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ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
Tisztelt Simontornyai Polgárok!
Az újévi köszöntõ általában
arról szól, milyen volt az elmúlt év, és szólunk egy pár
szót arról, hogy az elõttünk
lévõ esztendõ mit tartogat
nekünk. Ami az elmúlt évet
illeti: szerintem sokan
egyetértünk abban, hogy
volt benne gond, probléma,
megoldandó feladat bõven.
Lehet, hogy jó páran gondolják, nem is baj, hogy vége
lett.
Az esztendõ, ami most elõttünk áll, rengeteg újat, ismeretlent, megoldandó feladatot hordoz. Nem lesz
egyszerû olyan optimista
köszöntõt mondani, mint
amit sokan joggal várnak.
2008 óta válság van a világban, válság van Európában, válság van
Magyarországon. Érezzük az országban, érezzük itt, Simontornyán. Érzik a cégek, és érzik Önök is otthon.
2012. január 1-jétõl új alkotmányunk van. Megváltozik egy csomó jogszabály, így az önkormányzati törvény is. Magyarul a teljes társadalmi felépítményt átalakítják. Megmondom õszintén,
hogy ez az én ízlésemnek egy kicsit túlzó. Félõ az, hogy a válság
közepette, ha hozzányúlunk azokhoz az elemekhez, amelyek
stabilak, azok problémát jelenthetnek. De ettõl még tény, új jogszabályok vonatkoznak ránk. Új jogszabály vonatkozik például
az önkormányzatokra. Még egyelõre pontosan nem tudjuk, de
jóval kevesebb feladat marad nálunk. Én, ehhez kötõdõen, azt
tudom mondani, hogy ami feladat nálunk marad, azt Simontornyán mi ugyanazon a színvonalon fogjuk megoldani ez után
is, mint ahogyan eddig tettük.
Igen, válság van. Baj van a különbözõ cégeknél. Vannak jobb,
rosszabb eredmények. De ettõl ne felejtsük el azt sem, hogy az
elmúlt esztendõkben sok sikert értünk el. Gondoljanak arra, mi
mindent szeretnénk 2012-ben közösen megvalósítani Simontornyán.

Hányszor hívtuk önöket
tervbemutató lakossági fórumra a városközpont rehabilitációja vagy a bõrgyár
kármentesítésének munkálatai kapcsán? Hányszor
mentünk el a Városházán a
látványtervek
mellett?
Mindez most valósággá válik.
Évtizedes álmunk válhat valóra a csatornázás megkezdésével. Nem gondoltam,
hogy egyszer majd azt várom, mikor kritizálnak már
azért, hogy „nem lehet a városban közlekedni”. Az
építkezés hatalmas felfordulással, rengeteg kellemetlenséggel jár majd, de
mindig jusson eszükbe az áhított eredmény. Ez az év csak akkor
nyer értelmet, ha ezt meg tudjuk csinálni.
Kérem, hogy problémáikkal az újesztendõben is keressék bizalommal a hivatal munkatársait, az Önök által megválasztott önkormányzati képviselõket és engem, hiszen mi Önökért dolgozunk.
2012 elsõ napjaiban meghajtom fejemet azoknak a lakosoknak
az emléke elõtt, akik nem érhették meg az új esztendõt... Nyugodjanak békében!
Kérem, ne csak szemlélõi legyenek városunk mindennapjainak
alakulásának, hanem aktív résztvevõ is! Ez a legnagyobb újévi
kívánságom, amit 2012-tõl várok.
Egy ilyen 2012-es évhez kívánok mindenkinek legelõször rengeteg erõt, nagyon komoly akaratot, kitartást, lelki kondíciót, biztos családi hátteret, ami a lelki egyensúlyt megõrzi, és végül, de
messze nem utolsósorban jó egészséget.
Boldog új évet kívánok!
Csõszné Kacz Edit polgármester
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 13 fõ és 12 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl,
valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb
intézkedései
December 1-jén a Fõvárosi Nagycirkuszba
látogattunk el a Kéz a kézben Klub gyermekeivel és további 40 halmozottan hátrányos gyermekkel. A fõvárosban egy csodálatos napot tölthettünk el. Köszönetem fejezem ki a Fényszóró Alapítványnak, a Gemenc Volán vezérigazgatójának, Bajcsy
Gézának, Kerezsi Jánosnak és Enesei Józsefnének.
December 5-én találkoztam a Szekszárdi
Vízi Közmû vezetõjével az új víztörvény
kapcsán. A társulással kapcsolatos feladatokról tárgyaltunk, és elemeztük azokat a
feladatokat, amelyek a jövõben meghatározzák a települések vízszolgáltatását.
Ugyanezen napon rendkívüli testületi
ülést tartottam, ahol a szennyvízberuházás
projektmenedzseri pozíciót és a kiviteli
terv készítõjét választottuk ki. A kiviteli
terv készítõjének az Alba Geotrade Kft.-t,
a projektmenedzseri feladatok ellátására
pedig a KHZ Konzorciumot választottuk.
December 12-én várospolitikai fórumot
hívtam össze, ahol egy napirendi pontként
a szennyvízberuházásról tárgyaltunk. A fórumon részt vett Kósa István és Németh
Tibor is. Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2010. májusi
ülésén döntött a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításáról. A projekt megvalósításával eleget teszünk a környezetvédelmi elõírásoknak és segítjük a település
fejlõdését. Az önkormányzat a közmûfejlesztési hozzájárulás mértékét 251.000
Ft-ban állapította meg, amelyet LTP szerzõdés megkötésével, készpénzben egy
összegben és készpénzben részletfizetéssel lehet teljesíteni. Az önkormányzat
honlapján megtalálható a projekttel kapcsolatos összes projektelem, a becsült költségek és az eddig megkötött szerzõdések.
Az önkormányzat mindent elkövet a projekt megvalósulása érdekében, továbbá
kérem az érintett személyeket, hogy a
megvalósulás érdekében a szükséges szerzõdéseket kösse meg, a nyilatkozatokat tegye meg és figyeljen a befizetésekre. A
polgármester megemlítette, hogy az
„ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ ismét pályázatot nyert három évre, a
támogató szolgáltatásra, évi 8 millió Ft
normatívát kapnak.
A szõlõhegy egy részének villamosítását
korszerûsítette az E.ON. Ennek keretében a „Szõlõk-alja” dûlõ környékén kicserélték az oszlopokat és a vezetékeket. Ehhez kiadtam a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, a szolgalmi jog bejegyzésének
kártalanítása keretében az önkormányzatot 127.164 Ft illeti meg.

Elkészült a hivatal épületének részbeni fûtéskorszerûsítése. A költsége 346.216 Ft
volt.
Kiértesítettük az 1392/2 hrsz. alatti
szennyvízátemelõre kötött ingatlanok tulajdonosait a költségtérítési kötelezettségüket illetõen.
Az ivóvízminõség-javító program 2. forduló tisztázó kérdésekre a válaszokat határidõre megadta a társulás. A társ önkormányzatokat a végzett munkáról, illetve a
közbeszerzési feladatokról tájékoztattam.
A társulásnak be kell lépnie az áfa-körbe.
Ennek érdekében megtettem a szükséges
intézkedéseket. A társulásnak a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében közbeszerzési szabályzatot kell alkotnia, illetve elfogadnia. Ez is folyamatban van. A
Közbeszerzési Tanácshoz a társulás bejelentkezett, mint ajánlatkérõ.
A Ferro Bt.-vel aláírtam a téli hó eltakarításra a szerzõdést – fejezte be tájékoztatóját Csõszné Kacz Edit polgármester.
A testület az elõzõ ülés óta hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl szóló
polgármesteri tájékoztatót, és Bárdos
László címzetes fõjegyzõ lejárt határidejû
KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentését tudomásul vette, elfogadta.
Zs. I. képviselõ, bizottsági elnök: A szociális bizottság véleményét mondta el, ugyanis az utóbbi idõben több személy meg nem
engedhetõ módon reagált a segélyosztással kapcsolatban. Gondol itt arra, hogy rá
akarták borítani az ügyintézõre az élelmiszercsomagot, szidták a polgármester aszszonyt. Ha nincs pénze az önkormányzatnak, nem tud mit kiosztani. A segély rendkívüli élethelyzetben adható, nem pedig
„jár” bizonyos idõközönként! A bizottság,
ahol tud, segít, de csak addig, míg a lehetõségeik adottak.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Sajnos
ilyen is van, hogy nem mindig tud az önkormányzat pénzt adni segélyként. Azonban,
ha valaki élelmiszervásárlásra kéri a segélyt, és csomagot kap helyette, meg kell
köszönnie.
Csõsz László képviselõ: Úgy hallotta, hogy
három hónapig nem lesz gyermekorvos,
mert három hónapra külföldre utazik.
Meg kell tenni mindent annak érdekében,
hogy a doktor urat itt tartsák Simontornyán, ugyanis, ha jól sikerül ez a külföldi
út, elképzelhetõ, hogy elmegy innen. Minden lehetséges módon itt kell õt tartani,
nagyon jó orvos.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Két hete
tárgyalt dr. Duongsy Thipphavone gyermekorvossal, aki azt mondta, nem tervezi,
hogy külföldön fog praktizálni. Reméli,
valóban csak három hónapról van szó, utána visszatér Simontornyára.

A 2012. évi átmeneti
gazdálkodás szabályai
Az átmeneti gazdálkodást az elõzõ évek
gyakorlatának megfelelõen szabályozták.
A költségvetés elfogadásáig az intézményeknél csak a takarékos mûködéshez
alapvetõen szükséges pénz használható
fel. A mûvelõdési háznál az elõzõ évi
tényfelhasználás egy hónapra esõ egy részének 80 %-a. A képviselõ-testület az oktatási, kulturális és ügyrendi bizottság módosító javaslatát az STC támogatás 50
%-ának átutalására vonatkozóan elfogadta, elõzõleg a tervezetben nem volt támogatás erre az idõszakra.
Tamási–Simontornya Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett tevékenységrõl beszámoló.
A város önkormányzatának képviselõ-testülete polgármesterének, a Tamási–Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Kistérségi Társulása tevékenységérõl szóló tájékoztatóját megtárgyalta, elfogadta.

Az önkormányzati
társulásokról beszámoló
Dr. Mihócs Zsolt: Két éve folyik a betegbiztosítás ellenõrzése, ami után 50 Ft-ot fizet minden szolgáltató számára a társadalombiztosító. Önhibájukon kívül belekeveredtek egy megoldhatatlan problémába,
ugyanis a rendeletben az áll, hogy egy szolgáltató egyféle jogcímen ellenõrizhet.
Amelyik esetben az ellenõrzés megtörtént, az után 50 Ft-ot fizet a tb. Ezt a pénzt
a gesztor önkormányzat kapja meg.
A szekszárdi Országos Egészségbiztosítási
Pénztár nem hajlandó figyelembe venni,
hogy az orvosi program nem tudja kezelni,
a beteg hova valósi, Fejér megyei vagy Tolna megyei. Ezért a különbözõ megyébõl
érkezõ betegeket külön kell ellenõrizni.
Amikor ez az egész beindult levelet kaptak
Szekszárdról és Székesfehérvárról, amely
a hozzá-férési kódot tartalmazta ehhez a
számítógépes ellenõrzéshez. A programba
beépítésre került ez a jelszó, és a szekszárdi OEP-tõl folyamatosan telefonálnak, miért nem ellenõriznek a rendszerben, holott
az ellenõrzések megtörténtek.
Folytatás a következõ oldalon.

2012. január
Amennyiben valamelyik betegnek nem
történik meg az ellenõrzése nemcsak, hogy
nem fizeti ki az 50 Ft-ot a tb, hanem 75
Ft-ot von le. Ez 2009-ben 145.000 Ft,
2010-ben 234.000 Ft, 2011-ben eddig
190.000 Ft volt, ami összesen 650.000 Ft elmaradást jelent, amit nem kaptak meg az
OEP-tõl, pedig miután az ellenõrzések
megtörténtek, jogosultak lennének rá.
Jelzett ez ügyben Hirt Ferenc úr felé, a minisztérium felé, leírta a problémát, segítséget kért a megoldáshoz, de választ sehonnan sem kapott. Szekszárdról azt a választ
kapta, dolgoznak a problémán, ám, azóta
sem történt semmi.
Két és fél éve tartozik az OEP, amit nem
hajlandó kifizetni. Ezért javasolja, hogy írjanak egy hivatalos levelet az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnak a pénz kifizetése ügyében, ehhez kéri a képviselõ-testület felhatalmazását a polgármester
asszony felé, hogy elindítsák ezt az egészet.
Amennyiben ezt a problémát nem tudják
megoldani, nem fog finanszírozást kapni
az ügyelet.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Egyetért dr. Mihócs Zsolt képviselõ felvetésével,
még az idén meg kell oldani ezt a problémát, lassan már 1 millió Ft-ról lesz szó. Bürokrácia és tehetetlenség jellemzi ezt az
egészet. Eddig pozitív példaként volt kiemelve a simontornyai központi orvosi
ügyelet azért, mert más megyét is ellát. Országos rendezvényeken is megemlítették.
Ugyanakkor az a helyzet, hogy bár a számítógépes programok sokat segítenek, az érdemi munkavégzést akadályozzák bizonyos dolgok. Ne egy program határozza
meg azt, hogy kifizetik az 1 millió Ft-ot
vagy nem, fõként, hogy azt a jogszabály,
törvény megengedi, illetve elõírja. Közösen, határozottan kell fellépni.
A polgármester asszony írja meg a levelet,
abból kiindulva, hogy ez pozitív példa volt
eddig. A társulások pénzügyi helyzetérõl
és a társulási célok megvalósulásáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadták.
A teljesítménykövetelmény alapját képezõ
célok meghatározása. Tájékoztató a jegyzõ teljesítményértékelésérõl.
Megtárgyalták a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõk 2012. évi
teljesítmény követelményei alapját képezõ
célokról szóló elõterjesztést. A 28 feladatpontból álló dokumentum részletesen olvasható a város honlapján. A képviselõtestület megállapította, hogy polgármestere eleget tett a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvényben megállapított tájékoztatási kötelezettségének, tájékoztatta a
képviselõ-testületet Bárdos László címzetes fõjegyzõ teljesítményértékelésérõl.

Az „ÕSZIKÉK” Szociális
Szolgáltató Központ
intézményi beszámolója
Zsolnai István, az egészségügyi, szociális
és sportbizottság elnöke: Gratulált az intézmény vezetõjének, hogy a sok problémából ilyen szépen kilábaltak, és további
sikeres munkavégzést kívánt.
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Csõsz László képviselõ: Örömmel tapasztalta, hogy az intézmény végre átbillent pozitív irányba, a bevételek meghaladták a
kiadásokat, melyhez õ is gratulál, remélve,
hogy ez a jövõben is így marad.
Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester: Végre
egy olyan beszámoló, amit „józan paraszti
ésszel” is meg lehet érteni. Csak így
tovább!
A házi segítségnyújtás költségei is fedezve
lesznek?
A beszámolóban az szerepel, hogy vércukor vizsgálat ellenõrzésére csak Belecskán
van lehetõség, mivel a többi település nem
rendelkezik a szükséges mûszerrel. Hol
nincs vércukormérõ? Esetleges vásárlás
esetén a társult településeket is be kell
vonni.
Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ: A házi segítségnyújtással kapcsolatban
még elmondaná, hogy a munkaügyi központtól kapnak segítséget, az alkalmazott
személy béreit és juttatásait is megkapják
még két évig, sõt, mivel munkanélkülit alkalmaznak, még a START extra kártyára
is igényt tarthatnak.
Sajnos Simontornyán sincs vércukormérõ,
de be fogják terveztetni a jövõ évi költségvetésbe. Miután a vércukormérést itt végzik el, a társult településeknek nem kell
beszállni.
A képviselõ-testület elfogadta az „ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolóját.
A kisebbségi önkormányzat és helyi önkormányzat közötti megállapodás áttekintése.
A Simontornya Város Önkormányzata és
Simontornya Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata között megkötött, és a
2014. évi helyhatósági választásokig hatályos együttmûködési megállapodást áttekintették. Megállapították, hogy az együttmûködési megállapodás megfelel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
kormányrendeletnek és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény
jogszabályi rendelkezéseinek.

az errõl készült anyagot a képviselõ-testület elé terjesztik. Ezt az elõkészítõ munkát
a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
végzi. A testület eldönti, tud-e érdemben
foglalkozni a kérdéssel, illetve van-e lehetõsége az önkormányzatnak valamilyen
anyagi segítség nyújtására.
Február 13-ára bizottsági ülések és testületi ülés is van tervezve, ez a 2012. éves
költségvetés I. fordulóban történõ elfogadását jelenti. A törvény szerint 15-éig be
kell terjeszteni a költségvetést, de érdemben annyira még nem tudják kialakítani,
hogy 13-áig el is fogadja azt a képviselõ-testület. Azonban rendelkeznek talán
majd olyan információkkal, melyek alapján valamennyi bizottság meg tudja tárgyalni kötetlen megbeszélés keretében azt
a tervezetet, melyet addig elkészít a pénzügyi osztály, utána rendkívüli ülésen a képviselõ-testület meghatározza a feladatokat, majd a február végi, rendes testületi
ülésen másodszor is visszatérnek a költség-vetés elfogadására.
A többi napirendi pont többnyire olyan téma, melyet kötelezõ megtárgyalni, illetve a
központi orvosi ügyelet kérdésére történõ
visszatérés, amiatt, hogy a moratórium lejár, az ügyeletet meg kell tartani, mûködtetni kell, de hogy ez hogyan történjen,
majd a hivatal kidolgozza az orvosokkal
egyeztetve, és a testületnek kell kimondania, hogyan tovább. A testület a 2012. I. félévi munkatervet megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal elfogadta.
Az „ÕSZIKÉK” Szociális Szolgáltató
Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jóváhagyta a testület.
Az intézményvezetõ, mint az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv vezetõje
felelõs a jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Szakmai Program, az
Idõsek Otthona Házirendje és az Idõsek
Klubja házirendje végrehajtásáért, az
egyes ellátási formákra megjelölt célok, feladatok teljesüléséért, a feladatellátás
meghatározott szakmai tartalmának megvalósításáért, a szakmai színvonal biztosításával.

A képviselõ-testület 2012. évi
I. féléves munkaterve

Alapító Okiratának
elsõ módosítása

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Javasolta, fogadja el a testület, hogy míg a nagyberuházások folynak, minden testületi ülésen foglalkozzanak velük, a polgármester
asszony tájékoztassa folyamatosan a képviselõket – akár csak szóban – arról, mi van
a szennyvízzel, a város-rehabilitációval illetve az ivóvízprogrammal.
Kérte még egy napirend felvételét a munkatervbe: az Ipari Társasház megkereste a
hivatalt az ügyben, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban milyen gondjaik
vannak a bõrgyár területén tulajdont vásárolt kft.-knek, melyek vezetõi úgy érzik, az
önkormányzatnak hatékonyabban közre
kellene mûködnie, segíteni tevékenységüket a gáz, víz, szennyvíz területén.
Abban maradtak, felméretik a problémákat, megnézik, azok megoldása körülbelül
mennyibe kerülne, majd a januári ülésen

Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának elsõ módosítása
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete határozatával a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Iskolai Társulása által fenntartott
Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát módosítja.
Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának második
módosítása.
A képviselõ-testület megállapította, hogy
az alapító okirat módosítását az alapfokú
mûvészetoktatás követelményei és tanterFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

vi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló rendeletek az alapító okirat módosítását szükségessé tették.
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047
azonosító
számú és a „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésû projekthez kapcsolódó tájékoztatási feladatok beszerzési dokumentumainak
elfogadása.
Körtés István, a pénzügyi, városfejlesztési
és környezetvédelmi bizottság elnöke: elfogadásra javasolta az elõterjesztésben leírtakat azzal a kikötéssel, hogy nézzen utána a hivatal, szükséges-e ezeknek a feladatoknak a megoldását kiszervezni. Külsõ
cégnek kell-e ezt intézni vagy a hivatal is elvégezheti ezeket a feladatokat. 8 millió
Ft-ról van szó, ezért szükséges megvizsgálni, nem oldható-e meg házon belül.
Nagy Károly mûszaki ügyintézõ: Jegyzõ
úrral megnézték a pályázati felhívást,
melyben rögzítésre került, hogy a feladat
elvégzését csak külsõs vállalhatja el.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Az adatokat a hivatal fogja szolgáltatni, de a munkát ki kell szervezni.
A képviselõ-testület az elõterjesztéshez
melléklet közbeszerzési dokumentumokat
(ajánlatkérési dokumentáció, szerzõdéstervezet) változtatás nélkül elfogadta.
Az eljárásra meghívottak köre:
* NÍVÓ-STÚDIUM Oktatási, Kiadói és
Kereskedelmi Bt. Szekszárd, Ady E. u. 9.
* EU-MI Oktatási, Szervezési és Minõségbiztosítási Bt. Decs, Széchenyi u. 12.
* HÍD MG Oktatási és Tanácsadó Bt.
Szekszárd, Vincellér u. 55.
* Könyv István János Simontornya, Petõfi
u. 12.
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047
azonosító
számú „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” projekt
önerejének csökkentési lehetõsége. Az
ajánlat szerint ennek a programnak az elkészítése 2.5 mFt-ba kerülne. Ennek megfelelõen a 180 mFt bázis esetében a nyereség (önkormányzati önerõ csökkenés) 45
mFt lenne. A program elkészíttetését elfogadták a szükséges forrást a 2012. évi költségvetése terhére biztosítják. A program
készítésére felkérik a Zöld-Híd Alapítványt.
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047
azonosító
számú „Simontornya Város Szenny-vízelvezetése és Szennyvíztisztítása” elnevezésû projekthez kapcsolódó szennyvíztelep építési beruházás közbeszerzési
dokumentumainak elfogadása.
A képviselõ testület megtárgyalta a „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és
Szennyvíztisztítása” projekthez kapcsolódó szennyvíztelep építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról készített elõterjesztést és a közbeszerzési dokumentumokat változtatás nélkül
elfogadta.
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Önkormányzati temetõ
létesítésének lehetõsége
Az érvek és ellenérvek elhangzása után
úgy döntött a testület, hogy önkormányzati temetõnek továbbra is fenntartja az egyházi temetõ bérletére hozott döntését.

Derékhegyi út burkolattal
való ellátása
Az önkormányzat szeretné, ha megvalósulna a szõlõhegyi út burkolattal történõ
ellátása, de egy fillért sem tud adni hozzá.
Januárban térjenek vissza erre a kérdésre,
ha a felhatalmazást megkapja, megkezdi
az illetékesekkel a tárgyalásokat. A projekt tervezett (becsült) költsége 48.3 mFt.
A pályázat beadásához szükséges költség
(becsült) összege 2.4 mFt. A pályázat támogatási intenzitása 75 %. A támogatási
igény beadásához szükséges 2.4 mFt összeget az érintett ingatlanok tulajdonosai,
hozzájárulásából kell fedezni. Nyertes pályázat esetén foglalkozik a képviselõ-testület a további teendõkkel. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Mészáros utcai kandeláber megrongálásából eredõ feladatok. Megtárgyalták a Mészáros utcai kandeláber megrongálásából
eredõ feladatokról készített elõterjesztést
és az alábbi döntést, hozták: amennyiben
az elkövetõ személye ismertté válik, és a
rongálás költsége behajthatóvá válik, úgy a
teljes kandeláber cseréjét kell végrehajtani. Amennyiben az elkövetõ személye nem
válik ismertté, úgy csak a részleges csere
hajtható végre.
Könyvvizsgáló megbízása. A hatályos jogszabályok alapján kötelezõ könyvvizsgáló
alkalmazása. A 2011. évi 485.930 Ft + 25
% áfa díjnak a 2012. évi hivatalos inflációval megemelt összegét fogadott el a testület.
A könyvvizsgálatot eddig is végzõ BÉTAAUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságot bízták meg.
A DDOP-4.1.1/B-09-2010-0006 azonosító
számú és a „Simontornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja
projekthez kapcsolódó tevékenységek
A projektmenedzsmenti feladat nagyon
fontos, egy 350 millió Ft-os beruházást
mozgat, melynek során a határidõktõl
kezdve mindenre oda kell figyelnie. Ha
nem a megfelelõ személy nyeri el ezt a feladatot, csak azért, mert 100.000 Ft-tal olcsóbb, mint a másik, annak az önkormányzat issza meg a levét. A projekthez kapcsolódó mûszaki ellenõri feladatok ellátására
az alábbi vállalkozásokat hívja meg: Goóts
Kálmán Szekszárd, Rónai Péter Pécs,
Ritter és Társa Bt. Székelyszabar. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására
újabb vállalkozókat is meg kell keresni,
melyet egy rendkívüli testületi ülésen kell
újratárgyalni.

2012. január

***
Csõsz László: Az ügyrendi bizottság ülésén szó volt róla, hogy az iskola „Építõ közösségek” tárgyú pályázatot szeretne benyújtani. 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó, melyhez a képviselõ-testület elvi állásfoglalása szükséges.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A pályázatot maximum 30 millió Ft-ra lehet benyújtani, és miután 100 %-os támogatottságú, nem kell önrész. Tartalmát illetõen:
a gyerekeket olyan kompetenciákkal kell
felruházni, hogy a késõbbiekben jobban
tudjanak boldogulni az életben, egy kicsit
turisztikai, egy kicsit ÖKO környezetvédelmi gondolkodásra és tevékenységre vonatkozó képességeket ad át számukra. 130
diák tudna részt venni ebben számításaik
szerint, többféle foglalkozáson vehetnének részt, mint pl. filmkészítés, drámapedagógia, kézmûvesség, képzõmûvészet.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Milyen
kötelezettségekkel jár?
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: 5 évi
fenntartási kötelezettség van, egy tevékenységet kell 1 évig fenntartani, amivel
eleget tesznek a kikötésnek. A testület támogatja, hogy a Vak Bottyán Általános
Mûvelõdési Központ 100 %-os támogatottságú, 5 éves fenntartási kötelezettséggel járó „Építõ Közösségek” tárgyú pályázaton vegyen részt.

***
Árendás Sára a lakosság részérõl: A temetõnél szóba került terület, amirõl Csõsz
László képviselõ beszélt, valószínûleg a kanász földje volt. Több esetben is el volt tolva a terület, de kötelezni kellene az önkormányzatnak a tulajdonost, miután így már
ismertté vált, hogy tegye rendbe. Ha egyedül él valaki, mennyi szemétszállítási díjat
kell fizetnie?
A Vak Bottyán lakótelepen a fûnyírás kinek a dolga? A sportpályát is rendben kell
tartani.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Mindenkinek saját magának kell nyírnia a lakótelepen. Természetesen vannak olyan
esetek a településen, amikor beteg, idõs
emberek elõtt a hivatal rendbe teszi a területet.
Árendás Sára a lakosság részérõl: A tulajdonosnak csak egy 70 cm-es járdája van, a
többi közterület. Ott a közmunkásokkal
kellene levágatni a füvet.
Csõszné Kacz Edit polgármester: A sövényt a hivatal rendben tartja, de a saját területét mindenki maga oldja meg, vagy az
ott lakók közösen teszik ezt. Mindenki
elõtt képtelenség lenne rendben tartani a
területet, az önkormányzat nem bírná
anyagilag. Ha idõs, beteg emberrõl van
szó, abban az esetben megteszik. A sportpálya területének nyírása is egyfajta támogatás az egyesület számára.
Va Lá
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2012. évi szolgáltatási díjak
1. Ivóvíz díja
– lakossági fogyasztás után:
258 Ft/m 3+áfa
– közületi fogyasztás után:
396 Ft/m 3+áfa
2. Szennyvízelvezetési és tisztítási díja:
– lakossági fogyasztás után
566 Ft/m 3+áfa
– közületi fogyasztás után
720 Ft/m 3+áfa
3. Ivóvíz mérõ alapdíja:
336 Ft/hó, fogyasztó+áfa
A település folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja 2012. évben:
1.340 Ft/m3+27 % áfa = 1.702 Ft/m3
A 2012. évre meghatározott
önkormányzati támogatás:
79 Ft/m 3+áfa = 100 Ft/m 3
A 2012. évre meghatározott
állami támogatás:
79 Ft/m 3+áfa = 100 Ft/m 3

Szolgáltatási árak:
– önkormányzati támogatással csökkentett
lakossági szolgáltatási díj:
1.602 Ft/m 3
– állami és önkormányzati támogatással
csökkentett lakossági díj:
1.502 Ft/m 3
– lakossági díj csatornázott területen:
1.602 Ft/m 3
– lakossági díj csatornázatlan területen:
1.502 Ft/m 3
– intézményi, vállalkozói
3
szolgáltatási díj:
2.002 Ft/m+27
% áfa = 2.543 Ft/m 3
– vízterhelési díj:
14 Ft/m 3+27% áfa = 18 Ft/m 3
A Simontornya Város Képviselõ-testülete 7/2001. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján, a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.

A lakosság részére a szolgáltatás díja:
a) kedvezményes díj:
195 Ft + áfa/alkalom
845 Ft + áfa/hó
b) 110-120 l edényzet esetén:
243 Ft + áfa/alkalom
1.053 Ft + áfa/hó
c) 240 l edényzet esetén
381 Ft + áfa/alkalom
1.651 Ft + áfa/hó
d) 1100 l kiskonténer esetén
2.485 Ft + áfa/alkalom
Házhoz menõ szelektív gyûjtés igénybevétele esetén:
a) 110-120 l edényzet esetén
274 Ft + áfa/alkalom
1.187 Ft + áfa/hó
Edényzet bérletek:
3.775 Ft+áfa/hó
a) 1,1 m3-es konténer
3
8.842 Ft+áfa/hó
b) 4 m -es konténer
Az építményadó: 200 Ft/m2
A magánszemélyek kommunális adója minden adótárgyra:
7.000 Ft
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap: 1,9 %-a.
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Tájékoztatjuk Simontornya lakosságát, hogy Simontornya Város Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat ügyfélszolgálata az
alábbi módon és idõpontban érhetõ el.

Ügyfélszolgálati iroda:
polgármesteri hivatal udvarán
a garázs mellett.
Idõpont: hétfõn és szerdán 15-17 óráig.
Telefonos ügyintézés, információkérés:
hétfõn és szerdán 10-17 óráig.
+36 20 216 7698
Levélcím: 7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.

E-mail: tarsulat7081@gmail.com
Kérjük, hogy felmerülõ kérdéseikkel, részletfizetési lehetõségek iránti igényeikkel keressék fel ügyfélszolgálatunkat!
Postai befizetéshez csekk igényelhetõ a fenti elérhetõségeken.
Tisztelettel:
Intézõbizottság

Közérdekû tájékoztató
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy esedékessé vált a
2012. elsõ félévi adó befizetése. Március 15-ig pótlékmentesen
fizethetõ.

60 éve élnek együtt jóban,
rosszban Simontornyán

Karácsony az Õszikékben
2011. december 19-én közösen ünnepeltünk az Idõsek Klubja, a
BSZV és az ÁFÉSZ klubosokkal együtt.
Délelõtt – az általános iskolások – Klári tanárnõ 3.b osztálya adta
elõ karácsonyi mûsorát, majd õket követte az óvoda hittan csoportja Zsuzsika és Andi óvó néni felkészítésével. Délután a BSZV
Klub gitáros kísérettel adott elõ karácsonyi énekeket.
A meglepetésvendégek Dunaföldvárról érkezõ elõadók voltak,
akik Korda György és Balázs Klári dalokkal szórakoztatták az
idõseket. Zárásként a citerazenekar húzta a talpalávalót. Szünetekben szendvicsekkel, süteményekkel kínálták a dolgozók a
résztvevõket.
Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, a mûsorokat,
szendvicseket, süteményeket, és remélem mindenkinek legalább
ilyen jól telt a karácsonya, mint nekünk itt, az idõsek otthonában.

Küzdy Erzsébet és Csõsz István Budapesten, egy hangulatos étteremben ünnepelték a 60-ik házassági évfordulójukat, két fiúk,
menyeik, unokáik és hozzátartozóik társaságában. A köztiszteletnek örvendõ házaspár Simontornyán kötött házasságot, itt dolgoztak, ma is itt élnek, békességben, szeretetben.

Baum Márta

Va Lá
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ISKOLA

Vak Bottyán nap az alsó tagozatban
Ebben az évben vendégek nélkül emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Bottyán János kuruc generálisról.
A gyülekezõ után 9 órakor a 4.a osztályosok mûsorát néztük meg.
Vinczéné Farkas Gyöngyi tanította be a mûsort. Ezúton is gratulálok neki. Neki és az osztályának köszönhetõen az idén is méltóképpen emlékezhettünk Vak Bottyánra.

Az ünnepség után megkoszorúztuk a folyosónkon található mellszobrot. Iskolánk igazgatója, Tóthné Unghy Ilona ismertette az
elõzõ napi szavaló- és népdaléneklési verseny eredményét. Nagy
tapssal jutalmazták a gyerekek a helyezett pajtásaikat.
Ezután minden osztály elindult, hogy végigjárja azt a múzeumi
tanösvényt, amelyet Máté Imréné, Klárika állított össze. Onnan
indultunk, ahonnan Vak Bottyán is indította csapatait. Több száz
év elteltével a hálás utódok ezzel is emlékeztek hõs elõdeikre.
Az 1.-2. osztályosoknak minden állomáson a tanítójuk mesélt valamit arról a nevezetes épületrõl, vagy helyrõl, amely Simontornya jellegzetessége.
A 3.-4. osztályosok 2-2 csapata önállóan járta végig a tanösvényt
és oldották meg a helyhez kapcsolódó feladatokat. Minden állomáson egy-egy betû volt a jutalom, amit beírhattak a kapott rácsba.
A hideg idõ sem szegte kedvüket, majdnem minden csapat megtalálta a végsõ megoldást, ami Rákóczi mondása Vak Bottyánról:
„Szerette a népet, igazságot szolgáltatott nekik mindenben, ha igazuk
volt.”
Mindannyian új ismereteket szereztünk a városunkról, és jobban
megismertük iskolánk névadóját.
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1. Szabadi Marika nénivel el kellett készíteni a menetleveleket.
Minden csapat félkész menetlevelet kapott, és a tagjai kreativitásának megfelelõen díszítették egyénivé.
2. Egy leírás alapján Vak Bottyán zászlaját készítették el. Meg kellett felelni a leírásnak, de a képzelet is szárnyalhatott.
3. Misór Eszter tanár nénivel memória játékban tehették próbára
megfigyelõképességüket.
4. Pordány Ica néninél egy szöveg tanulmányozása segítségével
keresztrejtvényt lehetett megoldani Vak Bottyán életérõl, továbbá
5. Mozaik játékkal idézeteket kellett összerakni arról, hogy hogyan emlékeztek Bercsényi Miklós és II Rákóczi FerencVak
Bottyánról.
6. Csapó Kamilla néni és a férje lehetõséget adott arra, hogy
íjászkodásban is összemérjék erejüket a csapatok.
7. Szabadi István és Balassa Zoltán tanár bácsiknál kidobózásban
küzdöttek meg egymással a csapatok.
8. Pál Kálmán tanár bácsinál volt az utolsó feladat, a 1711 m-es futás. Itt a csapatoknak 3 képviselõt kellett választani, akik lefutották a távot. A többiek a pálya szélén drukkoltak a futóknak.
A versenyeket az 5. a fiú csapata nyerte, nem sokkal maradtak le a
6. b osztályosok, a 8. osztályos fiúk állhattak a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
Tanárok és diákok egyaránt fáradtan, de élményekben gazdagodva mentünk haza.
(Pordány Ilona)

Vak Bottyán nap a gimnáziumban
Hagyományaink szerint ünnepélyes megemlékezéssel indult a
Vak Bottyán nap a gimnáziumi és a felsõ tagozaton. Pál Attila
osztályfõnök vezetésével a 7. g osztály idézte fel iskolánk névadójának életét, vitézségét egy színes emlékmûsorral.

(Rózsáné Kovács Anna)

Vak Bottyán nap a felsõben
November 11-én, pénteken a felsõ tagozatosok Vak Bottyánról,
iskolánk névadójáról elnevezett nap alkalmából játékos délelõttön vehettek részt a sportcsarnokban. Mi, tanárok interaktív játékokkal készültünk a gyerekek szórakoztatására, hogy méltóképpen emlékezetessé tegyük számukra a napot. A játékok közt
gondolkodtató és sportos feladatok is szerepeltek.
A tanulók csapatokat alkottak, nevet választottak és az alábbi állomásokon folytathattak pontgyûjtõ versenyt. (Az állomások felkeresési sorrendje nem számított.)

Ezután a gimnazisták rendezvényei két helyszínen zajlottak. A 7.
g és a 8. g osztályok a Vármúzeumban töltötték a délelõttöt. Erre
a programra meghívtuk a pálfai és a pincehelyi tagintézményeink
felsõs diákjainak 7–7 fõs csapatát is. Máténé Klárika szervezésében egy remek hangulatú vetélkedõn vettek részt a diákok. A korabeli fegyverek felismerése, rejtvények, célbadobás, mocsárjárás
imitálása, képfelismerés, és néhány vidám, beugratós feladat is
szerepelt a repertoárban.
A többiek a Hunyadi úti épületben mérte össze erejét, tudását.
Minden osztálynak egy-egy gyakorlati és elméleti feladatot kellett
összeállítni a többiek számára. A gyerekek és az osztályfõnökök
kreativitása megmutatkozott a feladatokban, különbözõs témájú
kvízkérdésekkel, íjászattal, kártyavárépítéssel tették próbára
egymást.
A nap végére szervezett 1705 méteres futásra sajnos kevesen jelentkeztek, jövõre megpróbálunk nagyobb hírverést csinálni ennek a programnak, jó lenne, ha hagyományt tudnánk teremteni
ebbõl a rendezvénybõl. Az abszolút gyõztes a 10. g osztályos Nagy
Tamás lett, aki 2 perc 16 másodperc alatt futotta le a távot.
Az osztályok közötti versenyt a 12. g nyerte meg, a második a 11. g,
a harmadik a 9. g osztály lett.
(Kovácsné Lengyel Ilona, Máté Imre)
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Népdaléneklési
verseny
November 10-én délután
tartottuk a Vak Bottyán
ÁMK tagintézményeinek
hirdetett
népdaléneklési
versenyt. Összesen 26 jelentkezõ volt, a legtöbben
alsósok. A zsûri tagjai:
Doffkayné Kalász Andrea,
tanár; Balássyné Bárdos
Alice, tanító; Patkós Gyuláné, tanító.
Az énekeseket arany, ezüst
és bronz minõsítéssel jutalmazták.
Az „aranyosok”:
– Németh Gréta 2.a (Felkészítõ tanító: Gyurkóné Tóth Irén)
– Oroszi Nikoletta 4.b (Felkészítõ tanító: Nagyné Reisz Éva).
– Molnár Anna Zsófia 2.b (Felkészítõ tanító: Varga Szilvia)
– Orosz Fanni – Tolnanémedi (Felkészítõ tanító: Balássyné Bárdos Alice)
– Tóth Bettina – Pálfa (Felkészítõ: Patkós Gyuláné tanító)
– Torma Gabriella – Pálfa (Felkészítõ: Patkós Gyuláné tanító)
– Szabó Róbert – 5. a (Felkészítõ: Patakyné Hegyi Erzsébet)
– Doffkay Borbála – 5. a (Felkészítõ: Patakyné Hegyi Erzsébet)
– Kõmíves Kinga – 7. g (Felkészítõ: Doffkayné Kalász Andrea)
Nagy öröm, hogy gyerekeink szeretnek énekelni, hiszen közülük
kerülhetnek ki a következõ generáció énekesei, zenészei.
(Rózsáné Kovács Anna, Kovácsné Lengyel Ilona)

Bottyán napi szavalóverseny 2011.
„Párisba tegnap beszökött az Õsz…” címmel szavalóversenyt
rendeztünk a mûvelõdési házban, mely 2011. november 10-én
délután került megrendezésre. Örömünkre annyi diák jelentkezett, hogy két zsûrit kellett szerveznünk.
I. zsûri tagjai: Nemesi Magdolna logopédus tanítónõ, Vácziné
Horváth Anikó, a helyi könyvtár vezetõje, Pápai Bettina, a diáktanács vezetõ diákja.
II. zsûri tagjai: Csehóné Kiss Dalma magyar-történelem szakos
tanár, Papp István Gergely magyar-olasz nyelv szakos tanár,
Patakyné Hegyi Erzsébet magyar-ének szakos tanár.
Színvonalas verseny volt, diákjaink jól felkészültek. Köszönet a
tanároknak, szülõknek, felkészítõknek! Hiszem, hogy mindenki
nyertese volt ennek az alkalomnak, bár helyezett kategóriánként

csak három fõ lehetett. Ezúton szeretnék mindenkit újra biztatni,
hogy ne szegje kedvét, ha most nem tudott a dobogó fokára állni,
hiszen verset mondani csodálatos dolog, és azt az érzést, amit
versmondás közben átélhetünk, semmi nem pótolhatja.
Igaz, mindenkit nem tudtunk jutalmazni, de emléklapot az is kapott, aki nem ért el helyezést.

Helyezettjeink:
I. kategória 1-3. osztály
Kötelezõ vers: Csoóri Sándor: Csodakutya
1. Szemes Csenge 2. b (Felkészítõ: Varga Szilvia)
2. Megyeri Réka 2. a (Felkészítõ: Schiszler Lajosné)
3. Péteri Gréta 3. a (Felkészítõ: Kossa Istvánné)
Különdíjas: Fintor László 3.a (Felkészítõ: Horváth Istvánné)
Legszebb nevezési lap: Lepsényi Barbara 3.b
II. kategória 4-6. osztály
Kötelezõ vers: Nagy László: Balatonparton
1. Géringer Szabolcs 4.b (Felkészítõ: Rózsáné Kovács Anna)
2. Meilinger Norbert 4.b (Felkészítõ: Rózsáné Kovács Anna)
3. Sajtos Boglárka 4.a (Felkészítõ: Vinczéné Farkas Gyöngyi)
III. kategória 7-13. osztály
Kötelezõ vers: Ady Endre: Párisban járt az Õsz…
1. Sós Ágnes 13.g (Felkészítõ: Papp István Gergely)
2. Doffkay Emese 13.g és Juhász Tibor 13.g (Felkészítõ: Papp István Gergely)

Kedves Gyerekek!
Már most kezdjetek el készülni, hogy a következõ tanévben egy
beérett verssel tudjatok nevezni, hiszen újra lesz verseny, amire
elvárunk minden versszeretõ diákot.
(Patakyné Hegyi Erzsébet, Rózsáné Kovács Anna)

Gazdag program, jó hangulat
Így lehetne jellemezni a BSZV Nyugdíjas
Klub 2011. évét, melynek értékelését vacsorával egybekötve tartotta a klub december 18-án a Tó étteremben. Koczkásné
Marika klubvezetõ köszöntõje után volt
mirõl beszélni, hiszen csakúgy, mint korábban, Simontornya kulturális és közéletének szerzõje és aktív résztvevõje a BSZV
Klub volt. Amit kiemelt a klubvezetõ:
– A programokhoz szükséges anyagi eszközök nem hullottak a klub ölébe, ezért
keményen meg kellett dolgozni.
– Sikerült a tagság azon igényét is megvalósítani, hogy több kulturális rendezvény és
kirándulás volt. Új kezdeményezésként sikerült elõször a városban lévõ szervezeteket, ezek közül is az óvodát és az iskolát
anyagilag is támogatni.

– Megalakult a klub tánccsoportja SIMMI
néven, amely itthon és vidéken is sikeresen
szerepelt.
– Aktívan és tevõlegesen is segítettük a város mûvelõdési programjainak megvalósítását.
– Tisztelettel köszöntöttük a 80 éves tagjainkat, névnaposokat.
Ezek csak kiemelt tevékenységek, mert a
klubtagok ennél sokkal több munkát végeztek az év során. Amit tettünk, arra joggal büszkék lehetünk. Szólt azon támogatókról is köszönettel, akik anyagilag is hozzájárultak a programok megvalósításához.
Õk cserébe egy szép karácsonyfát ábrázoló
tortával köszöntötték a tagokat. Csõszné
Kacz Edit polgármester is meleg, szeretetteljes szavakkal köszöntötte a klubot, és
munkájukhoz jó erõt, egészséget kívánt. A
klubvezetõ azon reményének adott kifeje-

zést, hogy lesz elég erõnk és egészségünk a
jövõben is a feladatok megvalósításához.
Ezekhez azonban sokkal nagyobb szeretetre, összefogásra és egymás megértésére, tiszteletére van szükség.
Azzal köszönt el, hogy mint korábban is
„mi minden kilométernél ott leszünk ezután is.”
BSZV Nyugdíjas Klub
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Volt egyszer egy bõrgyár… 13.
A Don-Kanyari katasztrófa emlékére
Január 12-én, immár 69 éve volt a II. világháború számunkra legvéresebb csatája, a Don-kanyari áttörés, ahol sok ezer magyar katona esett el vagy került hadifogságba. Megpróbáljuk itt felsorolni azok nevét, akik a bõrgyárból vonultak be a katonasághoz, s a
II. világháború bármely pontján haltak hõsi halált. „Emlékezés –
töredékek” címû könyvem 2. kötetében megemlékeztem valamennyiükrõl, s az emlékmû is õrzi nevüket. Ez az írás egy szerény
fõhajtás helytállásuk elõtt.
Õk: Erdei György, Kálmán Sándor, Petres István, Szebényi Imre,
Miski János, Fehér József, Pléz János, Szabó József, Márkus Dezsõ, Antal Pál, Halbaksz József, Grünwald Lajos, Perger Sándor,
Für Ferenc, Talpag Kálmán, Bregovics Ferenc, Bauer István,
Bregovics József, Pajor Sándor, Csondor György, Kránitz István,
Porteleki József, Vigh József, Dankó István, Molnár Lajos, Kis
Pál, Kovács Alajos, Genczler György, Papp József, Csapó József,
Mosonyi József, Pápai Illés, Kovács József, Schmidt János, Kovács Lajos, Tóth István, Filotás Lajos, Uitz Lajos, Márkus József,
Suplich János, Horváth József, ifj. Vigh József, Horváth István,
Tóth Ferenc, Kenicker György, Májer Mihály, Kovács János, Takács Kálmán, Kovács Gyula, Szalai Pál, Nagy János, Angyal József, Németh István, Andráskó Sándor, Szabó István, Baráth
György, Szabó Lajos, Cseh János, Gyalog János, Csizmadia Kálmán, Horváth József, Kadenszki József, Imre György, Vörös
János, Lukács János.
Rabóczki István (korábban dolgozott a gyárban), Lukács János
(bõrgyári háborús, biztonsági megbízottként halt meg).
Azok a simontornyai hõsi halott katonák, akiket nem a bõrgyáriak között soroltunk fel:
Hermann István, Lukács Lajos, Török Árpád, Jobbágy Gyula,
Persek József, Szabó Pál, Varga Lajos, Bagoly György, Gergely
Mihály, Balla Lajos, Gergely Gyula, Góman József, Gerebics
(Gémesi) Lajos, Fodor József, Õri János, Lukács Lajos (Belmajor), Banizs Dezsõ, Pénzes József, Borgátai János, Micserling
József, Vitárius János, Sebestyén István, Szalma Ferenc, Hamvai

Születés...
...december hóban nem volt. Sajnos
egyre többször kell ezt a HÍRT?! közölni. A technika ördöge ezúttal segített,
valami miatt a novemberi születések
közül kimaradt KOVÁCS NATALI,
aki november 9-én látta meg a napvilágot. Elnézést, és sok boldogságot a
kívánunk az ifjú lánynak és szüleinek.

Házasság decemberben

Sándor, Arany Miklós, Hamvai József, Hidvégi László, Dr.
Telegdy István, Kiss György, Kovács Sándor, Bálint Gyula, Petres
Sándor, Tóth Lajos, Kurucz Gábor, Joó János, Habedli Jenõ, Sebõk László, Gosztola József, Jancsky Ferenc, Komáromi Ignác,
Horváth János, Csõsz Lajos, Szabó Sándor, Erdei Zoltán, Kovács
Kálmán, Gáspár János, Kellner György, Horváth Béla, Lugosi
István, Horváth Lajos, Mohai József, Juhász István, Sziládi István, Lukács Sándor, Simon Károly,Varga János.
Maradjon fenn nevük a fiatal generáció emlékezetében!
Tisztelettel: Kiss Margit

Jaj, de jó,
itt a hó!
Jaj, de jó, itt a hó!
Szánkózik a kismanó.
Jaj, de jó, hull a hó!
Szánkózik a hógolyó.
Jaj, de jó, itt a hó!
Szánkózik a barna ló.
Barna ló a szánt húzza.
Hátán ül a kismanó,
kezében a hógolyó.
Jaj, de jó, hull a hó!

Madár Annabella–Horváth Péter
Gerst Mária–Luka Károly
Mészáros Xavéria–
Reichardt Róbert

Szánkózik a hógolyó,
kismanó, s barna ló.
Százezernyi hógolyó.
Lepsényi Barbara Virág 3.b
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KÖZMEGHALLGATÁS
A testületi ülés elõtt megtartott közmeghallgatáson kevesen vettek részt.

Kérdések, vélemények
Varga László a lakosság részérõl: Elkezdõdött a városban az árkok rendbetétele,
de a kiszedett földet otthagyták az út szélén, ami balesetveszélyes. A munka nem
egységes, van olyan szakasz, amit kihagytak, ezért a víz továbbra sem fog elfolyni.
Szintezni kell az árkokat, és összehangoltabban végezni a munkát.
Árendás Sára a lakosság részérõl: Hol
fogják kiépíteni a szennyvízbefogadót?
Miként történik majd? A várospolitikai fórumon elhangzott, hogy hibás az önkormányzat szennyvízzel kapcsolatos anyaga,
ebbõl még gond lesz.
A szõlõhegyen miért más a vízdíj, miért különbözik a városban fizetendõ díjtól?
A szõlõhegyi útról a közmunkások az odahordott hulladékot (még WC csésze is volt
kidobva) eltakarították, de nemigen van
látszata. Egy tolólappal kellett volna megoldani.
A temetõnél valaki betemette az árkot.
A honvédség beszállt a szõlõhegyi út javításába?
Régóta megoldásra váró probléma az
ABC mellett felgyülemlõ víz elvezetése,
nézzenek utána.
A Hajdinákék elõtti járda rendkívül rossz
állapotban van, a Laposi téren szintén, ez
ügyben tenni kell valamit.
A temetõnél világítást kellene felszerelni.
Nagyon sokan megkeresték, az õ kérésüket tolmácsolja, amikor elmondja, hogy
szeretnék, ha az „ÕSZIKÉK” Szociális
Szolgáltató Központ férõhelyeit bõvítenék, személy szerint az õ véleménye is az,
hogy nagy szükség lenne rá.
Körtés István: Az „ÕSZIKÉK” esetében a
volt gimnázium épületében lehetne egy
másik szárnyat kialakítani, ezzel bõvítve a
férõhelyek számát. Az épület sok mindenben már most megfelel erre a célra (szociális blokk).
Árendás Sára a lakosság részérõl: Körtés
István ötletét jónak tartja, hiszen a gimnázium épületének állaga használat nélkül
leromlana. Amennyiben sikerülne növelni
a férõhelyek számát, a környezõ települések idõs embereit is fogadni tudná az intézmény.
Zsolnai István: Szerinte ez nem olyan egyszerû, mivel egy ilyen tevékenységet ellátó
intézmény létrehozásának komoly elõírásai, szabályai vannak.
Csõsz László: Felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat megvásárolja a világításhoz az anyagot, ingyen elvégzi a szerelési munkákat a temetõnél.

Válaszok
Csõszné Kacz Edit polgármester: A kapacitásnak megfelelõen próbálják végezni az
ároktisztítási munkákat. Szintezni a belvíz-elvezetési pályázat elnyerése után tud-

nak majd. Egyébként a lakók is gátolják
néha a közmunkásokat, van olyan, aki nem
akarja engedni, hogy ott dolgozzanak elõtte. A föld elszállításáról intézkedni fog,
azért is vártak vele, mert néhányan jelezték, hogy szeretnék behordani, feltöltenék
vele a kertjüket.
A közmeghallgatás témáit kihirdették,
ezek a dolgok nem tartoznak közéjük, de
valóban foglalkozni kell majd vele. Azonban, amíg nincs az önkormányzatnak elfogadott költségvetése, legfontosabb feladata a meglévõ intézmények mûködtetése, a
többi teendõrõl majd utána döntenek.
A szennyvízberuházással kapcsolatos hibák a kezdeti szervezésbõl adódtak, javításuk folyamatban van.
A szõlõhegyi utat illetõen megjegyezné,
hogy a közmunkások csak sittet vittek oda.
A gépi munkát pedig nem tudná az önkormányzat megfizetni.
A honvédség nem szállt be az út javításába,
a problémát az önkormányzat súlykorlátozással fogja enyhíteni.
A szociális szolgáltató központ szolgáltatásaira valóban egyre nagyobb az igény,
ezért is örül neki, hogy a támogató szolgáltatásra ismét elnyerték három évre a
támogatást.
Nagy Károly mûszaki ügyintézõ: A tisztító
a 044 hrsz-ú ingatlanon épül majd meg, a
bõrgyári iszaptároló és pedagógus földek
utáni területen. Ez az elsõ olyan ingatlan
azon az oldalon, amelyik a Sióig ér, és nem
kell más telkére szolgalmi jogot kérni. Az
ingatlan az önkormányzat tulajdonában
van 2002 óta. Oda szennyvíz a SIÓVÍZ
Kft. jelenlegi telepérõl lesz kinyomatva.
Szokodi József, a SIÓVÍZ Kft. ügyvezetõje: Ha Árendás Sára megkérdezte volna,
már négy éve válaszolt volna a kérdésére.
Nem az önkormányzat dönti el, kinek
számláz a szolgáltató lakossági, illetve közületi árat. Korlátolt felelõsségû társaságoknak, részvénytársaságoknak, betéti
társaságoknak, intézményeknek közületi
áron kell számlázniuk. A lakosságnak
számlázhatnak közületi, illetve lakossági
áron is. Ha egy lakáson belül van egy üzlethelyiség, és nincs külön vízóra felszerelve,
az összes bemenõ víz közületi áron számlázandó. Amennyiben van külön óra, csak az
üzletben használt vízmennyiséget számlázzák közületi áron.
A derékhegyi fogyasztói közösség ellátása
zártkerti ingatlan ellátásnak minõsül,
ezért csak közületi áron számlázhatnak feléjük. Azon kívül nem ugyanaz a költsége a
derékhegyi vízellátásnak, mint a lakókörzeti vízellátásé. A fogyasztói közösség saját
tulajdonban lévõ ingatlanainál a karbantartási és egyéb költségeket magára vállalta a SIÓVÍZ Kft., mert tudták, ha fogyasztói közösség nem tudná össze gyûjteni, pl.
az áramszámlára a pénzt, ez esetben, pedig
az E-ON kikapcsolta volna az áramot.
Va Lá

Karácsonyi
hangverseny
Immár húsz esztendeje annak, hogy a
simontornyai zeneiskolások közös hangversennyel ünneplik a karácsony eljövetelét. Idén is nagy izgalommal várták a növendékek, kicsik és nagyok egyaránt, ezt az
eseményt. Az alapos felkészülés eredményeként most is szép elõadásokban gyönyörködhetett a közönség.

A kicsik közismert karácsonyi dalokat és
gyerekdalokat, a nagyobbak pedig már komolyabb zenemûveket adtak elõ. A sok
zongorista mellett a trombita, a furulya, a
klarinét és az oboa hangja színesítette a
mûsort, majd megszólalt a zeneiskolai kórus is néhány igen szép kórusmûvel.
A Liszt év alkalmából a zeneiskola tanárai,
Doffkay Frigyes és Bálint Gyõzõ is a zongorához ültek, és csodálatos elõadásukban
hallgathattunk egy-egy részletet a Vándorévek és a Karácsonyfa ciklus címû sorozatokból.

A mûsor zárásaként a zeneiskola összes
növendéke és tanára az Ó gyönyörû szép,
titokzatos éj címû énekkel kívánt boldog
karácsonyt a hálás közönségnek.
Jól esett a sok rohanás közepette egy kicsit
megállni és gyönyörködni a zenében és
gyermekeinkben. Reméljük, még sokszor
lesz részünk ilyen élményben.
Doffkayné Kalász Andrea
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Volt itt sok minden … és egy TSZ is!
A 4500 hektáron gazdálkodó szövetkezet
három település egyesülésébõl jött létre.
Így a Vám-Szõlõhegy, Igar és Simontornya
települések földjein gazdálkodó emberek
alakították meg az egyesült termelõ szövetkezetet. A „téeszesítés” elsõ idejében
mindhárom település önállóan próbált talpon maradni. Elsõnek Vám-Szõlõhegy és
Igar egyesült, majd 1962-tõl Simontornya
is csatlakozott. Ez utóbbi társulása példa
nélküli eset volt, mert a megyehatárok élesen elválasztották a területi elvek szerint
mûködõ járási hivatalok ügyintézési gyakorlatát.
A szövetkezet a felszámolásáig a jó gazdálkodásának köszönhetõen szépen gyarapodott. A Balaton parton és Harkányban
nyaraló állt rendelkezésre a tagoknak és

Évente megtartották az idõs emberek napját, ami nagyszerû példája a nyugdíjasok
megbecsülésének.

Elnök és a ménesvezetõ
a lóversenypályán

Meg kell még említeni azokat a szovjet kiskatonákat, akik a 60-as évek végétõl 1980-ig a szövetkezetben szorgalmas munkával
segítették a dolgozókat a nagyobb mezõgazdasági munkák idején. Örültek a munkának, mert katonai szolgálatukat lényegesen jobb körülmények között és nagyobb szabadságot kapva tölthették, mintha a laktanyában lettek volna.

hozzátartozóiknak, amit természetesen
ingyen igénybe vehettek.

A fényképek alapján felidézhetjük azoknak az embereknek az emlékét, akik létrehozták ezt az építõ közösséget, amit TSZnek hívtak.
Kapoli István

NDK-s testvérszövetkezetnél
látogatóban, hajókirándulás közben

Lazítás a Balaton parti üdülõ udvarán

Meglepetések decemberben
Tavaly decemberben több meglepetésben
volt részük az óvodásoknak Simontornyán. Ez december elején a Mikulás érkezésével kezdõdött, amit nagy izgalommal
vártak a gyerekek. A szülõi munkaközösségi tagok szorgos kezeinek köszönhetõen
az óvoda minden csoportjába hozott ajándékot a gyerekeknek, melyért cserébe a
gyerekek dalokkal és versikékkel szórakoztatták a Mikulást és tették meg fogadalmaikat neki. Az óvodai mikuláscsomag
az idei évben nagyobb értékû volt, mint eddig. A szülõi munkaközösség jóvoltából
400 Ft értékû volt, melynek a felét a szülõi
munkaközösség az ovi turi-muri bevételébõl finanszírozott.
Az idén sok jó gyermek volt az óvodában,
ezért a Mikulás még egyszer meglepte a
gyerekeket. A második meglepetésre a
Máyer kávéház teraszán került sor 2011.
december 7-én. Máyer József vállalkozó
jóvoltából gyümölcscsomagot kaptak a
gyermekek. Köszönjük Józsi bácsinak,
hogy a nehéz gazdasági helyzetben is gondolt a gyermekekre, és gyümölcscsomaggal ajándékozta meg õket!
Aztán elérkezett a várva várt ünnep a karácsony. Ilyenkor nálunk az óvodában több
napig tart az ünnepség, mûsorral ajándékozzák meg egymást a csoportok az aulában a feldíszített fenyõfa mellett. A karácsonyi készülõdés közben több kedves

meglepetést is kaptunk. Fekete Imréné Ildikó kezdeményezésére gyûjtést rendeztek a Malom utcai kisboltban. A befolyt
összegbõl az óvoda csoportjai írószereket,
ceruzát, színes papírt, festéket, rajzlapokat
és egyéb, a mindennapokban szükséges,
hasznos dolgokból álló csomagot kaptak.
Az ünneplés csúcspontja az utolsó óvodai
napon volt, amikor az óvó nénik is kedves
mûsorral lepték meg a gyerekeket, és ekkor kapták meg a városi ajándékcsomagot,
melyet minden évben a polgármesterasszony és az egészségügyi és szociális bizottság vezetõje, Zsolnai István hozott a
gyermekeknek. A csomag mellett több
ajándéknak is örülhettünk: dr. Mihócs
Zsolt, Haig Judit, Szabó Attila, Zsolnai

István és Csõszné Kacz Edit egy hatalmas
fenyõfa alakú tortával örvendeztették meg
a gyerekeket. A BSZV Nyugdíjasklub
ajándékát, gyümölcsöt, szaloncukrot, nápolyit és más édességeket Koczkás Lajosné Marika néni és klubtársai hozták el nekünk, Farkas Ferencné Margit néni tízezer
forinttal támogatta az óvodát, Fung Istvánné Zsuzsi mama, pedig húszezer forinttal támogatta az óvodát.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy
a nehéz gazdasági helyzet ellenére is gondolnak a jövõ nemzedékre, és segítenek
megörvendeztetni a gyermekeket, ajándékaikkal megszépítik gyermekeink karácsonyát.
Csóka Anita óvodavezetõ
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A szeretet lángja ne aludjon ki karácsony után sem
A mûvelõdési házban rendezett Mindenki
karácsonya ünnepségen Zsolnai István, az
egészségügyi, szociális és sportbizottság elnöke egy Wass Albert idézet köré fonta
gondolatait: „Küszöbön áll a nap, az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
csak egy, pedig fordítva kellene, hogy legyen,
háromszázhatvannégy nap a szereteté és
egyetlen csak a többi dolgoké.” Életünk folyamatos küzdelem és rohanás, idõnk nagy
részében a hétköznapok gondjai, terhei
nyomasztanak. Az ünnep hangulatában a
másik emberre kell figyelnünk és arra gondolni, mit nyújthatunk egymásnak, elsõsorban
szeretetet, mely
soha el nem fogy
– mondta Csõszné Kacz Edit
polgármester.
Az önkormányzat a nehéz idõkben anyagilag is
igyekezett segíteni az embereken, 620 óvodás
és iskolás kapott
500 forint értékû ajándékot, 573 fõ 70 év
feletti szépkorú pedig 1000 forintos utalványt. Emellett 10 rászoruló család közel

tánca, valamint a polgármester egyéni
ajándéka – a tamási vak lány –, Rákóczi
Szilvia csodálatos éneke fokozta a hangulatot. Az ünnepség végén a Krammer Ferenc Kórus gitárkísérettel elõadott karácsonyi dalait a közönség már együtt énekelte az elõadókkal.
Va Lá

tízezer forintot érõ húst és húskészítményt
kapott Pék Ferenc, a Premix Kft. tulajdonosának jóvoltából.
Mindenki ajándéka volt az a gálamûsor,
melyben a 3.b osztály betlehemi játékkal
hangolta a karácsonyra az ünnepség résztvevõit, a cigány táncos gyerekek fergeteges

Együtt ünnepelték a cigányok a Mikulást és a karácsonyt
A város cigány kisebbségi önkormányzata
december 9-én délután rendezte meg a
Temi Fried Mûvelõdési Házban a Miku-

lás-napi és egyúttal karácsonyi ünnepségét. A termet zsúfolásig megtöltõ – zömében cigány származású – gyerekeket és fel-

A Kéz a kézben Klub is
megünnepelte a karácsonyt
A szokásoknak megfelelõen a városban ezúttal is a legkorábban
tartották meg a szeretet ünnepét a fogyatékossággal élõk. A klub
immár 19 éves múltra tekinthet vissza, a meghitt, szívbemarkoló
ünnepséget minden évben megtartották. Az idén már az új klubvezetõ, Nagy Istvánné ismertette a klub éves tevékenységét, hol,
merre jártak, mit tettek? Szerencsére a klub mûködését sokan támogatták, melyet megköszönt a klubvezetõ. A különbözõ korosztályú, zömében szellemi sérültek, ezúttal is versekkel, jelenetekkel
idézték fel karácsonyt. A fiatalokat ajándéközönnel, szeretettel
köszöntötték a szervezetek és a magánszemélyek.
Va Lá

nõtteket színes mûsorral várták. Bényi
Bernadett cigány nyelven köszöntötte az
ünneplõket, majd sikerrel mutatkozott be
a nemrég alakult roma gitáregyüttes. A cigányság életét, kultúráját több verssel,
tánccal elevenítették meg a gyermek versmondók és táncosok. Az ünnepi eseményen fellépett a Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezette Simontornyai Hagyományõrzõ Tánccsoport, Szálka Lajosné iskolai
tánckara, valamint az óvodások. A 14 év
alatti cigány gyermekek mikuláscsomagot
kaptak, és itt adták át az ösztöndíjpályázaton nyertes 18 tanuló részére a vásárlási
utalványokat is.
Va-Lá
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Fejér megyei fölény a II. Újévi Kupán
Simontornyán a sportcsarnokban a hét
csapat részvételével megrendezett kispályás focitornán megismételte tavalyi kupagyõzelmét a Sárszentmiklós. A Fejér megyei alakulat ezt talán megérezte, egy másik vándorkupát hoztak magukkal, de ez
nem okozott problémát, ugyanis ismét õk
nyerték a kupát, s további egy évig õrizhetik a díszes serleget. Játékukkal kiemelkedtek a mezõnybõl, veretlenül 5 gyõzelemmel és a Simontornya elleni 0-0-ás
döntetlennel végeztek az élen. A 21 mérkõzésen 71 gólt láthattak a mérkõzésekre
szép számmal kilátogató nézõk. Zömében
szoros mérkõzéseket vívtak a csapatok, a
második helyen az enyingi alakulat végzett

Sikeres volt a 24 órás
sportõrület

Az utcai szilveszteri futóverseny több mint
3 kilométeres távján a felnõttek között
Kapinya Róbert ért elsõnek a célba, így õ
vihette haza a gyõztesnek járó malacot. A
kismalac egyébként végül Kölesdre került
(ott focizik a gyõztes), felnevelik és a csapat közösen fogyasztja majd el. A lányok is

A kultúra napjának tiszteletére, január
22-étõl egy hónapra kinyit a Könyv családi
galéria.

Bejelentkezés: 06 (74) 486 241

Fizessen elõ
a Simontornyai Hírekre!
200 Ft/lap
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.

9 ponttal, jobb gólkülönbségével elõzte
meg az ugyanannyi pontot gyûjtõ Lajoskomáromot. A negyedik helyrõl a két 7
pontos csapat, az Ozora és a Truszek SC
között az egymás elleni eredmény döntött
az Ozora javára. A hazai csapat 5 ponttal
az utolsó elõtti, míg a szomszéd Tolnanémedi két döntetlennel a hetedik helyen zárt. Az elsõ három helyezett csapat
kupát kapott, s három különdíjat is kiosztott a rendezõ Simontornyai TC ügyvezetõ
elnöke, Andráskó Péter.
A torna gólkirályi címét Truszek Gábor
(Truszek SC) 7 találattal érdemelte ki, a
legjobb kapusnak Schmikl Mátyást (Lajoskomárom), a legjobb játékosnak Bogár
Attilát (Enying) választották.
Va Lá

A magyar
kultúra napja

A kiállításon Könyv István János grafikus
korszakos képeibõl, a kultúrát féltõ, a mai
napig aktuális mondandóval bíró tusrajzait mutatja be. Könyvné Szabó Éva bõrmûves népi iparmûvész a legújabb 2012-es
modelljeit és tarsoly-, valamint nõi táska
válogatását mutatja be. A kiállítás egyben
tiszteleg Cseh Tamás énekes születési évfordulója elõtt is. A nyitó napon az õ dalai
szólnak.
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sikeresen teljesítették a hosszú távot, Körtés Kinga szakította át a célszalagot, majd
szorosan a nyomában ért célba a Tamásiból érkezett Pájtli Éva és Lengyel Kinga.

Ha elmúltál már 1 éves és még nem vagy
100, akkor sok szeretettel meghívunk a 6.
Simontornyai 24 órás Nonstop Sportrendezvényünkre! – invitáltak a szervezõk: a
Vak Bottyán ÁMK Pedagógus Sportkör és
a Simontornyai Kézilabdaklub.
A rendezvény célja volt: a tömegsport népszerûsítése a kézilabda, a kosárlabda és a
labdarúgás segítségével. A sportcsarnokban december 16-án, pénteken 14.00 órától
december 17-én, szombaton 14.00 óráig
pattogott a labda, potyogtak a gólok, sülylyedtek a kosarak.
A jelentkezõket két csapatra sorsolták: vörös csapatkapitány: Móré László, kék csapatkapitány: Máté Imre.
A sportágakat 15 percenként váltva mérkõztek meg egymással a résztvevõk, hogy a
24. óra végére kialakuljon a végeredmény,
mely a hagyományokhoz híven ezúttal is
döntetlennel végzõdött. Igazságos, mert
mindenki gyõzött, leginkább a sport. A jó
hangulatú sportnapon a vidámság, a jókedv, a játékszeretet uralkodott, ez volt a fõ
cél. Feliratozott pólót, hagymás-zsíros kenyeret és üdítõt kapott minden nevezõ.
Öt órával hosszabbodott
a 24 órás õrület
A sportõrület kezdete elõtt rendezték meg
a második Vak Bottyán fiú utánpótlás kézilabdatornát. Három együttes küzdött a díszes kupáért, melyet végül nagyon simán a
hazaiak nyertek meg.
Eredmények: Simontornya–Dunaföldvár
Amatõrök 29-19, Dunaföldvár Profik–Dunaföldvár Amatõrök 37-16, Simontornya–
Dunaföldvár Profik 26-13.
A gólkirályi címet a dunaföldvári profik játékosa, Kovács Dávid 14 találattal érdemelte ki. A szervezõk a legjobb kapusnak Molnár Balázst, a legjobb játékosnak Csendes
Flóriánt (mindkettõ Simontornya) választották.
Va Lá
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