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Boros János Tamás:

A dal ugyanaz. Marad?
Újra zeng a Kossuth-nóta,
Kossuth apánk indulója,
mit üzenne, ha üzenne?
Ugyan találna fülekre?
Százfelé húzzák a Hazát,
minden más színû a kabát,
negyvennyolccal takaróznak,
de csak azt mondják: majd holnap!
Az a holnap mikor jõ el?
Ahhoz tán’ száz esztendõ kell…

Péter és Pál minden kormány,
együtt árulnak, mogorván,
sej, az ország jó nagy gyékény,
azt is eladják a végén?
Görgey kellene és Klapka,
Bem, hogy jól közéjük csapna,
pedig lengyelnek született,
nem ismert, csak becsületet,
nem harácsolt ingóságot –
még az emléke is áldott!

Vére hullott sok magyarnak,

akik szabadságért haltak,

Nagysallónál, Isaszegnél,

kár volt minden hõsi cseppér’?

Ha feltámadnának, látnák,

magyarok a magyart bántják,

negyvennyolcról csak beszélnek,

egyet sem cselekednének,

jó zsíros állásban ülnek,

a népre onnan fütyülnek!

A miénk is ez az ország,

akik a hátukon hordják,

a terhet, mit egyre raknak,

közben neveznek szabadnak…

Igaz, szabad tönkremenni,

állás híján õgyelegni,

fizetni a banki kölcsönt,

nézni, hogy forgatnak ködmönt,

meseautók hogy suhannak,

országlóink hogy mulatnak!

Negyvennyolcat üt az óra,

kinek kell ma Kossuth-nóta?

Esik esõ karikára,

fel is ment a kalap ára,

elfogyott a regimentje,

nekünk se pénz, se kelengye,

ha nem lesz itt mit keresni,

mindnyájunknak el kell menni?

Éljen a Magyar Szabadság!

Élne a magyar, ha hagynák!
Simontornya, 2011
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A testületi ülésrõl jelentjük
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett

fontosabb intézkedésekrõl, valamint
a jelentõsebb eseményekrõl

A februári ülésen 9 fõ és 3 egyéb napirendi
pontot tárgyaltak.

A polgármester fontosabb
intézkedései

– 2011. február 1. napján a Paksi Atomerõ-
mû vezérigazgató-helyettesével tárgyal-
tam az együttmûködésünkrõl az alpolgár-
mesterrel, valamint Szabó Attila képvise-
lõvel.
– 2011. február 2. napján Pécsi Gáborral, a
TONI Oktatási Központ fõigazgatójával
tárgyaltam az alapfokú oktatás helyzeté-
rõl, továbbá a 2011. év költségvetésérõl.
Megállapításra került, hogy amennyiben
társulásban maradunk, 5 millió Ft helyett
2,7 millió Ft lenne a költség valamennyi
mûvészeti ág megtartásával városunk isko-
larendszere vonatkozásában.
– 2011. február 3. napján tárgyalást folytat-
tam a Gyönki Módszertani Központ igaz-
gatójával, felkértem az „Õszikék” Szociá-
lis Szolgáltató Központ tevékenysége
szakértõi vizsgálatára, melyre különösen a
kinevezett intézményvezetõ hiánya miatt
van szükség.
– 2011. február 9-én helyi informális ülést
tartottam képviselõtársaimnak a 2011. évi
költségvetésrõl a javaslatok, vélemények
és az együttgondolkodás jegyében.
– 2011. február 10-én foglalkoztatási pak-
tumon vettem részt Tamásiban, ahol a
2011-es év foglalkoztatási elveirõl és az
együttmûködésrõl tárgyaltunk.
– Ugyanaznap oktatási társulási ülést hív-
tam össze Simontornyán, ahol a 2011. évi
költségvetésrõl, valamint a finanszírozási
fegyelmezetlenségrõl – különösen Pince-
helyre vonatkozóan – tárgyaltunk.
– 2011. február 15-én társulási ülésen vet-
tem részt Tamásiban.
– 2011. február 22. napján a Gyönki Mód-
szertani Intézmény vezetõjével tárgyaltam
Bárdos László címzetes fõjegyzõvel együtt
arról, hogy milyen feladatokat kell végre-
hajtani az „Õszikék” Szociális Szolgáltató
Központ szabályszerû mûködéséhez.
– 2011. február 23. napján 17 órakor város-
politikai fórum került megrendezésre. A
fórum témái: a közfoglalkoztatás és a Si-
montornyai Bõrgyár kármentesítése.
– Fogadtam a hótolás számláját, amely
bruttó értékben nem érte el a 180 e Ft-ot.
– Az ivóvízminõség-javító program pályá-
zata tekintetében a két társtelepülés át-
utalta az önerõt.
– Az ivóvízminõség-javító programhoz
kapcsolódó önkormányzati társulás elké-
szítette a 2010. évi adóbevallását, kezde-
ményeztem a társulási tanács összehívását
az éves költségvetés és a tavalyi beszámoló
elfogadása érdekében.
– Az ivóvízminõség-javító programhoz tar-
tozó pályázat útvonaltervét és kifizetési
elõrejelzését (ütemtervét) – a KSZ kérésé-
re – módosítottuk. Ehhez az összes fel-

adatra kötött szerzõdések módosítását
kezdeményeztem. A 2010. december 31-ei
kifizetéshez tartozó PEJ-t határidõre be-
adtuk.
– Szennyvízelvezetés és -tisztítás pályáza-
tunkhoz ismételt hiánypótlás érkezett. Va-
lószínûleg az RMT minõségbiztosítása ké-
szült el. A hiánypótlásra 3 napot adtak.
Határidõ módosítását kértem március 1-
jéig. A hiánypótlás gõzerõvel folyik.
– Az energia audit végzésére megkötöttem
a szerzõdést.
– A villamos energia vételezés közbeszer-
zése ügyében a tavaly nyáron bonyolítói
szerzõdés értelmében átadtam a megbí-
zottnak a szükséges dokumentumokat, in-
formációkat. A villanyórák felmérését
Gárdonyi Róbert és Schmidt János szekér-
tõk bevonásával elvégeztük, akiknek a tár-
sadalmi munkáját ezennel megköszönöm.
Ezeket az adatokat a fogyasztás adataival
hamarosan megküldöm.
– Három ajánlatot kértem be a fogorvosi
rendelõ kiviteli munkáinak végzésére. A
legelõnyösebb ajánlatot a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. adta be, akivel az
építési szerzõdést megkötöttem.
– A Vár tér 3-4. sz. alatti épületszárny
süllyedésének pályázatához a szükséges
tanulmányokat, szakvéleményeket és ter-
veket megrendeltem.
– 2011. február 23-án az Ipari Társasház
megtartotta éves közgyûlését.
– Január1-jétõl a közbeszerzési ajánlati
felhívásokat csak elektronikus úton lehet
feladni. Ehhez tanúsítványt kellett kérni a
Közbeszerzések Értesítõ Szerkesztõbi-
zottságától. Ezt a címzetes fõjegyzõ meg-
kérte, és már meg is érkezett.
– A címzetes fõjegyzõ úr megkereste a
Hulladékgazdálkodási Társulást a hulla-
dékgazdálkodási terv elkészítése érdeké-
ben (sokadszorra). Jelenleg a választ
várjuk.
– A kátyúzás végzésére – a képviselõ-testü-
let döntése értelmében – felkértem a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-t
egy keretszerzõdés beadására bruttó 2 m
Ft erejéig.
– Tavaly polgári védelmi vizsgálatot tartott
Simontornyán a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság. A jegyzõkönyv sze-
rint a feladatok ellátása rendben folyik. A
legnagyobb hiányosság az volt, hogy 2008
óta a személyek jogosultsága, esetleges fel-
menthetõségének vizsgálatára nem került
sor. A települési polgári védelmi feladato-
kat ellátó személyek beosztási névjegyzék-
ét éppen ezért idén felülvizsgáltam. 21 fõ
olyan személyt találtam, akik kiestek a kö-
telezettség alól (kora, kiskorú gyermeke
miatt). Mind a felmentés, mind a kineve-
zés határozattal történt.
– Az iskolai taneszközök fejlesztésének
közbeszerzési eljárásához három ajánlatot
kértem be. A nyertes pályázó a Várkonyi
Kft. lett (7400 Kaposvár, Kossuth u. 74.). A
nyertes összeg a pályázatban szereplõ –

ezen feladatok ellátására – rendelkezésre
álló összeg. Az eljárás megindult, a megbí-
zottól várjuk a szerzõdés-tervezetet. Az
ajánlati felhíváshoz és a dokumentáció el-
készítéséhez a szükséges adatokat, infor-
mációkat átadtam. A pályázat nagyobbik
része 100 %-ig támogatott. Ez annyit je-
lent, hogy a megelõlegezendõ áfa összege
kb. 4,2 m Ft, melyet a következõ hónapban
írhatunk jóvá. A nem támogatott kifizetés
800 e Ft. Ezt a kifizetést követõ 30 napon
belül kapjuk meg. Tehát összesen 5 millió
forintot kell a pályázat tekintetében az ön-
kormányzatnak megelõlegeznie.

A 2011. évi költségvetés, mely meghatá-
rozó a város életében. Három alkalommal
is tárgyalták a büdzsét, így nem volt megle-
põ, hogy viszonylag gyorsan döntöttek az
igen fontos költségvetésrõl. A könyvvizs-
gáló jónak, szabályszerûnek ítélte meg a
tervezetet. A gazdaságpolitikai és város-
fejlesztési bizottság 12 pontos javaslatot
tett a költségvetés egyensúlyának javításá-
ra. A képviselõk mind a 12 javaslatot meg-
tárgyalták, és ötöt elfogadtak. Igennel sza-
vaztak a strand eladásáról (a legutóbbi ér-
tékbecslésnél megállapított 18 millió fo-
rintért, azzal hogy már nem kötik ki, hogy
csak strandként lehet tovább hasznosítani
a létesítményt). A bevételek növeléséért
eladnak egy lakótelepi önkormányzati la-
kást, valamint felülvizsgálják a lakbéreket
és a szennyvízszolgáltatást. A dologi kiadá-
sokat 6,5 millióval kell csökkenteni. A gim-
názium költözése és értékesítése is felme-
rült, ez csak hosszabb elõkészítés, tárgya-
lás után lehetséges. Ezt, valamint az ezzel
szorosan összefüggõ szakképzést együtt
kell tárgyalni. Fel kell gyorsítani az ütemét.
A Mindenki karácsonya rendezvényre ter-
vezett egy milliós csökkentést és mûvelõ-
dési ház támogatásának ugyancsak egy
milliós megvonását nem fogadták el. Az is-
kolai létszámot csak késõbb, fokozatosan
lehet csökkenteni. A gyermekorvosi lakást
stratégiai okok miatt nem szabad értékesí-
teni. A folyószámlahitel befagyasztása lo-
gikus lenne, de a javasolt formában nem
lehet kiváltani, mert a törvény nem engedi.
A képviselõk tiszteletdíjának 20 %-os és a
polgármester költségátalányának ugyan-
annyi értékkel csökkentése szintén javítja
az egyensúlyt. Hosszú távú, ésszerû döntés
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kell hozni, mert valamit bezárni könnyû, de megnyitni, újraindíta-
ni nehéz és sokszor lehetetlen. Meg kell találni a határmezsgyét,
melyen lehet mozogni – mondta a polgármester. Újra át kell
gondolni a kötelezõ és az önként vállalt feladatokat, mert a város
az idén 90 millió forinttal kevesebb állami támogatást kap, mint
az elõzõ évben. Igen élesen és nagyon sürgõsen fel kell lépni a
társulási tagok felhalmozott tartozásainak rendezése érdekében.

– Módosították a helyi adórendeletet, jogszabályi változások mi-
att, a napi iparûzési adó más mértékû.

– A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe több
szigorítás került a költségvetési megszorítások miatt. A kedvez-
mények alsó határait a törvényi minimumra szorították vissza. A
temetési segélyeknél viszont maradt az öregségi nyugdíj 325 %-os
összege. Új elemként fogadták el, hogy szigorították a bérpótló
juttatás feltételeit. A városkép javítása a környezetvédelem érde-
kében, ezen túl csak az kaphat juttatást, aki a házát, portáját az
elõtte levõ közterületet rendben tartja. Ez nem a pénzügyi
megtakarításért, hanem inkább a rend fenntartásáért van.

– Szigorodtak a hitelfelvétel szabályai. 2011. január 1-jétõl kötele-
zõ könyvvizsgálót alkalmazni a hitelfelvételnél. A szakmai véle-
mény után a polgármesterrel közösen készítik elõ az anyagot, me-
lyet a képviselõ-testület hagy jóvá. Ezután írhatja alá a polgár-
mester a szerzõdést. 30 m Ft-ban maximálták a bérhitel felvételt.

– A Simontornya Város Önkormányzatának 2011. évi rendez-
vénytervét elfogadták, mely két eseménnyel bõvült, egyiket, A vár
napját májusban, míg az Össznyugdíjas ünnepséget az õsz folyamán
tartják.

– Az önkormányzati alapítású alapítványok beszámoltak a köz-
pénzekbõl kapott támogatások felhasználásáról. Elfogadták
mind a Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú
Közalapítvány és a Simontornyáért Közalapítvány beszámolóját.
Képviselõ kérdésre Endreffyné Takács Mária elmondta, hogy
csak önkormányzati támogatás esetén lehet mûsort készíteni. Saj-
nos hiányoznak a támogatók, nyugdíjba mentek vagy megszûnt a
cég. Problémaként merült fel, hogy a 10 m Ft megnyert pályázati
pénz a mai napig nem érkezett meg, ezért nem merik vállalni az
idei rendezvényt.

– Az STC 22 Sportegyesület elnökének beszámolóját a 2010. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról és a 2011. évi célkitû-
zésekrõl szóló beszámolót elfogadták. Csõszné Kacz Edit polgár-
mester elmondta, hogy illett volna az illetékesnek meg jelenni a
téma tárgyalásakor.

– A polgárõrség és az önkéntes tûzoltó egyesület 2010. évi önkor-
mányzati támogatás felhasználásról szóló beszámolót elfogadták.
Az elharapózódó szõlõhegyi lopások csökkentése érdekében Sza-
bó Zsolt polgárõr parancsnok kezdeményezte, hogy a gazdák
évente 1000 Ft-ot fizessenek be a polgárõrség részére, hogy még
sûrûbben tudjanak ellenõrizni. Árendás Sára elmondta, hogy sze-
mély szerint támogatja a javaslatot, melynek nagyobb propagan-
dát kell biztosítani, és a hegyközség vezetõségét is meg kellene
keresni.

– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti tervét
elfogadták. Problémaként merült fel, hogy a Cece és Pálfa körze-
tében meg kell emelni a díjat, mert a szippantó autóra pályamatri-
cát kell vásárolni. Új autót még nem terveznek vásárolni, de figye-
lik a pályázatokat. Megállapították, hogy sok a kintlévõség, mely
rontja az eredményeket, a kft.-nek pedig negyedévre elõre kell
fizetni a villamos energia rendszer használati díját.

– A szilárd kommunális hulladék gyûjtése, szállítása és ártalmat-
lanítása ügyében közszolgáltatási szerzõdés meghosszabbításá-
nak megkötésére megbízták a polgármestert.

– „Vasúttisztasági, idegenforgalmi közmunkaprogram”-ra pályá-
zatot nyújtanak be. Az önkormányzatnak 10 % önrészt kell bizto-
sítani, mely 1,7 m Ft. 15 fõ 9 hónapig 8 órában dolgozhat áprilistól
decemberig.

– A szakiskola átalakulása témájában bizottsági és rendkívüli tes-
tületi ülést tartanak a szakvélemények beérkezése után.

Va Lá

A költségvetés
bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2011. évi költségvetése

3. § (1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.338.716 e Ft-ban,
aa) mûködési költségvetési bevételét 1.115.882 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 222.834 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 1.338.716 e Ft-ban,
ba) mûködési költségvetési kiadását 1.113.916 e Ft-ban,
– személyi jellegû kiadások 566.379 e Ft,
– munkaadókat terhelõ járulékok 147.736 e Ft,
– dologi jellegû kiadások 278.612 e Ft,
– egyéb folyó kiadás 4.793 e Ft,
– államháztartáson belüli támogatások 2.722 e Ft,
– mûködési célú pénzeszköz átadás 13.474 e Ft,
– társadalom- és szociálpolitikai juttatások 88.000 e Ft,
– mûködési célú hitelkamat 6.200 Ft,
(mûködési célú tartalék 6.000 Ft)
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 224.800 e Ft-ban,
– beruházások elõirányzata: 100.450 e Ft,
– felújítások elõirányzata: 1.500 e Ft,
– fejlesztési célú hitelkamat: 5.800 e Ft,
(fejlesztési célú tartalék: 117.050 e Ft)
összegben állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 60.000 e Ft-ban,
ca) mûködési költségvetési hiányát 58.034 e Ft-ban,

Simontornya Város Önkormányzata
2011. évre tervezett végleges

pénzeszközátadásai, támogatás értékû
kiadásai és egyéb támogatásai (E Ft)

Támogatott szervezet, személy Támogatás összege (E Ft)
Sport 3000
Mûvelõdési ház 6000
Sóstói tábor 750
Polgárdi hulladékgazdálkodás 750
Tûzoltóság 500
K-K hozzájárulás 700
Polgárõrség 500
Összesen 12200

Civil szervezetek támogatása
OKS bizottság 1152
Összesen 1152
Cigány kisebbség civil szervek támogatása 122

Március 15-i megemlékezés

17 órakor ünnepi mûsor
a Fried Mûvelõdési Házban.

Mûsort ad a 4. b osztály;
felkészítõ tanár Csapó Kamilla tanárnõ.

Utána fáklyás felvonulás a Petõfi-szoborhoz.

Beszédet mond Csõszné Kacz Edit.
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Fontos témák,
kevés érdeklõdõ a városgyûlésen

Kongott az ürességtõl a Fried Mûvelõdési
Ház színházterme, alig voltak húsznál töb-
ben. Egy hozzászóló sajnálta, hogy csak
ennyi embert érdekel a város sorsa, ugyan-
akkor hiányolta a nagyobb propagandát, jó
lett volna a hangosbemondó rendszeren
tudatni az eseményt. Csõszné Kacz Edit
polgármester elmondta, hogy a helyi tévé-
ben, valamint a Simontornyai Hírek címû
havi lapban is közzétették a városgyûlést és
annak napirendi pontjait, emellett a hirde-
tõtáblákon is hívták és várták az állampol-
gárokat. Nem érti az érdektelenséget, pe-
dig itt lett volna az alkalom a kérdések,
problémák megbeszélésére.
A közfoglalkoztatás 2011. évi változásairól
tartott tájékoztatójában reális, a problé-
mákat, gondokat nyíltan, õszintén felvá-
zolta a polgármester. Nagy gond, hogy a
városban jelenleg 300 fõ részesül bérjelle-
gû juttatásban, közülük az év folyamán 141
fõ három hónapig 4 órában, míg 14 fõ tíz
hónapig 8 órában dolgozhat majd, így csak
minden második ember kaphat munkát.

Bencsicsné Tóth Krisztina, a Tamási Mun-
kaügyi Kirendeltség vezetõje elmondta,
érzik és tapasztalják a problémát, abban
bíznak, hogy az illetékes állami szervek
finomítanak majd a jelenlegi rendszeren.
A volt Simontornyai Bõrgyár kármentesí-
tésének folytatásáról – Udvardi Péter, a
Nitrokémiai Zrt. vezérigazgatójának be-

tegsége miatt – Molnár Henrietta, a kár-
mentesítést végzõ tatai székhelyû Simon-
tornya 2009. konzorcium sajtószóvivõje tá-
jékoztatta a jelenlevõket. Noha a vezér-
igazgatótól minden kérdésre felhatalma-
zást kapott és jól ismeri a témát, az anyagi-
akra, a finanszírozásra, most nem tudott
válaszolni. Elmondta, mindenképpen foly-
tatódik a kármentesítés, a terveket, enge-
délyeket akkor tudják véglegesíteni, ami-
kor a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel alá-
írják a szerzõdést. Ez várhatóan március
közepéig megtörténik, akkor áprilisban
megkezdõdhetnek a munkák. Eddig 2,9
milliárd forintot fordítottak a munkákra, a
mai ismeretek szerint összesen 9,5 milliárd
kellene a teljes befejezésre. 2013-ban sze-
retnék befejezni a mentesítést, és egy
megtisztított területet átadni. A városban
ekkor egy új fejezet kezdõdhet, megszûnik
egy nagy gond, mely eddig elriasztotta a
befektetõket.

Va-Lá

Molnár Henrietta, a Nitrokémiai Zrt. és a
Simontornya 2009 konzorcium sajtószóvivõje

A német segítség simontornyai
közremûködéssel ért célba

A vörösiszap-katasztrófa külföldön is sok
jó szándékú embert, szervezetet segítségre
késztetett. Simontornya német testvérvá-
rosa, Urexweiler-Marpingen az elsõk kö-
zött sietett segíteni a bajba jutottakon. Az
ottani ún. „magyar utazók” szervezete
Siegbert Klemm vezetésével két kamion
adományt gyûjtött a rászorulóknak, me-
lyet tavaly október óta Borbás József elnök
jóvoltából térítésmentesen tároltak az
ÁFÉSZ bútorraktárában. Azért nem köz-
vetlenül került a katasztrófa sújtotta terü-
letre az adomány, mert egyrészt október-
ben még nem tudták volna fogadni, más-
részt a németeknél is raktározási problé-
mák voltak. Vámi Istvánné vöröskeresztes
titkárnak az aktivistáin kívül is nagyon so-
kan segítettek. A rakodásnál, szállításnál
elsõsorban a volt közhasznú munkások

dolgoztak sokat. El is kelt a dolgos kéz,
mert közel tíz komplett ülõgarnitúrát,
szekrénysorokat, ágyakat, matracokat,
számtalan papírdobozt, zsákokat, kerék-
párokat, gyerekjátékokat kellett megmoz-
gatni. A vöröskereszt titkára, Vámi

Istvánné több egyeztetõ megbeszélés után,
a napokban Simontornyán adta át
Kolontár jegyzõjének, Szarka Gyulának az
adományt. A jegyzõ, mint elmondta igen
meglepõdött, hogy milyen nagy mennyisé-
gû és milyen jó minõségû bútorok, ruhane-
mûk, és egyéb tárgyak közül választhatja ki
a leginkább szükséges dolgokat. Az egy
nyolc tonnás teherautó és a kisteherautó
kicsinek bizonyult, ezért még egy újabb

szállítást szerveznek. A legtöbb kárt szen-
vedett Kolontáron lassan normalizálód-
nak az állapotok. Rövidesen egy új,
védettebb területen elkészül húsz új ház, a
gyerekek már újra itt járnak iskolába,
megélénkül az élet. Mindez köszönhetõen
annak a nagy társadalmi összefogásnak is,
melyet tapasztal – mondta Szarka Gyula
jegyzõ.

Va Lá
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A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt
(a továbbiakban: Szt.) az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvény 2011. január 1. napjával módosította, ez szükséges-
sé teszi a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti
igazgatás helyi szabályozásáról szóló 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát.
A felülvizsgálatra továbbá azért is szükség van, mert a 2011. évi költségvetés
elõkészítése során felmerült, hogy minden költségmegtakarító intézkedésre
szükség van a költségvetési hiány mérséklése miatt.
Vagyis 2011-ben az önkormányzat saját költségvetése terhére az Szt.-ben
meghatározottakon kívül egyéb ellátásokat nem állapít meg, a hatáskörébe
tartozó pénzbeli ellátásokat nem egészíti ki, és pénzbeli támogatásokat nem ál-
lapít meg.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság körébe tartozó rendelkezésre állási
támogatási (RÁT) formát felváltja a bérpótló juttatás, melynek megállapítása
továbbra is jegyzõi hatáskör. A törvénymódosítás feljogosítja az önkormány-
zatot, hogy rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltéte-
leként elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakó-
környezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megál-
lapított feltételeket teljesítse.
A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezõ vagy jogo-
sult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház, és annak udvara, kertje, a kerí-
téssel kívül határos terület, járda tisztántartása, az ingatlan állagának és ren-
deltetésszerû használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítá-
sára irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek
teljesítésére legalább 5 napos határidõ kitûzésével a jegyzõnek – az elvégzen-
dõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.
Az Sztv. módosult 35. § 82) bekezdése szerint a képviselõ-testület tehát jogo-
sultsági feltételként írhatja elõ a rendezett lakókörnyezet meglétét, és a rende-
zett lakókörnyezet „kritériumait” helyi rendeletben szabályozhatja.
Mindezen szempontok figyelembevételével készítettem el a rendelet-terveze-
tet.
Kérem az elõterjesztésben foglaltak megvitatását, és a rendelet-tervezet elfo-
gadását.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009. (III. 27.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat szabályozza:
a.) adósságkezelési szolgáltatás
b.) lakásfenntartási támogatás
c.) átmeneti segély
d.) temetési segély
e.) ápolási díj
f.) közgyógyellátási igazolvány
g.) rendszeres szociális segély
h.) bérpótló juttatás
i.) idõskorúak járadéka”

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Átmeneti segélyben részesíthetõ az a személy,
aki létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõ-
szakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és akinek a családjában
– illetve egyedül élõ esetén – az egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át.”

A Rendelet 7. § (2) bekezdése:
„(2) Temetési segélyre az jogosult, aki a haláleset idõpontjában, Simontornya
városában lakóhellyel rendelkezik, és akinek családjában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
325 %-át.”

A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ápolási díjat állapíthat meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi, ha az egy fõre számított havi családi jövedelem,
család és egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 150 %-át nem haladja meg.”

5. §
A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek
esetében
az egy fõre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élõ esetében annak 200 %-át nem ha-
ladja meg, továbbá
a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.”

6. §
A Rendelet 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezõ személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, az Sztv. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltétele-
ként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db szeméttá-
roló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata;
b) az udvar, kert rendben tartása: nem halmozhat fel növényi, állati eredetû hul-
ladékot, háztartási szemetet, használaton kívüli tárgyakat, vasat, drótot, és
legalább a gyommentesítésrõl gondoskodni kell;
c) családi házas ingatlan esetén köteles az ingatlan elõtti járdát és árkot tisztán
tartani, a csapadékvíz elfolyását biztosítani, télen a hó-eltakarítást elvégezni, a
csúszásveszélyt megszüntetni a 2/2010. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. §,
5. §, 7. § és 8. §-ában foglaltak szerint;
d) köteles az ingatlan állagát megõrizni: az ingatlanon a lakhatáshoz szükséges
javítást elvégezni vagy elvégeztetni, különösen a csatornarendszer (vízelveze-
tés biztosítása végett), a nyílászárók (üvegezés, zárás, nyitás) vonatkozásá-
ban, és a lakóhelyiségek fertõtlenítõ meszelésérõl gondoskodni a falak elko-
szosodása esetén, és
e) a lakóhelyiségek bútorzatának, a használati tárgyaknak a higiénéjérõl és a
rendrõl gondoskodni a helyiségek padozatának, az ablakok, a bútorzat, a hasz-
nálati tárgyak, eszközök, konyhai edények tisztántartásával;
f) az eb-tartásra vonatkozó helyi önkormányzati rendelet betartása.
(2) A jegyzõ a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását
követõ 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása so-
rán gyõzõdik meg a lakókörnyezet rendezettségérõl.
(3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg,
a jegyzõ 5 napos határidõ kitûzésével felhívja a kérelmezõt, illetve az ellátás jo-
gosultját – az elvégzendõ tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérõl ismételt helyszíni szem-
lén gyõzõdik meg.
(4) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitûzött határidõig nem biztosítja,
annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatást meg
kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellené-
re – nem tesz eleget.
(5) A bérpótló juttatás iránti kérelmet el kell utasítani, a bérpótló juttatásra
fennálló jogosultságot meg kell szüntetni akkor is, ha a kérelmezõ vagy a jogo-
sult
a) akadályozza a (2) bekezdés szerinti környezettanulmány lefolytatását azzal,
hogy az ügyintézõt nem engedi be az ingatlanba,
b) a környezettanulmány újbóli megkísérlésének idõpontjáról szóló értesítés-
ben megjelölt idõpontban nem áll a hatóság rendelkezésére, és nem mûködik
együtt az ügyintézõvel,
c) az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezettségének az Sztv. 35. § (2) be-
kezdésében meghatározott módon történõ felszólítás ellenére nem tesz eleget.
(6) A környezettanulmány lefolytatásához a jegyzõ igénybe veheti a helyi csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti szolgálat családgondozóját.”

7. §
(1) A rendelet 2011. március 10. napján lép hatályba, és a hatálybalépését kö-
vetõ 2. napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelkezésre állási támogatásra jogosult sze-
mélyek jogosultságának felülvizsgálata és a bérpótló juttatás iránti kérelmek
tekintetében a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (5) bekezdése.
(4) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123 EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal össze-
egyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

Csõszné Kacz Edit polgármester, Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Kérjük Önt és családját, támogassák
adója 1 %-ával a simontornyai Fried
Mûvelõdési Házat.

Pontos név:

TEMI Fried Mûvelõdési Ház
Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18863558-1-17

Köszönjük!

Ezúttal is sokan adtak vért

A tervezett 80 fõ helyett ugyan csak 68-an jelentkeztek a véradásra, közülük hét személyt
kiszûrt az alapos orvosi vizsgálat. A tavaszi véradáson általában kevesebben jelennek
meg, mert ekkor sok a megfázás. Az eredmény így is jónak ítélhetõ, s az különösen örven-
detes, hogy heten elõször nyújtották karjukat embertársaik megsegítésére.

Va Lá

Farkas Ferenc Emlékére
a Római Katolikus Templomért Alapítvány

2010-ben az 1 %-ból 65 ezer forint bevétel származott, melyet a templom galambri-
asztójának részleges kiépítésére fordítottunk. Köszönjük! Alapítványunkat városunk
katolikus templomának szépítéséért, korszerûsítéséért, történelmi örökségünk meg-
õrzéséért hoztuk létre. Tisztelettel szólítunk meg mindenkit, aki céljainkkal egyetért
és azonosul, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény adta lehetõséggel élve
adójának 1 %-ával támogassa alapítványunkat, melybõl folytatnánk a galambriasztó
felszerelését.
Adószámunk: 18860854-1-17

Az alapítvány kuratóriuma

„A „Simontornyai Színházi Napok
Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány”

Az alapítvány 2010. évben SZJA 1 %-ként 53.000 Ft-ot kapott.
A támogatást a 2010 június–júliusában megrendezett színházi elõadások, rendezvé-
nyek költségeire fordítottuk. Támogatásukat köszönjük, és kérjük, hogy 2011. évben
is segítsék alapítványunkat az adójuk 1 %-ának átutalásával.
Alapítványunk adószáma: 18854691-1-17

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesület
Az egyesület hosszú évek óta végzi a mozgássérültek érdekvédelmét, segítését. Az
egyesületet 1989-ben jegyezte be a Tolna Megyei Bíróság, 1998-ban lettünk közhasz-
núak. Az egyesület célja a Tolna megyében élõ mozgássérültek érdekvédelme, össze-
fogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolása, elõsegíteni a mûködési te-
rületén élõ bármely mozgássérült személy nevelését, képzését (kulturális és sport),
munkaképesség fejlesztését, elhelyezését és munkába állítását. A szabadidõ hasznos
eltöltésének segítése, kirándulások szervezése. Egyesületünk azzal a kéréssel fordul
önhöz, hogy személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa közhasznú szervezetünket.
A felajánlott összegeket a mozgássérültek rehabilitációjára és mûködésére fordítjuk.
Köszönjük a segítséget!
Adószámunk: 19955403-1-17

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete vezetõsége

Köszönet az
adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok,

cégek, vállalkozók!

A „Simontornyáért” Közhasznú Köz-
alapítvány nevében szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik 2010.
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át
alapítványunknak ajánlották fel, és ez-
zel Simontornya városát támogatták.
Az SZJA 1 %-ából kapott támogatások
összege 2010-ben 272.288 Ft. A befolyt
összeget a kuratórium határozata alap-
ján egyenlõ arányban a következõ öt cél
megvalósítására fordítottuk, illetve for-
dítjuk:

1. Az „Õszikék” Gondozási Központ tá-
mogatására.

2. A Vak Bottyán Általános és Szakkép-
zõ Iskola, Gimnázium támogatására.

3. Környezetvédelmi feladatok ellátá-
sára.

4. A „Városközpont rehabilitációjá-
nak” támogatására.

5. Civil szervezetek és magánszemélyek
kérelmének támogatására.

Kérjük adójuk 1 %-ával 2011-ben is tá-
mogassák alapítványunkat!

Az alapítvány neve:

Simontornyá

Adószám: 18858406-2-17

(Az alapítvány nevével és adószámával
kitöltött lapokat igény szerint biztosí-
tunk.)

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

Számlaszámunk: OTP Bank Zrt.
11746098-20028053

Ismét megköszönve bizalmukat!

Tisztelettel: Máté Imre,
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Volt egyszer egy bõrgyár…
3. rész

Eredetileg más képeket akartam e folytatásban közzétenni, ám is-
mételten meglátogattam a Helytörténeti Múzeumban a bõrgyári
kiállítást, s ott Unghy Ili gyûjteményében egész kincsesbányára
akadtam.

1. Egyelõre a faragók fényképét emeltem ki az 1955-ben készült
fotók közül. A felsõ sarokban balról: Csõsz István, Papp Sándor,
Gereny József. Középsõ sor: Kholmann Gyula, Petres Pál, Mózes
István, Gáspár József, Pajor László. Legelöl állnak: Csapó János,
Suplicz Antal (krómléfõzõ), Papp János, Papp István.

2. Következõ képünket az üzemi faliújságra dr. Ágoston József
tette fel (az 50-es években?) – lányától Évitõl kaptuk. Küzdy Kál-
mán és Varga Lajos sztahanovistákat ábrázolja –, ami kiemelkedõ
eredményt jelentett.

3. Harmadik képet Váminé Rabóczki Mária hozta abból az idõ-
bõl, amikor õ is fent dolgozott a spriccelõknél a boxkikészítõben.
Õ áll bal oldalt, mellette Harcos Jánosné, leghátul Õriné Kovács
Julianna.

4. Ez a kép is a múzeumból származik, s az 1960-as években ké-
szült, amikor az egész bõripart egyetlen nagyvállalattá vonták
össze, és Simontornya ennek egyik gyára lett. Balról Vajda

György (a Bõripari Vállalat vezérigazgatója), Vendrei Árpád (a
Simontornyai Gyár igazgatója), Vályi Péter (miniszter), aki a há-
ború elõtti és utáni éveket Simontornyán töltötte. Késõbb több-
ször is meglátogatta gyárunkat. Tragikus balesete nagyon meg-
rázta mindazokat, akik ismerték õt. Mellette Halas Kálmán, a
gyár fõmérnöke magyaráz a vendégeknek.

5. A pénzügyi osztályon készült képet Mikulás József hozta, sok
más fotóval együtt. Feleségét Siket Katát ábrázolja 1980-ban,
mellette Csapó Ádámné (bal oldalt), elõttük Õri Istvánné ül. Ré-
gi munkatársaim.
Folytatjuk.

Kiss Margit

2.

1.

3.

4.

5.
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A beszéd
mûvészete

Kommunikáció irodalmi és képzõmûvé-
szeti alkotások tükrében
Rendezvénysorozatunkban legutóbb Pa-
takyné Hegyi Erzsébet „A beszéd mûvé-
szete” címû elõadását tekinthették meg az
érdeklõdõk, az elõadás február 24-én fõ-
ként középiskolás közönség elõtt zajlott le.
A téma kapcsolódott a tananyaghoz, vala-
mint az irodalmi és képzõmûvészeti kap-
csolódás okán hasznos információkhoz ju-
tottak az érettségi elõtt álló fiatalok.
Az elhangozott irodalmi mûvek és a bemu-
tatott képzõmûvészeti alkotások gondo-
latébresztõként vonták be a közönséget is,
így számos érdekes vélemény is elhangzott.
Reméljük, hogy a rendhagyó irodalmi óra
a kevésbé érdeklõdõ tanulók figyelmét is
felkeltette a helyes beszéd és a kommuni-
káció iránt és a mindennapokban, tanórá-
kon és az egymással való beszélgetéseik-
ben is kamatoztatják az elõadáson elhang-
zottakat.
Az elõadás a könyvtár nyertes TÁMOP-
pályázatán keresztül Európai Uniós támo-
gatásból valósult meg.

Vácziné Horváth Anikó

MEGHÍVÓ
„Nem csak a húsz éveseké

a világ!...”
Szeretettel várjuk Simontornya város

minden kedves
szórakozni vágyó nyugdíjasát

2011. március 18-án,
pénteken, 17 órai kezdettel

a mûvelõdési házban
megrendezésre kerülõ

TAVASZKÖSZÖNTÕ
FARSANGI

RENDEZVÉNYRE

Mûsorajánlat:

* simontornyai citerások fergeteges
mûsora

* verses és énekes fellépések

* Shymmi tánccsoport meglepetés pro-
dukciója

* sárosdi házaspár mûsora

* jelmezes felvonulás – értékes nyere-
mények

Zene: Fischli László (Mezõszilas)

Mûsorszámok között vicces és mókás
játékok! Zsákbamacska

A rendezvény batyus jellegû!

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket
megjelenésével!

Töltsünk együtt egy szép napot!

Várunk mindenkit szeretettel!

Szervezõk

Szálkáim
Ezúttal egy olvasói levél
tartalma mérgesít. Torma
Józsefné Temetõ utcai la-
kos fordult hozzánk segít-
ségért, bízva, hogy valamit
változik majd a helyzet, ha leközöljük.
Azt írja, hogy a Temetõ utcai gyerekek az
idõs emberek házába csengetnek be, és ez
nemcsak a Temetõ utcában fordul elõ, ha-
nem más utcában lakó idõs embereket is
zaklatnak. Napi rendszerességgel becsen-
getnek, majd elfutnak. 72 évesen már nem
bír annyit rohangálni és nagyon dühös és
mérges.
Megértjük olvasónk gondját. Azt gondo-
lom, hogy összefogással, a gyerekek kiszû-
résével lehetne valamit javítani, de biztos
recept nincs. Sajnos az unatkozó fiatalok
nem gondolnak arra, hogy majd õk is meg-
öregszenek, és akkor bizonyára, nekik sem
esik jól az ilyen gyerekcsíny.

Va Lá

Buzdító üzenetet kap minden napra
a jubiláló presbiter pár

A református egyház tagjai között egyetlen házaspár található, akik mindketten presbi-
terek: Géringer György és neje. 10 éve látják el a szolgálatot, az egyházközösségnek na-
gyon sokat segítenek, azért, mert mint mondták, az erõt az Istentõl és az egyháztól kap-
ják. A hívõk figyelembe ajánlják a Mai ige címû negyedévente megjelenõ kiadványt, me-
lyet õk naponta olvasnak. Minden nap egy bibliai idézet segíti õket abban, hogy jobban
megértsék a szentírást, és az gyógyírként szolgáljon a lelkükre.
A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány kiadványa utcai árusításra nem kerül,
megrendelni a Mai ige 6201 Kiskõrös Pf. 33. címen lehet.

Va Lá

Házasság február hóban nem volt.

Születés:
Megyeri Martin

Rövid hírek
Pályázatban bízik

a cigány önkormányzat
Orsós István elnök vezetésével ülést tar-
tott a cigány kisebbségi önkormányzat,
melyen elkészítették a 2011. évi munkater-
vüket. Éves szinten 210 e Ft állami támo-
gatást kapnak, mely több mint, 50 %-al ke-
vesebb az elõzõ évinél. A tavalyi takarékos
gazdálkodásból 118 e Ft-juk maradt így
328 e Ft-al rendelkeznek. Az önkormány-
zat helyiséget biztosított számukra, mely
megkönnyíti munkájukat. Dologi kiadá-
sokra 106 e Ft-ot terveztek, 222 e Ft-ot pe-
dig pályázati önerõk biztosítására tartalé-
kolnak. Munkatervüket sikeres pályázatok
estén tovább bõvítik.

Tánccsoporttal segítik
az összefogás bál sikerét

A BSZV Nyugdíjasklub tagjai is fellépnek
a március 12-én rendezendõ összefogás
bálon. A próbákat már megkezdték, a
SHYMMI táncot és egyéb meglepetést be-
mutató szépkorúak. A Gengszterek bálján
a retró korszakot idézve, fõleg a 20-as
30-as évek zenéjére táncolnak majd. A jó-
tékonysági rendezvény teljes bevételét eb-
ben az évben is az egészségügy fejlesztésé-
re fordítják, egy gyerek és felnõtt hallás-
vizsgáló készüléket vásárolnak.

A testvérvárosban tárgyaltak
2011. február 18. napjától egy hosszú hét-
végén Csõszné Kacz Edit polgármester ve-
zetésével egy küldöttség járt Nyárádsze-
redán. A Bocskai Napokon a polgármester
is beszédet mondott, majd tárgyaltak a két
település kapcsolatának további erõsítésé-
rõl. A delegáció tagjai voltak: Szabó Attila,
Zsolnai István és Torma József képviselõk.

Nagy szükség lenne
további két fõre

Közfoglalkoztatási szervezõre szeretne
pályázatot benyújtani az önkormányzat a
közeljövõben. Legalább két fõre lenne
szükség ahhoz, hogy koordinálni, ellen-
õrizni tudják a közfoglalkoztatottak mun-
káját. A településen az idén ugyanis össze-
sen 155 fõ serénykedik majd.

Va Lá
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II. Országos Diák Rajzpályázat
Kondor Béla festõmûvész születésének 80.
évfordulója alkalmából országos rajzpá-
lyázatot hirdetett meg a XVIII. kerületi
önkormányzat és a Kondor Béla Általános
Iskola. Iskolánk grafika szakos tanulói kö-
zül 5 tanuló adta be erre pályázatát. Név
szerint: Erdélyi Virág 3. a, Meilinger Nor-
bert 3. b, Laube Zsófia 4. a, Szabó Róbert
4. a és Vonya Teodóra 5. osztályos tanulók.
A rajzpályázat alkotásait neves zsûri bírál-
ta el: Magyar József, a Mérei Ferenc Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadója,
Szalay József, a Magyar Rajztanárok
Egyesületének elnöke. A zsûri elnöke volt
Bereczki Lóránd, a Nemzeti Galéria cím-
zetes nyugalmazott fõigazgatója. A díjakat
Csomor Tamás alpolgármester, ország-
gyûlési képviselõ adta át február 18-án, 13
órakor a Kondor Béla Általános Iskolá-
ban.
A kiállítást Kucsák László alpolgármester,
országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Az
ország egész területérõl két kategóriában
közel 600 pályázat érkezett 61 településrõl
és 86 intézménybõl. Az alsó tagozatos ka-
tegóriában Erdélyi Virág grafika szakos
tanulónk különdíjasként a IV. helyezésért
járó díjat vehette át. A helyi tévé interjút is
készített vele és édesanyjával. Az ajándé-
kot a Kondor Béla Mûvelõdési Ház igaz-
gatója, Kiss Mariann adományozta neki és

felkészítõ tanárának, Gyurkóné Tóth
Irénnek. Virág festõállványt és olajkészle-
tet, tanára pedig Kondor Béla festõ- és
grafikusmûvész születésének 75. évfordu-
lója tiszteletére kiadott könyvet kapott.
Gratulálok a tanulóknak és felkészítõ ta-
náruknak.

Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Állatot mentett a
polgármesteri hivatal

Csõszné Kacz Edit polgármester ugyan-
csak meglepõdött, amikor Molnár Ferenc
egy bõrönddel állított be hozzá. Kinyitotta
a bõröndöt, és rögtön nagyon mérges lett:
abban ugyanis két kiskutya didergett. A
becsületes, állatszeretõ lakos elmondta,
hogy a bõröndöt a Bercsényi utcában el-
dobva találta, és nem tud mit kezdeni a két
kis ártatlan kutyával, ezért behozta a pol-
gármesteri hivatalba. A polgármester
gyorsan cselekedett, gazdát keresett a fiú
és lány kutyának. A kiskutyák a hivatal két
munkatársánál, Tenke Lajosnénál és
Sztojka Jánosnál leltek új otthonra, ahol
biztos több szeretet kapnak, mint az eddigi
lelketlen tulajdonostól. A kutyák kérdése
tehát megoldódott, de mi lesz a bõrönd-
del? Azt a polgármester szeretné visszaad-
ni, várja a bõrönd gazdáját – mondta mély-
séges felháborodással a városvezetõ.

Va Lá

Helyi mesemondó verseny
2011. alsó tagozat

A Petõfi utcai iskola klubtermében rendeztük az alsó tagozatos tanulók mesemondó ver-
senyét. Szervezõk: Beidekné Bölcsföldi Mária és Varga Szilvia voltak. Zsûri: Weiszné
Nemesi Magdolna, Schiszler Lajosné és Varga Szilvia. Bemondó: Adrián Zsuzsanna.

Helyezettek:

1. osztály: I. Molnár Boglárka 1.b, II. Szemes Csenge 1.b, III. Fischli Dorina 1.b

2. osztály: I. Fintor László 2.b, II. Sersli Hajnalka 2.b, III. Vincze Gréta 2.a

3-4. osztály: I. Lepsényi Klaudia 3.b, II. Molnár Péter Gergõ 4.a, III. Molnár Diána 3.a

A részletes és személyre szabott értékelést Varga Szilvia végezte.

Iskolánkat a regionális versenyen az I. helyezettek képviselik.

Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

Kedves Gyerekek!
Sokan jól nyomoztatok, a képen valóban a
férfi gyermeke volt.
Most egy kis hibakeresésre hívlak Benne-
teket. A következõ szólásmondásokban
van egy-egy szó, amitõl hibás, hamis az
egész. Húzzátok át a hibás szavakat, és írjá-
tok fölé a jó megoldásokat! Ügyesek legye-
tek!

Aki másnak vermet ás, sose esik bele.

Addig nyújtózkodj, ameddig a karod ér.

Ritka, mint a fekete holló.

Mindenki söpörjön a más háza elõtt!

Beküldési határidõ: 2011. április 1.
Elõzõ havi nyertes: Kõmíves Kinga 6. osz-
tály
Sok sikert!

Szilvi néni
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Farsangi bál – alsó tagozat 2011.
Ebben a tanévben is közös farsangi mulat-
ságot rendeztünk a mûvelõdési házban
január 28-án.
Az SZMK megbeszélésen az osztályokat
képviselõ szülõk különbözõ feladatokat
vállaltak az elõkészítésbõl és lebonyolítás-
ból: az elsõ osztályosok szülei a tombolák
árusítását, a másodikosoké a büfé elõké-
szítését és üzemeltetését, a harmadikoso-
ké a tombolatárgyak vásárlását, csomago-
lását, a negyedikeseké pedig a beléptetést
és a rendfenntartást.
A bál 4 órakor kezdõdött. A gyerekek be-
lépõje néhány szendvics vagy sütemény, a
felnõtteké pedig 200 forint volt.
A mûsorvezetõ, Csapó Kamilla remekül
oldotta meg a feladatát. Boszorkányos jel-
mezében boszorkányos ügyességgel volt a
délután háziasszonya. A „talpalávalót”
Klár Norbert és „diszkós” csapata szolgál-
tatta, jó hangulatot csináltak a változatos
zenéjükkel.
A megnyitó után bemutatkoztak a mûvé-
szeti oktatásban részesülõ színjátszó gye-
rekek egy rövid kis mûsorral, amit
Patakiné Hegyi Erzsébet tanított be nekik.
Az osztályok sorban felvonultak, bemutat-
koztak a színpadon. A jelmezek nagyon öt-
letesek, szépek voltak, ami a szülõk mun-
káját dicséri. Amíg a zsûri tanácskozott,
Adrián Zsuzsanna énekelt az apró közön-
ségnek. A „technika ördöge” bele-bele-
szólt a mûsorába, de a gyerekek így is nagy
tapssal jutalmazták fiatal tanító nénijüket.
Kis idõ múlva megszülettek az eredmé-
nyek, amit Kovács Jánosné igazgatóhe-
lyettes, a zsûri elnöke ismertetett. Minden
osztályból a legötletesebb jelmezes kapott
apró ajándékot. A 2.a és a 4.a osztályt kü-

löndíjjal jutalmazták, ami egy-egy torta
volt. A 2.a-ban a legtöbben öltöztek be
jelmezbe, a 4.a-sok pedig a legkülönlege-
sebbek jelmezeikkel érdemelték ezt ki .
A tánc és a játékok váltották egymást a dél-
után során. Ezekben a szülõk és a pedagó-
gusok is aktívan részt vettek. A büfében
nagy volt a forgalom. A szülõk finom süte-
ményeit, szendvicseit jó étvággyal fogyasz-
tották a kis bálozók.
Nagyon jó hangulatban telt el a délután, il-
letve kora este. Erre a legfõbb bizonyíték,
hogy a gyerekek nem nagyon akartak még
fél 8-kor sem hazamenni.
Miután a szülõk minden bevételt összeszá-
moltak, a végösszeg 107.330 Ft lett.
Ebbõl kifizettük a terembért, a tombola-
tárgyakat, az ajándékokat, a büféhez hasz-
nált dolgokat (pohár, szalvéta stb.), végül

82.130 Ft maradt. Ennek az összegnek a
nagy részébõl udvari játékokat fogunk vá-
sárolni, illetve csináltatni a gyerekeinknek.
Szeretnék köszönetet mondani minden
szülõnek és kollégámnak, mert segítségük-
kel egy nagyon tartalmas, vidám délutánt
tölthettek el a kisdiákjaink ezen a napon.
Külön köszönet a diszkós csapatnak, akik
ingyen szolgáltatták a zenét, Kõvári Nor-
bert szülõnek, akitõl az összes üdítõt in-
gyen kaptuk, Molnár Szabolcs nagymamá-
jának, Szabó Róbert anyukájának és Csó-
ka Lászlónénak (a gyerekek Kati nénijé-
nek) a gyönyörû és finom tortákért.
Remélem, hogy jövõre is hasonló összefo-
gással és hangulatban tudjuk majd az isko-
lai „télûzõ” maskarás mulatságunkat
megtartani.

Rózsáné Kovács Anna vezetõ tanító

A felsõs diáktanács az idei tanévben február 18-án rendezte meg a farsangi bált a
Fried Mûvelõdési Házban. Sok gyerek készült jelmezes bemutatóval, jelenetekkel, de
a szereplõk közül többen is éppen a fellépés hetében betegedtek meg. Minden pro-
dukciót díjaztunk a szülõk által készített tortákkal és az emeleti büfében is sok-sok fi-
nom, süti várta a gyerekeket. Nagy sikert aratott a napközisek tánccsoportja. Az elma-
radhatatlan tombolasorsoláson pedig sok ajándék talált gazdára, köztük egy „csíkos
tigris” is, ami valójában egy zebra volt. A bál nem lett volna teljes a fergeteges Herc-
zeg-diszkó nélkül, ahol együtt buliztak gyerekek, diákok és szülõk is.

Csamangó Éva

Kisszékely természeti
öröksége, kincsei

Horváth András biológia tanár a Kicsi Falunk
c. helyi újság cikksorozatának elsõ részében a
kisszékelyi táj természeti kincseibõl, varázsá-
ról ad ízelítõt. Gondolatai, véleménye napja-
inkban is nagyon aktuálisak. A tiszta levegõ,
az iható víz, a termékeny talaj, a termõ növé-
nyek az erdõ létünk alapelemei. Idetartozik
még sok más is, de legfõképpen az élõvilág
tagjai: növények, állatok, gombák, egysejtû
élõlények, amelyek tisztítják a levegõt, szûrik
a vizet, termékennyé teszik a talajt, beporoz-
zák gazdasági növényeinket, önfenntartóvá
teszik az erdõket. Mindez együtt a természeti
örökségünk. Felmerül a kérdés: vajon tu-
dunk-e élni ezzel az örökséggel, tudjuk-e ka-
matoztatni és meg tudjuk-e õrizni utódaink
számára? Vagy, pedig az örökséget elherdál-
va, kifosztva, felélve, elpusztítva, saját ma-
gunk és a jövõ nemzedék létalapjait tesszük
tönkre? Ezek igen elgondolkodtató és súlyos
kérdések Simontornyán is.

Va Lá

A felsõ tagozatosok farsangjaA felsõ tagozatosok farsangja
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Ismét megrendezték
a gimis farsangot

Már alig vártuk, hogy bemutathassuk produkcióinkat. Minden
osztály igen színvonalas mûsorral készült, megnehezítve a zsûri
döntését. A közönség láthatott népmesét a 7.g jóvoltából, a 8.g
egy nagymama megelevenedett fényképalbumát mutatta be, a 9.g
fûszoknyás kannibálokat varázsolt a színpadra, a 10.g egy jó han-
gulatú lakodalmat hozott el közénk, a 11.g osztállyal betekintést
nyerhettünk a mozi világába, a 12. g pedig osztályfõnökük, „And-
rea néni egy unalmas estéje a tévé elõtt” címû elõadását láthattuk.

Az utolsó mûsorszám befejeztével, izgatottan vártuk a zsûri dön-
tését, mi szerint a 12.g a harmadik, a 9 g. a második, a 11. g. pedig
az elsõ helyezést érte el.

A zsûri mindegyik osztályt egy tortával jutalmazta meg szereplé-
séért. Az eredményhirdetés után kezdetét vette a diszkó, melynek
jó hangulatáról Herczeg Lajos és segítõi gondoskodtak. Köszön-
jük nekik a jó zenéket, valamint a szülõknek a sok finom süte-
ményt, és a büfézést.

Diel Ágnes11.g

Egy sokoldalú mûvész, akit kevésbé ismerünk
A simontornyai Vármúzeumban dr.

Gaál Attila, a megyei múzeum igaz-
gatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmé-
be Garay Ákos Tolna megyei születésû
festõ és grafikus mûveit, munkásságát. Az
itt kiállított közel negyven festmény, gra-
fika ízelítõt ad mûvészi munkáiból. Noha
nagyon sok nagyhírû mûvész ábrázolta a
lovakat, de a legnagyobb magyar lófes-
tõnek mégis Garay Ákost tartják. Orszá-
gosan ismertté a lovakról, ménesekrõl és
a magyar huszárokról készült festményei-
vel, rajzaival vált. Sárközi témájú képek
mellett, szívesen festette és rajzolta a bu-
gaci pásztorok életét is. Számos könyvhöz
készített illusztrációkat, köztük nagybáty-
ja Garay János Obsitos címû munkájá-

hoz. A megnyitón stílszerûen e mûbõl idéztek a Kovács ikrek,
Dominik és Viktor, akik A jó lovas katonának címû dallal is hangol-
ták a közönséget. A mûvész a Borsszem Jankó és a Kokas Márton
élclapoknak készített illusztrációkkal, karikatúrákkal is kitûnt. A fe-
udális és mûveletlen vidéki Magyarországot pellengérre állító „mu-
csai” történetek paródiáinak állandó karikatúristájaként is igen nép-
szerû és sikeres volt. Azt is kevesen tudják róla, hogy néprajzi szak-
íróként is tevékenykedett, igazi megszállottja volt a vidéki, egyszerû
élet ábrázolásnak. A kiállítás május 15-ig tekinthetõ meg.
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Gimnáziumi farsang 2011.
2011. február 4-én került megrendezésre tagozatunk idei farsangi
bálja. A végzõs és az intenzív osztályok kivételével minden osztály
mûsorral készült, amelyeket a bál elsõ részében bemutatott. A
Tóthné Unghy Ilona igazgatónõ vezette zsûri a 11.g osztály nyerte,
akik régi és új mozifilmekbõl jelenítettek meg részleteket nagy siker-
rel. A gyõztes osztály a torta mellett 1 szabadnapot is nyert, amelyet
tanév végéig használhatnak fel. Szoros versenyben a 2. helyen a 9., 3.
helyen a 12. osztály végzett. Õket is, de a fellépõ valamennyi osztályt
tortával jutalmazták. Ugyancsak torta volt a fõdíja a tombolasorso-
lásnak. A büfében üdítõt, szendvicset és süteményt lehetett vásárol-
ni. A jó hangulatról Herczeg Lajos és csapata gondoskodott.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a gimnázium szülõi munkakö-
zösségének, és mindazoknak a szülõknek, támogatóknak, akik a bü-
fét mûködtették, a tombolát árusították, és a beléptetésnél segítettek,
illetve a tombolához ajándéktárgyakat ajánlottak fel. A bevételt a
gimnázium rendezvényeinek támogatására és jutalmazásra hasz-
náljuk.

Máté Imre
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Megyei diákolimpiát nyertek a fiú kézilabdázók
A városkörnyéki gyõzelem után a megyében is diadalmaskodtak
az V. korcsoportos kézisek. Széplaki Zoltán edzõ tanítványai ve-
retlenül végeztek az élen. Az országos serdülõbajnokságban jól

szereplõ játékosokra épülõ iskolai csapat az idén még tovább erõ-
södött. Csendes Flórián egy év után – a veszprémi kézisuliban so-
kat fejlõdve – visszatért Simontornyára. A Szekszárdon lejátszott
döntõn a Bonyhád ellen fölényesen, míg a Dunaföldvár ellen vé-
gig vezetve, biztosan gyõztek.

Vezették: Lesták István–Schalli Ádám

Simontornya: Molnár Balázs (kapus), Kiss Gy. 2, Csendes F. 6,
Nagy G. 5, Molnár D. 5, Nagy T. 7, Molnár Bence 2.

Cserék: Farkas R. 3, Kecskés P. 2, Váczi Á. 2, Géringer Z., Nagy D.

Góllövõk: Nagy T. 8, Csendes F. 7, Molnár D. 5, Farkas R.–Nagy
G. 2-2, Kecskés 1. Gratulálunk a szép sikerhez, jó szereplést a te-
rületi döntõn.
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Országos serdülõbajnokság
rájátszás mérkõzései

BÁCSKA–SIMONTORNYA
március 12., 15.30 óra

SIKLÓS–SIMONTORNYA
(elõrehozott)

március 14., 16.00 óra

SIMONTORNYA–SIKLÓS
március 17., 17.00 óra

KALOCSA–SIMONTORNYA
március 25., 16.00 óra

SIMONTORNYA–BÁCSKA
április 2,. 10.30 óra

SIMONTORNYA–KALOCSA
április 14., 17.00 óra

Ezüstérmes fiúk a III. korcsoportban
Simontornyán rendezték a kézilabda diákolimpia megyei döntõ-
jét. Három csapat vetélkedett az elsõségért, mert egy csapat nem
érkezett meg. A futballistákra épülõ szekszárdiak igen gyenge já-
tékerõt képviseltek ebben a sportágban, Dunaföldvártól és
Simontornyától is nagyarányú vereséget szenvedtek. Döntõnek is
tekinthetõ mérkõzésen végül a hosszabb cserepaddal rendelkezõ
dunapartiak gyõztek.

Eredmények:
Dunaföldvár–Szekszárd 19-10
Simontornya–Szekszárd 24-2
Vezették: Bán Tamás–Schmidt Orsolya
Simontornya: Sülyi R. (kapus), Zsolnai G., Vincellér I. 3, KissGy.
7, Szabó B. 10, Csendes F. 4, Fésüs K.
Cserék: Török L., Orsós Sz. E., Széplaki Zoltán.
Dunaföldvár–Simontornya 22-17 (10-7)
Góllövõk: Csendes 6, Vincellér 5, Szabó 4, Kiss–Török 1-1.
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> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

Az idei év elsõ országos
versenyén a karatékák

6 versenyzõnk 10 kategóriában indult, az alábbi eredményekkel zárta a versenyt:
– Horváth Szilvia kata / formagyakorlat 1.
– Kiss Sándor kata 3. – küzdelem 1.
– Hóber Bence küzdelem 2.
– Frei Ádám kata 1. – küzdelem 3.
– Molnár Marcell kata 2. – küzdelem 3.
– Szilizlicsenko Dávid kata 1. – küzdelem 3.
Így az idei évet 4 arany, 2 ezüst és 4 bronzéremmel kezdtük.
Itt elmondanám, hogy 2011. május 21-én Simontornyán megrendezzük a IV. ONI KU-
PÁT, mely most már nemzetközi verseny lesz.
Eddig Ausztria és Szlovákia jelezte, hogy szívesen jönnének. De errõl a versenyrõl majd
áprilisban többet.

Torma Gábor technikai vezetõ


