gyalogosan járva õrködött a közrenden. Több mint 30 évig viselte az
egyenruhát, vigyázott Simontornya rendjére. Temetésére a helyiek mellett eljöttek a
tamási kapitányság rendõrei is, akik díszsorfalat állva búcsúztak egykori kollégájuk-
tól.

Va Lá

Beindult a Zöld-Szem-Pont program

6-12 éves gyerekek mutatták meg,
mit tesznek a Föld megmentéséért

Tolnanémedit érte az a megtiszteltetés,
hogy a 3 magyarországi régió, 9 megye 20
településének általános iskolás tanulói ve-
télkedõjének elsõ helyszíne lehetett. A
Grund Klubhálózat szervezésében indult
rendezvénysorozat nem véletlenül indult a
községben, ugyanis nagyon sokat tett a he-
lyi grundklub, a hálózat mûködése, sikere
érdekében. A roadshow-n résztvevõ össze-
sen több mint 3000 kisdiák csoportfelada-
tokkal, jó példák bemutatásával, játékos,

szórakoztató formában sajátítja el a kör-
nyezettudatos gondolkodás legfontosabb
elemeit, és egymással versengve megmu-
tatják mire képesek, ha bolygónk meg-
mentésérõl van szó. A 8 állomásos aka-
dálypálya, hulladék-feldolgozó, labirintus,
kúszó-mászó szelektív sziget, gyerek bevá-
sárló központ, mûködõ lakásbelsõ, szelek-
tív kugli, kézmûves sarok, koncert, tram-
bulin, légvár és sok más meglepetés várta
az iskolásokat és tanáraikat. A verseny
Tolnanémedin elérte célját, jól ösztönözte
a 6-12 éves gyerekeket a fenntartható élet-
módra és az ehhez kapcsolódó viselkedés-

mintákra. Kiderült milyen egyszerû lépé-
sekkel tehetnek õk is sokat a környezetért,
a Föld megmentéséért. Verseny volt ez, de
a végén mindenki gyõztesnek érezhette
magát. A 9 településrõl (Gyönk, Nagyszé-
kely, Ozora Pálfa, Pincehely, Sárszentlõ-
rinc, Simontornya, Tamási, Tolnanémedi)
érkezett 16 csapat 160 tanulójában tudato-
sult, hogy cselekedetük milyen hatással
van a Földre. Egy-egy rossz döntésükkel
teljesen tönkretehetik a környezetet, de a
jó döntésükkel változtathatnak a jövõn.

A vetélkedõrõl senki nem ment haza üres
kézzel, minden gyerek, a pedagógusuk és a
segítõk, ajándék-csomagot kaptak. Ebben
ott lapult egy kis füzetecske is, mely össze-
foglalja a legfontosabb tudnivalókat, in-
formációkat, otthon pedig a szüleikkel,
nagyszüleikkel átolvasva kiadványt, csa-
ládjukat is megtaníthatják a környezettu-
datos gondolkodást, annak gyakorlati te-
endõit.

Va Lá
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Simontornyai egyesület Urexweilerben
A német partnertelepülésünkhöz, Marpingenhez tartozó Urex-
weilerben 32. éve rendezik meg minden év szeptember elsõ hétvé-
géjén az úgynevezett Dorffestet (falunapot).
2009-ben vettem részt elsõ alkalommal ezen a kétnapos rendez-
vényen, ahol több meglepetés is ért. Számomra a rendezvényen
derült ki az, hogy a kb. tízezer látogató kiszolgálását (étel, ital,
ajándékok) helyi civil szervezetek végzik. Urexweiler a kb. 2800
lakosával a marpingeni járás második legnagyobb települése,
ahol kb. 70!!! aktív civil szervezet mûködik. A táncosok, focisták,
tûzoltók, bányászok, szénégetõk, baromfitenyésztõk, zenészek,
magyar utazók … mellett még a hobbiszakácsok is egyesületbe tö-
mörülnek. Aztán meglepõdtünk azon is, hogy náluk igazából nin-
csenek pályázatok, nem kilincselnek támogatásért a civilek, vi-
szont öntevékenyen forrást teremtenek. Résztvevõi a dorffest-
nek, bevételes rendezvényeket szerveznek, de egy másik látogatás
alkalmával megtapasztaltuk, hogy például a tûzoltók adventi ko-
szorúkat gyártottak és árusítottak. Persze kicsit nálunk más a vi-
lág, de azért lenne mit tanulnunk!

Szóval már 2010-ben várták Simontornyát Urexweilerbe a „civi-
lek falunapjára”, de ez csak az idén a 32. Dorffesten valósulhatott
meg. Saját civil szervezetünk, a Tamási-Simontornya Kistérségi
Önkéntes Mentõ Egyesület (KÖME) vállalta fel, hogy városun-
kat és magyarságunkat méltón képviselve megjelenik résztvevõ-
ként a rendezvényen. Már a döntés fázisában tudtuk, hogy óriási
feladatra vállalkoztunk. 6-8 fõ kezdett el intenzíven dolgozni.
Terveztünk, forrást teremtettünk, szerveztünk és megvalósítot-
tunk. Minden apró részletre próbáltunk figyelni. Nagy hangsúlyt
kapott a megjelenés (arculat), de figyeltünk a ruhákra, kellékek-
re, higiéniára… is. Márkus Regi kifinomult ízlése, a csapat kreati-
vitása nagy segítség volt. Kisebb ajándéktárgyakat (paprikafûzér,
díszített fokhagyma, jelvények…) készítettünk, de persze fõ
elemként a lángos és a kürtöskalács készítést állítottuk be. Ké-
szültünk, terveztünk, megbeszéltünk és persze gyakoroltunk.
Nem volt egyszerû az utóbbi sem. Ennek keretében csináltunk au-
gusztus 20-án a Beszédes udvarban lángost (tudjuk, hogy nem volt
még az igazi) és kürtöst. Nagyon sokat dolgoztunk. A nagy távol-
ság (1250 km) teremtette nehézségek csak a kintiek óriási segítsé-
ge révén volt legyõzhetõ. Szinte minden területen megkülönböz-
tetett figyelmet és önzetlen segítséget kaptunk.

Szeptember 3-án délután egy hatalmas fa szerkezetû (Mandolin
Egyesülettõl kapott) stand állt az urexweileri fõ utca központi he-
lyén. A standon magyar zászló lobogott. 13, nagyrészt simontor-
nyai fiatal szorgoskodott a kürtös kalács, lángos készítésénél, a
vendégek kiszolgálásában, a készítés–kiszolgálás folyamatossá-
gának biztosításában.
A szûkös létszámkeret miatt megfeszítve, folyamatosan kellett
dolgoznunk, minimális alvás mellett, de élveztük, és nem éreztük
a munka súlyát. A pozitív visszajelzések szinte folyamatosak vol-
tak. Többen a rendezvény legszebb standja címet ajándékozták
nekünk. Õszinte elismeréseket kaptunk a munka szervezettség-
ének láttán és ámulták a csapat munkabírását (egy hasonló német
egyesületnél négy óránként váltotta egymást a 140 tag!). Új színt
is vittünk a fesztiválba. Az ízek mellett a magyaros vendégszeretet
és ennek részeként a nagyvonalúság, gáláns figyelmesség is a stan-
dunk velejárója lett. Szépen összeálltak az ételeink is, és nagyon
finom lángost és kürtöst csináltunk, ezt a néha hosszan kígyózó
sorok igazolták. J

A rendezvény megnyitóján városunk hozzájárulásaként Bor Klári
és Adrián Imre, Oláh Ibolya: Magyarország c. számára táncolt, il-
letve az erre a célra vásárolt Simontornya címeres fahordóból 30
liter vörös bor került kiosztásra. A helyiek nagyon pozitívan érté-
kelték mindkét apró gesztust.
Izgalmas kérdés volt mindvégig a finanszírozás és persze a végsõ
szaldó. Most már tudjuk, hogy néhány tízezer forinttal csúsztunk
csak át mínuszba, és ezt nagyon nagy eredménynek könyveltük el.
A pénzügyi támogatások mellett sok anyagot, eszközt (cserép-
edények, nyersanyagok, gépkocsik…) kaptunk hozzájárulásként.
Elnézést kérek most a támogatóktól, de eltekintenék a felsorolá-
suktól. Az biztos, hogy nélkülük nem tudtuk volna mindezt meg-
csinálni. És persze a kiutazók és az itthon maradtak hihetetlen
mennyiségû munkája. Mindezek gyúrták össze azt az egészet,
amit kint a partnertelepülések lakói láthattak.
Azóta megérkezett a nem hivatalos meghívás a 33. Dorffestre.
Német partnereink szeretnék, ha ott lennénk. Mi még pihenünk,
rendezgetjük a tapasztalatokat, de fejben már készülünk.

KÖME
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Köszönet a segítségért
Már a tanévnyitó ünnepélyen köszönetet mondtam azoknak a
kollégáknak, szülõknek, gyermekeknek, akik a költözésben és az
iskolák épületeinek felújításában aktívan részt vettek. Továbbá
megköszöntem:
– a helyi Vöröskeresztes Szervezet vezetõjének, Vámi Istvánné
Marikának, aki az urexveilleri Magyar Utazók révén sok bútort
(fõként szekrényt) juttatott nekünk, amivel ki tudtuk váltani az
50-60 éves osztálybútorokat,
– a FÖMO-Hús Kft.
vezetõinek, Födele-
vics Tibor és Mosber-
ger Ernõ uraknak,
akik a Nürnbergi Ke-
resztény Szeretetszol-
gálattal állnak kapcso-
latban, s akik jó álla-
potú bútorokat, illetve
iskolabútorokat ado-
mányoztak az intéz-
ménynek.

Most ezzel a képes
beszámolóval szeret-
ném a Vak Bottyán
ÁMK összes tanuló-
ja és dolgozója nevé-
ben újra megköszön-
ni önzetlen támoga-
tásukat.
Födelevics Tibor és
Mosberger Ernõ
urak jóvoltából meg-

újult több osztályterem szék és pad felszerelése, valamint a nap-
közi otthonos étkezõ ülõkéi, de kaptunk fagyasztószekrényt is.
Vámi Istvánné Marika jóvoltából a Petõfi úti iskola majdnem
minden terme kapott új szekrényt.
Az újság terjedelme szûk ahhoz, hogy a két adományt teljességé-
ben bemutassam, de mindenképpen szerettem volna érzékeltet-
ni, hogy milyen jelentõs segítséget adtak az intézmény mûködésé-
hez.
Nagyon köszönjük.

Tóthné Unghy Ilona igazgató

Pályaválasztás
A Tamási Munkaügyi Központ munkatársa is segítségére van a 8. osztályos diá-
koknak az idõszerû kérdés eldöntésében: Merre tovább?
Elsõ alkalommal a végzõsök érdeklõdési körének felmérésére került sor egy osz-
tályfõnöki órán. Ez egy kérdõív kitöltésével történt. Ennek kiértékelése után ja-
vaslatot fognak adni a szakmairányultságra. Tervezik, hogy ennek alapján szak-
mai bemutatókat szerveznek, ahol a gyerekek megismerkedhetnek egy-egy fog-
lalkozási ág szépségével, nehézségeivel.

Szabadiné Lukács Mária osztályfõnök

ECDL-vizsga
A jelenleg 12.g osztályos tanulók emelt informatikai csoportja
már 10. osztály végén megszerezte a 7 modulos ECDL bizonyít-
ványt. Sajnos a bizonyítvány kiadása 1 évet késett, így csak most
tudtuk elkészíteni a fotót róluk.

A Vak Bottyán ÁMK Gimnáziumában a tanulók emelt szinten ta-
nulhatják az informatikát, mely keretein belül mód van az ECDL
bizonyítvány megszerzésére. Ez a nemzetközileg is elismert szá-
mítógép-kezelõi bizonyítvány mindenképpen tanúskodik a gyere-
kek tudásáról, késõbbiekben is hasznát vehetik a továbbtanulá-
suk vagy a munkájuk során.
A fotón az elsõ sorban balról: Hegedüs Eszter, Diel Ágnes, Papp
Viktória, Borbás Angéla és Horváth Alexandra. Hátrébb: Csá-
szár Dávid, Néth Dávid, Szepesi Dávid, Gárdonyi Norbert, Dallos
Dávid, Héring Richárd, Nagy Gábor, Molnár Mária és Csendes
Martin. Nincs a képen: Danka Attila.

Horváthné Farkas Rita felkészítõ tanár

Kiállítással, színdarabbal
ünneplik a Liszt évfordulót

Simontornyán
A Vak Bottyán ÁMK központi épületében október végéig látható
a Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól kölcsön kapott Liszt Ferenc
életét bemutató kiállítás. A tizenkét tabló mellett egy digitális
tábla is segíti a nagy zeneszerzõ munkásságának ismertetését,
melybõl idõnként felhangzanak Liszt Ferenc mûvei. Október
28-án a Temi Fried Mûvelõdési Házban Dolovainé Gyarmati Er-
zsébet tanárnõ összeállításában egy Liszt életét feldolgozó szín-
darabot mutatnak be. Az esten az óvodásoktól a gimnazistákig
minden korosztály fellép, melyre megkezdték a felkészülést, a
próbákat.

Va Lá
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Születések szeptember
hónapban: Mondok Bence

Házasságkötések:
Faragó Orsolya–Gál Norbert

Iskolahangoló
a könyvtárban

Szeptemberben több programmal is igye-
keztünk iskolára hangolni a fiatalokat.
2011. szeptember 7-én Hétmérföldes Sze-
retet Színház elõadásában az alsó tagoza-
tos gyerekek tekinthették meg a Nemes
Nagy Ágnes mûvébõl készült Bors néni
születésnapja címû elõadást. A mûsor cél-
ja, hogy kis olvasóink kedvvel látogassák a
könyvtárat.
2011. szeptember 16-án a kulturális örök-
ség napja alkalmából a kecskeméti Dóbiás
Péter és zenekara volt a könyvtár vendége.
A gimnazista közönség kuruc dalokon és
Rákóczi nótákon keresztül ismerkedett a
kor zenéjével és régi magyar hangszerek-
kel.
Mindkét rendezvény a TÁMOP-pályázat
keretében Európai Uniós forrásból való-
sult meg.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Lótenyésztõ szakmunkás
tanulók a távlovas világkupán

Szeptember 24-én Pozsony–Komárom távlovas versenyre kaptak meghívást a Simontor-
nyai Szakképzõ Nonprofit Kft. lótenyésztõ szakmunkás tanulói.
A két város között lévõ 250 km-t három nap alatt teljesítették a résztvevõk, aminek nagy
része Szlovákia területén zajlott. Összesen 85 nevezés érkezett Európa szinte minden or-
szágából, a gyõztes jutalma 5 millió Ft volt. A 85 indulóból már csak 25 ló és lovas érke-
zett meg a komáromi erõdbe, a többit sántaság és egyéb orvosi problémák miatt kizárták.
A távlovas sportágban 25 km megtétele után kötelezõ orvosi vizsgálat után megfelelt lo-
vak folytathatják csak a megkezdett távot.
Komáromban további két lovat zárt ki a szigorú állatorvosi ellenõrzés, így már csak 23
versenyzõ folytatta a távot a 25 km-re lévõ Bábolnára, ahol a díjkiosztás volt. A verseny
gyõztese spanyol, a második szlovák, a harmadik francia távlovas volt.
A rendezvényen segítséget nyújtó négy szakmunkás tanuló Balogh Gabriella, Gõsi Ani-
ta, Sztojka Dávid (Csoki), Venger Dezsõ a rájuk bízott munkát hiánytalanul elvégezte.
Feladatuk az erõd udvarára érkezõ lovak és a kísérõ személyzetük irányítása, útbaigazí-
tása volt.
A Távlovas Szövetség elnöke a verseny végeztével megköszönte a tanulók igényes segít-
ségét.

Kapoli István

Közösen ünnepelték
az idõsek világnapját

„Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ
október 6-án ünnepelte az idõsek világnap-
ját a külsõ klubokkal, az ÁFÉSZ és BSZV
nyugdíjasaival együtt.
Délelõtt 10 órakor az óvodások mûsorának
örülhettek a lakók, majd délután 14 órakor
Csõszné Kacz Edit polgármester asszony
köszöntötte a jelenlévõket, és két palack
simontornyai bort ajándékozott a lakók-
nak. Koczkás Lajosné, a BSZV Nyugdíjas-
klubjának elnöke meleg hangú köszöntõjé-
vel és egy verssel színesítette a délutánt. Az
intézményvezetõ Petrovics Péterné és a
klubos gondozónõ Nagyné Takács Gabriel-

la ugyancsak aktuális versekkel kedveskedtek az idõseknek. A meglepetés vendég Zsíros
Simon Mária költõ és író, 60 perces mûsorával szórakoztatta az idõseket és az otthon
dolgozóit egyaránt. A mûsor után az otthon dolgozói palacsintával és üdítõvel, az idõsek
klub tagjai és dolgozói süteménnyel vendégül látták a résztvevõket.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek, és segítettek, hogy egy nagy-
szerû délutánt tölthettünk együtt.

Baum Márta mentálhigiénés munkatárs

Ha szeretnél velem
tornázni, jelentkezz!

2011. október 11-én,
majd minden KEDDEN,

délután 17.15 órakor a mûvelõdési
ház emeleti termében.

A torna kondicionáló alapmozgás, Nor-
bi kadiotorna. Az óra ingyenes.
Mozogjunk együtt, így sokkal vidá-
mabb!
Várok minden érdeklõdõt, a kor nem
számít!

Schweigert Györgyné
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Megyei nõi kézilabda-bajnokság
õszi hazai mérkõzései

Október 16.: vasárnap, 11.00 Simontornya–Madocsa

November 12.: szombat, 10.30 Simontornya–Tengelic

November 20.: vasárnap, 15.00 Simontornya–Nagydorog

November 26.: szombat, 11.00 Simontornya–Decs

A mérkõzésekre várjuk a lelkes és bíztató szurkolókat!

Az átalakult, újjászervezett nõi kézilabda csapat.

Megszerezte elsõ pontját
a felnõtt futballcsapat

Igaz, csak hat sikertelenül megvívott csata után, a hetedik mérkõ-
zésen. A tavalyi bajnok Kisdorog ellen 3-3-as döntetlen értek el. A
mérkõzésen a gyõzelmet is megszerezhették volna, ha a 90. perc-
ben rúgott és a játékvezetõ által egyszer már megadott 4. gólt, ké-
sõbb a partjelzõvel konzultálva vissza nem vonja. A fiúk végig lel-
kesen, jól játszottak, nagy iramú, élvezetes találkozót láthattak a
nézõk. A gólokat Ambrus László (2) és Csepregi György (11-es-
bõl) szerezték. Ambrus vezérletével az egész csapat dicsérhetõ.

Va Lá

18. Búcsúnapi Díjugrató Lovasverseny
A hagyományokhoz híven augusztus elsõ
vasárnapján ismét megrendezésre került a
nagyszabású lovasverseny, mely egyben a
Tolna megyei bajnokság 4. fordulója volt.
A versenyiroda 118 startot regisztrált a
nap folyamán, ami ismét felülmúlta az el-
múlt évek nevezõit. Itt szeretném megkö-
szönni azoknak, akik bármilyen formában
támogatták a rendezvényt. Nem hagynám
ki a tavaszi lovasbál résztvevõit sem, mert
így hozzájárultak a sikeres versenyhez. Kü-
lön köszönet Kolonics Laci bácsinak és
Mányoki Józsinak, akik ismét fenséges
ebédet fõztek. Nagy dicséretet kaptunk ér-
te. A Simontornyai TC 22 színeit képvisel-
ték: Néth Tibor, Horváth István és Jankó
Dávid.

Az alábbi eredmények születtek:

B/0: 22 induló
1: Nagy Attila és Kelta, Völgység Lovas
Egyesület
B/1a: 9 induló
1: Mergl Alexandra és Bento, Hétkúti LSE
B1/c: 31 induló
1: Nagy Attila és Csalogány, Völgység Lo-
vas Egyesület
4: Néth Tibor és Riadó Rapid, Simon-
tornyai TC
5: Néth Tibor és Fatima, Simontornyai TC

8: Horváth István és Zafír Simontornyai
TC
B/2 ifjúsági: 7 induló
1: Kelemen Zita és Gizi Orgoványi Lovas
Klub
B/2 nyitott: 24 induló
1: Tuska Pál és Ben Bendegúz, Határõr
Dózsa SE
7: Néth Tibor és Riadó Rapid, Simontor-
nyai TC

B/3 ifjúsági: 3 induló
1: Kelemen Zita és Gizi Orgoványi Lovas
Klub
B/3 nyitott: 17 induló
Holtversenyben 1: Herczog Emil és Ref-
lex, Herczog és Fiai Kft.; Füzér Gábor és
Lolly Popp, Kiskunhalasi LTSE
Az idei versenyszezon jól sikerült, néhány
eredményt felsorolnék:
Kisbér B/1: Fatima 2. hely
B/2: Riadó Rapid 5. hely
AlapB/1: Fatima 2. hely
B/2: Fatima 5. hely
PerkátaB/1 Riadó Rapid 2. hely
B/2: Fatima 5. hely
Tamási B/1: Fatima 3. hely
B/1: Riadó Rapid 4. hely
B/2: Riadó Rapid 2. hely
SárosdB/1: Riadó Rapid 2. hely
B/1: Fatima 6. hely
HévízB/1 Riadó Rapid 1. hely
Tamási augusztus 20-21. Fatima és Riadó
Rapid hibátlanul teljesítették a vadászug-
ratás pályáját.
HantosB/2: Fatima 2. hely
B/2 Riadó Rapid 5. hely

Néthné Anikó


