XXI. évfolyam 3. szám
2012. március

Ára:
200 Ft

„1848. március 15.”
Szeretettel várjuk városunk lakóit

március 15-én (csütörtökön)
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
Programok:

17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi mûsor:
„Áldassék a neved forradalom” a VBÁMK tanulói közremûködésével
Rendezte és betanította: Lóczy István tanár úr

Fáklyás felvonulás a Petõfi-szoborhoz
Ünnepi beszédet mond: Csõszné Kacz Edit polgármester asszony
Közremûködnek: Máté Anna, Diel Ágnes és Sándor Renáta
Fried Mûvelõdési Ház, Simontornya Város Önkormányzata

Boros János Tamás: Tavaszi (sz)él

Merd a tengert szitával, mit adnak,
Vágd az erdõt, de sose magadnak,
Tarts disznót, és ne te edd a kolbászt,
Csak ami lehullik, a kis morzsát!
Mi fizetjük a herdálásokat Meddig hizlaljátok a pártokat?

Munkád oda, jövedelmed kevés,
Napi harcod a puszta létezés,
Szavad nem hallják meg magas fülek,
Hazugság olajozza nyelvüket,
Rájuk bõség, ránk ínség látogat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?

Hõsök elé kellene most járnunk,
Kik haltak a jobbért, mire vártunk.
Várhatunk még, hiszen kiárulják!
Ocsúval fizeti ki a munkát,
Köpönyeget ki gyakran váltogat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?

Ki most osztó, oszt magának bõven,
Te meg bízzál egy szebb eljövõben!
Addig támaszkodj a koldusbotra,
Ha el nem veszik azt is adóba!
Újrateremtettünk királyokat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?

Törvényesítették már jólétük:
Adóáradat apasztja bérünk!
Dögölj éhen, hogy más hadd mulasson,
Bõrödbõl a tánchoz csizmát szabjon –
Hogy elérje, eszközt nem válogat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?

Petõfi, ha élne, botránkozna,
Keserû dalra fakadna kobza,
Míg fent egymással szállnak vitába,
Egy sincs, ki a nép mellett kiállna!
Teli zsebbel csak szájat tátogat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?

Ha megint fújna negyvennyolc szele,
És a sok hõs mind éledne vele,
Azt kérdeznék: egykor ezért haltunk?
Hány negyvennyolc segíthetne rajtunk?
Fújja a szél a perzselt álmokat –
Meddig hizlaljátok a pártokat?
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A februári ülésen 11 fõ és 6 egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester tájékoztatója az elõzõ ülés
óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl:
Január 31-én a Nitrokémia Zrt. vezetõjének, Köves Gergelynek írtam levelet a
képviselõ-testület határozata értelmében,
a szennyvíztelepen lévõ iszap kérdésében.
Február 2-án a Kapos Hidro Kft. képviselõjével tárgyaltam a projektmenedzsmenti
feladatok összehangolásáról.
Február 9-én a Központi Orvosi Ügyeletben részt vevõ polgármesterekkel tárgyaltam az ügyelet mûködésérõl illetve az
egészségügy által beadott kérelemrõl,
mely ma a képviselõ-testület napirendi
pontjaként szerepel.
Február 13-án rendkívüli testületi ülést
tartottam, ahol egyetlen napirendi pont az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I. fordulóban történõ megtárgyalása volt.
Február 14-én az OTP Bank Nyrt. Vezetõjével tárgyaltam a képviselõ-testület határozata értelmében. Részletesen a tárgyalás eredményérõl a március havi képviselõ-testületi ülésem számolok be.
Február 16-án Szociális Kerekasztalt hívtam össze, melyen a 2012. évi közmunkaprogrammal kapcsolatosan az intézményvezetõkkel történt megbeszélés az igényeik és kérelmeik egyeztetésével. Az ülésen
részt vett Zsolnai István, az egészségügyi,
szociális és sport bizottság elnöke és valamennyi intézményvezetõ.
Ugyanezen a napon a vízminõség javító
programban részt vevõ polgármesterekkel
tárgyaltam, amely tárgyaláson a pályázattal kapcsolatos teendõket beszéltük meg.
A tárgyaláson részt vett Tolnanémedi és
Pálfa polgármesterei.
Február 17-én a szakmunkásképzõ iskola
tanulóinak szalagtûzõ bálján vettem részt.
Február 22-én a Sió Víz Kft.-vel megbeszéltük a vízügyi törvény változásait és Simontornya Város lehetõségeit.
Február 23-án a Központi Orvosi Ügyelet
miatti problémák miatt tárgyaltam a házi
orvosokkal, Dr. Mihócs Zsolttal, Dr. Jovi
Károllyal és Dr. Dobrovitzky Imeldával.
A megrongálódott kandeláber ügyében – a
Képviselõ-testület döntése értelmében –
csak a sérült elemeket kell kicserélni. Az
elemekre kérte árajánlatot, amely e beszámoló készítéséig nem érkezett meg.
Az 1392/2 hrsz alatti átemelõ ügyében az
érintett lakók közül egy személynek kiküldtem a képviselõ-testület döntését. A
személy visszautasította a többi személy kiértesítését. Ezt követõen a társasházak közös képviselõi megkerestek azzal, hogy a
képviselõ-testület tagjainak küldjem ki a
levelüket, valamint azt terjesszem a képviselõ-testületi ülés elé. A levél kiküldésének eleget tettem, de a kérelmüket nem
terjesztem a képviselõ-testületi ülés elé.
Ennek két oka van:
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A képviselõ-testület ezzel, két alkalommal
is foglalkozott, megfelelõen körüljártuk a
problémát, azóta az ügyben új tény, fejlemény nem merült fel. Ha egy döntéssel
nem értek egyet, úgy – az SZMSZ alapján
– 15 napon belül összehívhatom a Képviselõ-testületet a döntés megváltoztatása érdekében. A döntéssel egyetértettem, ezért
ezzel a jogommal nem éltem.
Aláírtam az E.ON-nal a közvilágítási szolgáltatási szerzõdést, amely alapján az
E.ON 2013. december 31-ig garantált áron
(csúcsidõben 40,40 Ft/kWh, csúcsidõn kívül 26,8 Ft/kWh áron, amely díj az ÁFA-t
nem tartalmazza) szolgáltatja az energiát.
A szerzõdés 30 napos felmondási idõt tartalmaz.
A belvizes pályázat hiánypótlását határidõre beadtuk. A táljelentkezés a Vízgazdálkodási Tanács jegyzõkönyve alapján a
túljelentkezés (támogatási igény alapján)
többszörös.
A Simontornya, 135/33 hrsz alatti meglévõ
szennyvíztelep megvásárlása tekintetében
kértük a felszámolót a meghirdetés elhalasztására, egyben megkerestem a környezetvédelmi hatóságot állásfoglalás kiadása
ügyében (közszolgáltató vízi-létesítmény
eladható-e bontásra). Megbíztam Kaveczki László szakértõt ez ügyben szakmai
állásfoglalás érdekében. Amennyiben
mindkét állásfoglalás megérkezik, úgy ezzel külön napirendi pontban foglalkozunk.
A Római Katolikus Egyház részérõl felajánlott temetõterület bérbeadására vonatkozó szerzõdéstervezet elkészült, a
földmérõ által kimért terület adatai szükségesek még a szerzõdés véglegesítéséhez.
–a fenti tájékoztatót szó szerint idéztük
Csõszné Kacz Edit polgármestertõl.
Az önkormányzat saját bevételei és az
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ
fizetési kötelezettség összegét megállapították. Fontos szabály hogy a hitel (kötvény) fizetés nem haladhatja meg a saját
bevétel 50%-át. Ebben az évben 19.5 millió forintot kell a kötvény után visszafizetni, jövõre ez már 39 millió forint lesz.
Megtárgyalták Simontornya város 2012.
évi költségvetését, és megalkották a rendeletet. Második fordulóban tárgyalták a
költségvetést, melyet végül névszerinti
szavazással 5:2 arányban elfogadták. A
költségvetési fõösszeg 1 milliárd 262 millió
810 ezer forint lett. A bevételek és a kiadások közötti különbség fedezésére 60 millió
forint rövidlejáratú hitel felvételével számolnak. A költségvetés tartalmaz 158 millió 744 ezer forint fejlesztést, valamint a
kötvénykibocsátásból eredõ 19.5 millió forint visszafizetését. Minden területen takarékosan gazdálkodnak, bíznak a pályázatok sikerében. A nehéz helyzet ellenére
a Temi Fried Mûvelõdési házat 7 millióval,
az STC sportkört 1.2 millióval, a tavaly alakult Simontornyai KK kézilabda klubot
800 ezerrel támogatják. A polgárõrség és a
tûzoltóság támogatására egyaránt fél-fél
millió forintot szavaztak meg. A különbö-
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zõ civil szervezetek összesen 500 ezer forintra nyújthatnak be pályázatot. A költségvetési rendelet a Polgármesteri hivatalban megtekinthetõ.
Tárgyaltak az önkormányzat 2012. évi
költségvetést megalapozó rendelet módosításáról. Felmerült, hogy az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ támogató szolgálatánál a bentlakás térítési díja az eddigi
75 eFt-ról 69.450 Ft-ra változhatna a normatívák változása miatt. A testület úgy
döntött, hogy a témát alaposan meg kell
vizsgálni és a következõ ülésen kell dönteni.
Az önkormányzat vagyonáról, hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalták. Erre a nemzeti vagyonelemek változása miatt volt szükség.
A rendelet aktualizálja a forgalomképes
törzsvagyon ingatlant.
A képviselõ–testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát módosították, ez az új államháztartási törvény miatt vált szükségessé. A szabályzat módosítása minden évben kötelezõ, melyben meg kell határozni
a közfeladatokat és hatásvizsgálatokat is
kell készíteni. A Roma Kisebbségi Önkormányzat neve Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változott.
A polgármesteri hivatal Alapító Okiratát
módosították. Ez Magyarország új alaptörvénye miatt vált szükségessé. Átvezették a hatásköri módosításokat, 2013-tól a
jegyzõ munkajogilag a polgármester hatáskörébe tartozik.
Megtárgyalták a központi orvosi ügyelet
mûködésének tapasztalatait és az ügyeletei díjak módosítását. A testület 5 %-kal
megemelték az ügyeleti díjakat. Megjegyzendõ, hogy három éve semmi emelés nem
történt.
Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási problémáit megtárgyalták és elfogadták. Megbízták a polgármestert, hogy az
OEP felé jelezze a problémákat. A gondot
az okozza, hogy a simontornyai orvosi
ügyelethez két másik megyében lévõ település (Igar, Mezõszilas) is tartozik és ott
más a finanszírozás.
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ
létszám-és bérhelyzetét megtárgyalták, azt
jónak ítélték meg és elfogadták.
Az állandó napirendi pontként szereplõ
három kiemelt beruházásról (ivóvíz,
szennyvíz, városrehabilitáció) szóló tájéFolytatás a következõ oldalon.
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koztatót elfogadták. A teljesítések idõarányosak.
Tájékoztató hangzott el az ipari társasházat is érintõ közmûvek tervezett felújításáról. Több mint 20 vállalkozás van a bõrgyár
területén, velük közösen kell dönteni és
megoldani a felújításokat. Elsõ ütemben a
vízhálózatot kell felújítani, ezután következhet a gáz- és elektromosság. A testületnek ezt újra kell tárgyalni. Csõsz László
képviselõ javasolta, hogy a SIÓ-Víz Kft.-t
be kell vonni a munkákba. Elõször felmérést kell készíteni a vízhálózatról.
Az új víziközmû törvénybõl fakadó kötelezettségekrõl szóló tájékoztatót elfogadták.
Simontornya csatlakozott a szekszárdi víziközmûhöz.
A bõrgyár területén található önkormányzati tulajdonú 2 db 20 m3-es homogenizáló
tartály, bontásra való meghirdetését megtárgyalták. A megvételre ajánlat érkezett,
de a vagyonrendelet miatt kötelezõ a felértékeltetés, melynek eredménye után döntenek az eladásról.
A Simontornya várkörnyék rehabilitációja
elnevezésû projekthez kapcsolódó, egyes
feladatok beszerzési dokumentumait elfogadták. A könyvvizsgálói feladatokat Szarvas Fekete Tibor végzi, a jogi feladatokra
keresni kell megfelelõ szakembert. Dr.
Bujtás István tamási ügyvéd neve merült
fel.
A Petõfi utcai iskola süllyedésének problémája ismét napirendre került, mert láthatóan süllyedt az épület. A korábban alkalmazott befújásos tömedékelés nem vezetett eredményre. Meg kell próbálni vis
maior pályázat beadását.
A Magyar Posta Zrt. utcanév és házszámozási kérelmét megtárgyalták. Úgy döntöttek, hogy kérik a lakosokat a házszámok
kihelyezésére. A probléma nem is annyira
a postát érinti, inkább a mentõk, az orvosi
és a tûzvédelmi szempontok miatt fontos.
Errõl tájékoztatják a lakosságot.
Csõsz László képviselõ a kialakult hó helyzetrõl elmondta, hogy a kiírt pályázatoknál
a mennyiségre is figyelni kell, mert a jelenleg nyertes pályázó kis kapacitású géppel
rendelkezik. Jó lenne, ha nem csak a fõutakon, hanem a mellékutakon is takarítanák
a havat.
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A ROMA ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE GYÚJTOTTAK GYERTYÁT

Az „Ide tartozunk” szervezet felhívására a
Tatárszentgyörgyi gyilkosság harmadik évfordulóján a városban is tartottak megemlékezést. A Simontornyai Roma Egyesület
a Simontornya Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával közösen szervezte az
eseményt.

Közel harmincan vettek részt a megemlékezésen, amelyen a roma gyerekek felolvasták a romák ellen elkövetett gyilkosságokról és az eddig ismertté vált nyomozási
eredményekrõl szóló dokumentumokat. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája elõtt az áldozatok emlékére gyertyákat
gyújtottak.
Va-Lá

Elbúcsúztak egy igen aktív védõnõtõl
Több évtizedes munka után immár végleg abbahagyja szeretett hivatását Schweigert
Györgyné. Csóka Anita óvodavezetõ ötlete nyomán egy meglepetés ünnepséget szerveztek, melyen elbúcsúztak a népszerû védõnõtõl. Minden korosztály az óvódástól az alsó és
felsõ tagozatos tanulókon keresztül a középiskolásig versekkel, énekkel és szívhez szóló
ajándékkal lepték meg az
ugyancsak meghatódott ünnepeltet. A legutóbbi képviselõ
testületi ülésen is megköszönték több évtizedes odaadó
munkáját, abban bíznak, hogy
töretlen lendülettel végzi ezután is a közösségi munkáját, a
bizottsági tagságát, és folytatódik az Õ kezdeményezésére
létrejött Apák napi ünnepség.
További jó erõt és egészséget és
jó unokázást kívánunk. Tapasztalatoddal, rutinoddal továbbra is segítsd Simontornyát.

Va-Lá

Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta 6 esetben rendeltünk el nyomozást
Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
Ismeretlen tettes ellen indult nyomozás közokirattal visszaélés
miatt, aki egy dégi lakhelyû tanuló személyes iratait a gyakorlati
munkahelyén lévõ öltözõben lévõ szekrénybõl eltulajdonította.
Egy simontornyai lakos sérelmére elkövetett súlyos testi sértés
bûntette miatt indítottunk nyomozást két másik simontornyai lakos ellen, akik a sértettet elõzetes szóváltást követõen 2012. február 16-án az utcán bántalmazták.
A NAV Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Tolna Megyei
Osztálya feljelentése alapján eljárás indult egy simontornyai székhelyû gazdasági társaság, vezetõ tisztségviselõje ellen gazdasági
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt, aki cselekmé-

Va-Lá

nyét gazdasági székhelyére vonatkozó valótlan adatok szolgáltatásával követte el.
Újabb súlyos testi sértés elkövetése miatt indítottunk nyomozást
ismeretlen tettesek ellen, akik egy simontornyai lakost helyi szórakozóhelyen, majd annak teraszán oly mértékben bántalmaztak,
hogy több, nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.
Elõzetes letartóztatásuk mellett két simontornyai lakos ellen
folytatunk nyomozást a Btk. 322.§-ba ütközõ kifosztás bûntett elkövetése miatt. A nyomozás érdekére tekintettel egyéb információt az üggyel kapcsolatban nem kívánok nyilvánosságra hozni.
Egy simontornyai lakos ellen indult nyomozás egy helyi vendéglátóhelyen, szóváltást követõen személy és dolog elleni erõszakkal
elkövetett garázdaság miatt. Az esettel kapcsolatban a vendéglátó egység alkalmazottja ellen ittas személy kiszolgálása miatt
szabálysértési feljelentést tettünk.
Mikoly Tibor r. százados õrsparancsnok
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Elfogadták a víziközmû törvényt
Tulajdonviszonyok víziközmû kizárólag az állam, önkormányzat,
vagy önkormányzatok társulásának tulajdonában lehet, akik egyben az ellátásért felelõsök is. Ha a víziközmû rendszer több települési önkormányzat közigazgatási területén lévõ felhasználási
hely ellátását is szolgálja, akkor az érintett önkormányzatok a víziközmû-rendszerrel kapcsolatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében társulást hozhatnak
létre. A víziközmû-fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelõs gondoskodik. A szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 15 éves idõtávra gördülõ fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek részét képezi a felújítási-,
pótlási- és beruházási terv. A jóváhagyott tervekben foglaltak
végrehajtását a Magyar Energia Hivatal ellenõrzi. A víziközmû
tulajdonosának vagyonértékelést kell végeztetnie, amely az üzemeltetési szerzõdés mellékletét képezi.
Szolgáltatási díjak
A víziközmû szolgáltatás díjait szolgáltatónként, vagy a víziközmû-rendszerenként és szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz, szennyvíz) kell meghatározni oly módon, hogy az maradéktalanul fedezetet nyújtson a tevékenység költségeire és ráfordításaira, valamint a szolgáltató ésszerû nyereségére. Azonban nem tartalmazhatja egyéb gazdasági tevékenységek fedezetét. A díjak megállapítása során figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos
szolgáltatás indokolt költségeit, ideértve például a vízbázis-védelem költségeit. A víziközmû szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezõs díjként kell megállapítani. Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérõ
berendezések átfolyási átmérõje szerint különbséget kell tenni. A
lakossági felhasználókra nézve – a nem lakossági fogyasztókhoz
képest – alacsonyabb díjat eredményezõ (eltérített) díjrendszer is
megállapítható, azonban a nem lakossági fogyasztók díja nem
haladhatja meg a lakossági fogyasztók díjának másfélszeresét.
Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, - tisztítás hatósági díját a
hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmû-szolgáltatásért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg, az önkormányzatok árhatósági jogkõre megszûnt. A szolgáltató és az ellátásért
felelõs köteles a hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot
megadni, amely a díjelõkészítõ és díjfelügyeleti tevékenységéhez
szükséges.
A nem lakossági felhasználó a szolgáltatóval kötött szerzõdésben
foglaltak szerint a szolgáltató részére víziközmû-fejlesztési hozzájárulást fizet a bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó
szolgáltatási kapacitásért, a kapacitás bõvítéséért, valamint szolgáltatási minõség (vízminõségi paraméterek) emelése esetén. A
hozzájárulás mértékét a Hivatal állapítja meg. Nem kell víziközmû-fejlesztési hozzájárulást fizetni a központi költségvetési szerveknek, intézményeknek, helyi önkormányzatoknak és költségvetési intézményeknek, valamint normatív támogatásban részesülõ, közfeladatot ellátó egyéb intézményeknek.
Üzemeltetési szerzõdések, pályázatok, használati díj
Víziközmû-üzemeltetési jogviszony létesítésére a közbeszerzésekrõl szóló törvény és a koncesszióról szóló törvény szolgáltatási- illetve építési koncesszióra vonatkozó elõírásai az e törvényben foglaltakkal összhangban alkalmazandók. Üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelõs és a vízközmû-szolgáltató között a hivatal által jóváhagyott vagyonkezelési-, koncessziós-, vagy bérleti-, üzemeltetési szerzõdésen alapulhat. Az üzemeltetési szerzõdés megkötésére – e törvény eltérõ rendelkezéseinek hiányában –
az ellátásért felelõs (vagy felelõsök) pályázatot kötelesek kiírni,
amelyhez szükséges a hivatal jóváhagyása. Az üzemeltetési szerzõdést a pályázat nyertesével kell megkötni, annak idõbeni hatálya legalább 15, legfeljebb 35 év lehet. A szolgáltató által a víziközmû-szolgáltatás gyakorlásáért fizetett használati díjat az ellátásért felelõsnek elkülönítetten kell kezelnie, és az ebbõl származó
bevételt kizárólag víziközmû-fejlesztés finanszírozásra használhatja fel. Amennyiben a víziközmû-szolgáltatás nyújtása veszélybe kerül, vagy az ellátásért felelõs nem gondoskodik a víziköz-

mû-szolgáltatás biztosításáról, a Hivatal közérdekû szolgáltatót
jelöl ki.
A víziközmû-szolgáltatói engedély (akkreditáció)
Víziközmû-szolgáltatást a hivatal által kiadott engedély alapján
lehet végezni. Engedélyt az a korlátozott felelõsségû társaság,
vagy zártkörûen mûködõ részvénytársasági formában mûködõ
gazdasági társaság kaphat, amely rendelkezik a megjelölt ellátási
területre vonatkozó üzemeltetési szerzõdéssel, és megfelel a jogszabályban elõírt feltételeknek. A hivatal megtagadja az engedély
kiadását, amennyiben
a) a jogszabályi elõírások nem teljesülnek, jogszabályi feltételeknek, vagy engedélyek hiányoznak,
b) a kérelmezõ nem teljesíti a víziközmû-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtáshoz szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, és környezetvédelmi feltételeket, vagy nem rendelkezik az
ezek teljesítéséhez szükséges mûszaki, és tárgyi eszközökkel, személyi és pénzügyi erõforrásokkal,
c) a kérelmezõ vonatkozásában a törvényben megadott képlet
alapján kiszámított felhasználói egyenérték nem éri el a 150 ezret
(türelmi idõszak: 2014. december 31-ig ideiglenesen 50 ezer,
2016. december 31-ig pedig 100 ezer a felhasználói egyenérték
minimális mértéke),
d) a kérelmezõ csõdeljárás, vagy felszámolás alatt áll,
e) a kérelmezõ mûködési engedélyét a kérelem benyújtását
megelõzõ 10 éven belül visszavonták,
f) ha a kérelmezõ közvetlenül, vagy közvetetten nem kizárólagosan állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban van és 2011.
december 31-e utáni hatályú üzemeltetési szerzõdésre nyújtott be
kérelmet.
Közüzemi szerzõdés
A víziközmû-szolgáltató a felhasználókkal közüzemi szolgáltatási
szerzõdést köt, a víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében azonban a szerzõdés a szolgáltatás igénybevételével is
létrejön. A fogyasztásmérés kialakításának, valamint a mérõállomás ellenõrzésének lehetõségét a szolgáltató részére biztosítani
kell. Az ingatlan tulajdonosa a víziközmû-rendszer üzembe helyezésétõl számított egy éven belül köteles az ingatlant beköttetni, amennyiben a víziközmû-rendszer az ingatlanról mûszakilag
elérhetõ módon kiépült, és rendelkezésre áll, valamint az ingatlan
használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötõdik. A kötelezettséget már meglévõ víziközmû-rendszer esetében annak bõvítésétõl számított egy éven belül kell teljesíteni. A rákötési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a település jegyzõje hivatalból kötelezi az ingatlan tulajdonosát a bekötésre.
Egyéb rendelkezések Az egyes szakmai kérdésekben kiemelt szerepet kapnak majd a törvény végrehajtása érdekében 2012. július
1-jei határidõvel elkészülõ alacsonyabb szintû jogszabályok; kormányrendeletek és miniszteri rendeletek. A kormányrendeletek
–a teljesség igénye nélkül – elõírják például a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás meghatározásának alapelveit, és a hozzájárulás fizetése alól mentesülõ nem lakossági fogyasztók körét. Rendelet
szabályozza majd az üzemeltetési szerzõdés megkötésére irányuló pályázatkiírásának feltételeit, minimális tartalmi követelményeit és eljárási szabályait, valamint az üzemeltetési szerzõdések
tartalmi követelményeit. Szintén rendeletben határozzák meg a
víziközmû-szolgáltatók jogait, kötelezettségeit, illetve a tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás szabályait.
Meghatározzák a szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony
részletes szabályait, a közüzemi szerzõdés és az üzletszabályzat
tartalmi követelményeit, valamint rendelkeznek a víziközmûszolgáltatás díjainak szerkezetérõl, illetve a vízátadási díj szerkezetérõl is. Miniszteri rendeletben fogják szabályozni a víziközmûvek vagyonértékelésének szabályait, a szolgáltatási- és vízátadási-, illetve szennyvízkezelési díjakat, valamint az egyes hivatali
eljárásokért fizetendõ igazgatási díjakat. Ugyancsak miniszteri
rendeletben szabályozzák a gördülõ fejlesztési terv tartalmi és
formai követelményeit.
Szerkesztette: Nagy Károly
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Simontornya város
szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása
sajtóközlemény
A tervek szerint halad az 1,6 milliárdos a
„Simontornya város szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása” projekt
Simontornya város teljes csatornahálózatának kiépítésére, új tisztítótelep építésére, a meglévõ szennyvíz elvezetõ hálózat egy részének rekonstrukciójára kerül sor 2013 júliusáig. A projekt lezárása 2014. februárjában várható.
Simontornya Város Önkormányzata 2010 októberében nyújtotta
be pályázatát a Környezet és Energetikai Operatív Program keretében megjelenõ Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós
konstrukciójára. A sikeres pályázatot 2011 májusában a Támogató 1 249 324 779 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesítette, mely az elõkészítési és megvalósítás költségek 77,9%-a. A
támogatási szerzõdés aláírására 2011. július 19-én került sor.
Jelenleg a városnak egy-ötöd része rendelkezik szennyvízelvezetõ
csatornával, mely a régi bõrgyár mûködése kapcsán épült szennyvíztisztító telepre vezeti a kommunális szennyvizet. Erre a telepre
szállítják be a csatornázatlan területekrõl a települési folyékony
hulladékok egy részét, más részük elszivárog, terhelve ezzel a környezetet. A „Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása” projekt keretében Simontornya város teljes – a vízvezetékkel ellátott utcák - csatornahálózatának kiépítésére, új
tisztítótelep építésére, a meglévõ szennyvíz elvezetõ hálózat egy
részének rekonstrukciójára kerül sor.
A támogató döntést követõen a közbeszerzést lebonyolító céggel,
a Polányi Ügyvédi Irodával kötött szerzõdést az önkormányzat,
hogy hat területen (szennyvíztelep kivitelezésére, szennyvíz hálózat kivitelezésére, projektmenedzsmenti feladatokra, kiviteli tervek készítésére, mérnöki feladatok és tájékoztatási feladatok elvégzésére) közbeszerzési eljárást folytasson le. A projektmenedzsment feladatokat a projekt sikeres lezárásáig a KHZ Konzorcium látja el, míg a tájékoztatást a EU-MI-Kaveczki Terv Kft.
végzi. Az engedélyes terveket készítõ ALBA GEOTRADE Terezõ és Földmérõ Zrt. 2012. április végéig készíti el a kiviteli tervet.
Jelenleg a mérnök (mûszaki ellenõr) kiválasztása van folyamatban. A kivitelezõ kiválasztása csak ezek után indulhat, mert a
FIDIC Piros Könyv szerint az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban benne kell lennie a kiviteli terveknek. Az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítása elõreláthatólag 2012. nyarán fog megkezdõdni. A projekt elõreláthatólag
fizikailag 2014. február 5-én zárul.
A fejlesztés az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága és az „Energia Központ”
Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhat meg.
További információs lehetõségek: 06 80/624-623 zöld számon
Simontornya város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

E-mail: info@kaveczki.hu, www. simontornya.hu,
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Születések februárban
Kiss Réka Regina,
Cseh Iván,
Reichardt Kira
Baki Csenge
Házasságkötés februárban nem volt.
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RÖVID HÍREK
Közel 13 millió forintos fejlesztést terveznek Az önkormányzat a
SIÓ–Víz Kft. 2012 éves fejlesztési (rekonstrukciós) tervét elfogadta. A Kft-ben az önkormányzat több mint 23%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A terv jól illeszkedik a várkörnyék rehabilitációja során végrehajtandó építkezésekhez. Elsõ sorban és ütemben ezeken a területeken, és a város fõterén cserélik ki a régi, elavult vízvezeték csöveket, hogy ezután már zavartalanul tudják
végezni a díszburkolási munkákat.

A két szomszédos település Simontornya és Pálfa, közelebb kerülhet egymáshoz, ha elkészül a tervezett új út. Annak elkészültéig a két település szilárd burkolatú úton csak kerülõvel érhetõ el,
ami közel 25 kilométer plusz távolságot jelent. Most felgyorsultak
az események, a NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.) újra
kiírta a pályázatot a Simontornya–Pálfa közötti közútra (hivatalosan Szekszárd-Simontornya 6317 sz. állami közút). A pályázatok beadási határideje: 2012. február 16., eredményhirdetés:
2012. március 22., míg a szerzõdéskötés 2012. április 3. lesz. A
pályázati kiírás a közút építésének befejezési határidejét, 2013
áprilisára határozta meg.
A rendkívüli szómunkás ismét sikert aratott
Neves szakértõk értékelése alapján Boros János Tamás simontornyai szerzõ „Demeter, az erdõ tündére és az Északi szél” címû
meséi bejutottak a legjobb tíz pályázat közé! Így bekerül a „Mesélj mindennap kampány!” március elején megjelenõ nagy mesekönyvébe. Olyan ismert írók mûvei mellett olvasható a két mese,
mint Vámos Miklós, Lackfi János, Nyulász Péter, Baraczka Gergõ és Babiczky Tibor.
Va-Lá

Szálkáim

A témát ismét az utcán láttam meg, pontosabban a város fõterén
található egykori papírbolt kirakata az, ami felbosszantott, s gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. Jelenlegi állapota enyhén szólva siralmas. A fénykép jól mutatja, hogy az egyik portálon ismét
kitörték az üveget, míg a másikat már bedeszkázták, ezzel védekeznek az újabb üvegtörés ellen. Az biztos, hogy a város központjában, de más helyen sem épületes e látvány. Jó lenne tenni valamit, s megakadályozni a hasonló eseteket. Aki tud, segítsen, mert
ez azt hiszem a város jó érzésû lakóinak közös ügye.
Va-Lá

A Fried Mûvelõdési Ház Simontornya meghirdeti
az intézményben levõ
BÜFÉ üzemeltetését mûködési jog átadásával
Jelentkezéseket 2012. március 20-ig,
írásban lehet beadni a Fried Mûvelõdési Házba
(7081 Simontornya, Petõfi u. 67.).
További információ a mûvelõdési házban munkanapokon
8-16 óráig, vagy telefonon – 74/486-154, 30/825 92 49.
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Volt egyszer egy bõrgyár…
15. rész
E havi elsõ három képünket az 1955-ben készült sorozatból választottam ki – a gyár 175 éves fennállásának múzeumi emlékképei közül.
A legelsõn a vixos cseres dolgozói állnak – ahogy éppen a munkájukat félbehagyták. Balról: Kiss Imre csoportvezetõ, Petõ István,
Vitárius József, Tihanyi Gyula, Nagy István.

3.

1.

4.

A második kép az üveglapos szárítóban dolgozókat ábrázolja.
Balról: Takács József, Priger (Prieger?) György, Bencze János,
Kertész ?, Kovács János csoportvezetõ, Bereczki Imre, Kondor ?,
Gácser József.
2.

Az ötödik képpel visszamegyünk a 60-as évek elejére – Luka
Istvánné közvetítésével Bereczki Pálné Vendrei Ilonától kaptuk.
Baloldalt (fehér ingben) Prónai Gyula és Bérczi Márton áll, õmögötte Bakos Tibor. Elõttük balról Vendrei Árpád akkori fõmérnök, Hegedüs Lóránt feleségével és fiukkal, Péterrel. Hegedüsné
elõtt Vendrei Árpádné, a kályhánál Bérczi Mártonné, elõtte
Gyuricza Lajos igazgató. Mellette Dr. Bartos Istvánné, Bakosné
Zsuzsa kollégám, egy vendég és Prónainé Ili ül. Elõttük Csomós
5

A harmadikon a villanyszerelõk állnak mûhelyük elõtt. Balról:
Kovács János, Bregovics Pál, Baum Károly, Tóth József mûvezetõ, Kondor György, Csigi József, Bereczki Pál. – Mára már csak az
akkori fiatalok lehetnek közöttünk.
Negyedik vidám hangulatú képünk az ipari tanulók egyik szakmai
– vagy jutalom? kirándulásán készülhetett. A sorompón ülõ szakoktatók, jobbról: Halas Kálmán fõmérnök, Csatári Dezsõ a busz
vezetõje, Varga István, Gáncsov Károly – és még valaki a balszélen. A képet Halas Kálmántól kaptam.

MEGEMLÉKEZÉS

Nem múlnak el Õk, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok évek.
Fájó szívvel emlékezünk Márkus Ferenc halálának 20. évfordulójára.
Szeretõ családja

András, a Prónai és Bérczi
testvérek és Jánosi Zita.
Csaknem valamennyien elköltöztek Simontornyáról.
A képet Bartos Pista készíthette. Õk többnyire vezetõ
beosztást töltöttek be, különféle posztokon.
Hatodik fotó Luka Istvánt
ábrázolja feleségével, Zsiga
Ilonkával. Mindketten sok
évtizedes bõrös múlttal rendelkeznek. Mögöttük áll
unokájuk Vadas Gergõ. A
kép nevezetes alkalomból
készülhetett 2005-ben – (de
nem kérdezek rá, hadd legyen meglepetés!)
Folytatjuk.
Kiss Margit

6.

2012. március

KÖZÖSSÉG

7

A lovas közgyûlést a lovagteremben tartották
A Simontornyai Vármúzeum impozáns termében tartotta évi beszámoló közgyûlését a Tolna megyei lovas szövetség díjugró szakágazata. Összegyûlt a lovasok nagy családja, több mint százan vettek részt a díjkiosztóval is egybekötött ünnepi eseményen. A terített asztalok, a piros egyen trikóba öltözött lovas szakmunkás tanuló hosztesz lányok emelték és igazán ünnepélyessé tették a gyûlést. Kapoli István elnök értékelte az elmúlt évet, elmondta, hogy
4 versenyt rendeztek Pálfán, Dombóváron, Tamásiban és Simontornyán. Az indulók száma mindenütt 100 felett volt, csupán Tamásiban voltak kevesebben a reméltnél, igaz, hogy az idõpontválasztás nem volt szerencsés, ugyanekkor rendeztek egy versenyt a
Balatonhoz közel. Zömében magas színvonalú versenyek zajlottak, ezek jól szolgálták a lovassport népszerûsítését. További településeket szeretnének bevonni, hogy minél többen megismerjék
a lovaglás élményét, sok idõt töltsenek el a fiatalok a szabadban.
A ló és a lovas összmunkája egyben a felelõsségtudatra nevelést is
szolgálja, mindezt játékos formában. A közgyûlésen több ismert
szakember, köztük Szebényi Dániel korábbi díjlovas a Magyar
Lovas Szövetség elnökségi tagja a Pegazus lovas magazin fõszerkesztõje osztotta meg gondolatait a jelenlevõkkel. Hufgart Kata-

lin, Papp Mihály és Szoka Ferenc lovas szakemberek az összefogásról, a gyerekek bevonásáról, a balesetmentes pályák elõkészítésérõl, a továbbképzések fontosságáról és a ló szeretetérõl, felkészítésérõl adtak szakmai tanácsokat. A közgyûlés végén kiosztották az egyes kategóriák legjobbjainak az okleveleket, kupákat.
A közgyûlésen adták át Gösi Annának a Simontornyai Szakképzési Non profit Kft. tanulójának Tolna megye távlovagló bajnokának a díszes serleget. A legnagyobb tapsot Hajdics Ágnes (Tamási) kapta, aki Tolna megye legjobb sportolója címet érdemelte ki a
lovassportban elért tavalyi eredményeiért. Edzõje a szövetség
elnöke Kapoli István – mindkettõjüknek gratulálunk, és további
sikereket kívánunk.
Va-Lá

Kazahsztántól Várpalotáig lóháton
Február 25.-én nem mindennapi élményben lehetett annak része,
aki ellátogatott a simontornyai vár lovagtermében tartott rendhagyó úti beszámolóra.
A Simontornyai Hagyományõrzõ Csoport szervezésében Csepin
Péter mesélte el rendkívüli és embert próbáló lovas útjuk történetét. Az elõadását diavetítéssel, és nem mindennapi humoros megjegyzéseivel tette mindenki számára érdekessé. Mindemellett pedig tényszerûen ismertette az utazás fárasztó és viszontagságos
körülményeit is.
A túra rendkívüliségét nemcsak a lóháton megtett 6714 km-es távolság adta, hanem az is, hogy mindezt XVI. századi korhû vitézi
felszerelésben tették meg. Beláthatjuk, az út során nem ok nélkül
keltett feltûnést Csepin Péter és társa Zsolnai Gábor, akik kaftánban, szablyával az oldalukon, íjjal – nyíllal felszerelve közlekedtek
Kazahsztánban vásárolt lovaikkal. (haza is jöttek velük, minden
akadály ellenére)

Távoli rokonainktól – a kazakoktól indulva, füves pusztákon, köves és sós sivatagokon keresztül vezetett az útjuk. Olyan tájakon
haladtak, amin õseink is jártak annakidején. A történetet követve
bepillanthattunk a túra során megismert népek életébe, szokásaiba.
Megjegyezendõ, hogy utazásuk 2009. március 21.-tõl 2009. október 3-ig tartott, vagyis 197 napot vett igénybe.
Befejezésül felvillantotta legújabb kalandjuk tervét: lóháton eljutni Skandináviáig, hazafelé pedig a Baltikumon keresztül jönnének. Mindezt kimondottan középkori felszereléssel, hálózsákok és modern sátrak nélkül…
Reméljük a majd 8 hónaposra tervezett útjuk során sikerrel járnak, és hamarosan lesz alkalmunk meghallgatni a legújabb úti élménybeszámolójukat.

Könyvajánló
Ebben a rovatban idõrõl idõre lehetõséget kínálunk olvasóink számára, hogy, hogy kedvenc könyvüket
ajánlhassák a nagyközönség számára is.
Elsõ alkalommal Pálosné Õri Teréz ajánlja Stefan Heym: Keresztesvitézek címû kötetét:
„Fiatal lányként olvastam elõször ezt a könyvet, azóta többször újra olvastam, és mindig találok benne valami újat. Mindig szerettem a nagylélegzetû, hosszú regényeket és a történelmet. Ebben a két kötetes könyvben minden együtt van, amit szeretek.
A regény a második világháborúról, azon belül is a normandiai hadmûveletekrõl szól.
Amikor utána néztem a szerzõnek, megtudtam, hogy Heym az amerikai hadsereg katonájaként részt vett az
eseményekben, ettõl még hitelesebb lett számomra ez a könyv. Megismerhetjük a regényben a különbözõ
katona típusokat, van köztük üzletelõ ügyvéd – alezredes, és német emigráns õrmester is. Bemutatja a háború mindennapjait, és betekintést nyújt az események hátterébe. A történet politikai, társadalmi és erkölcsi
problémák szövevénye, melynek megfejtése során képet kapunk a fasizmus hatásáról az emberek életére.
Szeretettel ajánlom a könyvet, minden történelmi témát kedvelõ olvasó társamnak.

Bencze János
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Tolnanémedi
farsang
Szomszédolt a bõrgyári nyugdíjas klub Tolnanémedivel és
Kisszékellyel közösen, egy kellemes délutánt tölthettek el együtt.
A bõrgyáriak elõadták a Hófehérkét és a hét törpét.

Mûvészetkedvelõknek –
röviden!

A Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft.
I. HÚSVÉTI FESZTIVÁLT rendez!
Ideje: 2012. 04. 06. (péntek)
Délelõtt 10 órától
Helye: Simontornya, Szent István király u. 2.
(A faház elõtti udvar)
Arcfestés, lovaglás, nyuszi simogatás, rajzkiállítás, meleg étel
és a környékbeli kézmûvesek munkáinak kiállítása és vására
várja az érdeklõdõket!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

A Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft.
I.Húsvéti Fesztivált rendez!
Ideje: 2012. 04. 06. (péntek)
Délelõtt 10 órától
Helye: Simontornya, Szent István király u. 2.
(A faház elõtti udvar)
VÁRJUK ÜGYES KEZÛ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK
RAJZAIT, FESTMÉNYEIT, HÚSVÉTTAL KAPCSOLATOS
MUNKÁIT!
Leadási határidõ: 2012. 03. 30.(péntek)
Simontornya, Szent István király u. 2. szám alatt
(az önkormányzat mellett)
Legszebb alkotásokat a helyszínen kiállítjuk és díjazzuk!
Arcfestés, lovaglás, nyuszi simogatás, környékbeli kézmûvesek munkáinak kiállítása várja az érdeklõdõket!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Az õsember „plazmatévéje” – a barlangrajz? De mit is takar az
elsõ olvasásra talán meghökkentõ kérdés? Hogy erre válaszolhassunk, vissza kell utaznunk a képzelet segítségével a sosem
látott múltba, melyrõl csak a régészek szolgálhatnak némi információval. Krisztus elõtt kb. 50–70 ezer évvel élt a Földön a
Homo Sapiens (bölcs ember). Õ készítette sok egyéb fontos
dolog mellett az elsõ vizuális (képi) ábrázolásokat. A rajzokról
illetve festményekrõl igazán pontos tudással nem rendelkezünk. Újabb kutatások szerint az alkotások kb. 10 000 évesek.
Ilyeneket találtak pl. a franciaországi Lascaux-ban (ejtsd:
laszkóban), a spanyolországi Altamira barlangjaiban. Valami
azonban mégis rendelkezésünkre áll: pontosan megfigyelhetjük! De vigyázat! Mai szemünk hozzászokott a kép–áradathoz,
a digitális képhez, a 3D-s multiplex mozihoz. Ahhoz, hogy a
barlangi mûvek valódi jelentõségébõl valamit is megsejtsünk,
meg kell próbálnunk megjelölni az emberi történelem mérföldköveit, melyek részben meghatározták a gondolkodás
fejlõdését:
* Felegyenesedett járás, a kéz használatának kezdetei
* Eszközkészítés
* Szakóca (kezdetleges balta)
* Beszédgesztusok, vadászat, tûz használata,
élelem és víz szállítása
* Kõpengék, csonteszközök
* Barlangrajzok, nyíl, íj, dárda, szigony, csónak használata
A felsorolásból kitûnik, hogy a barlangrajzok elsõsorban az
életmóddal függnek össze. Maguk a rajzok pontos megfigyeléseken alapulnak és valószínûleg kultikus szerepük is volt.
Egyes kutatók a rajzok elhelyezkedésében (a barlangon belül)
rendszert vélnek felfedezni. Ezek a mûvek koruk ábrázolásának csúcsteljesítményei. Ha összehasonlítjuk a mai technikával és ábrázolásmóddal, a kép, illetve a mozgókép szerepével
életünkben, megállapíthatjuk, a lényeg nem nagyon változott.
Végigtekintve az évezredeken még ma is érvényes az õsi kínai
közmondás: „Egy kép többet mond ezer szónál!” A simontornyai könyvtárban a témához kapcsolódó kölcsönözhetõ kiadványok: Horváth Lászlóné: Õskor és ókor mûvészete, Varga
Domokos–Vekerdi László: A világ kereke.
Gyurkó Gábor
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Köszönet az 1 %-ért

ADÓ
1%
Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók! A
„Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2010. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel, és
ezzel Simontornya városát támogatták. Az SZJA 1%-ából kapott támogatások összege 2011-ben 324396 Ft volt. A befolyt
összeget a kuratórium határozata alapján a következõ célokat,
szervezeteket támogatjuk: 1. Az „Õszikék” Gondozási Központ. 2. A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ. 3. A
Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat. 4. A „Városközpont
rehabilitációjának”. 5. Civil szervezetek és magánszemélyek
kérelmei.
Kérjük adójuk 1%-ával 2011-ben is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány Adószám:
18858406-2-17 (Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött lapokat igény szerint biztosítunk.) Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen konkrét célra szeretnének támogatást felajánlani, megtehetik alapítványunkon
keresztül. Ez történhet készpénzbefizetéssel és átutalással is a
konkrét cél megjelölése mellett. Számlaszámunk: OTP Bank
Zrt. 11746098-20028053 Ismét megköszönve bizalmukat!
Tisztelettel!

A Simontornya Múltjáért Alapítvány 1998-ban került bejegyzésre. Az alapítvány tartós közérdekû. Célja: helytörténeti kutatások elõsegítése, a város történelmi múltjának megismerése
és megismertetése; a kutatásokat követõen az eredmények
közzététele, megjelentetése; helytörténeti kiállítások, megemlékezések szervezése, bonyolítása. Az alapítvány az elmúlt 13
évben 10 helytörténeti tanulmányt jelentetett meg, és a Helytörténet Háza 7 termében hozott létre állandó kiállításokat.
2011-ben a Simontornya Múltjáért Alapítvány 145.882 Ft bevételre tett szert az Önök 1 %-a révén, melyet XX. század neves simontornyai pedagógusairól készült fotók kinyomtatására, valamint a Tablók könyve I-II-III. köteteinek megjelentetésére fordítunk. Az arcképcsarnok avatására a Pedagógus napon kerül sor a Petõfi úti iskolában. Tablók könyve bemutatását az augusztus 20-i városi ünnepélyen tervezzük. Még ebben
az évben szeretnénk befejezni Kiss Margittal a Simontornyai
Bõrgyárról és dolgozóinak életérõl szóló fényképes kiadvány
összeállítását is. Amennyiben egyetért az alapítvány terveivel,
támogatni szeretné törekvéseiben, kérjük, ajánlja fel adójának
1 %-át a 2012. évben is.
Adószámunk: 18856930-1-17 Nagyon köszönjük a segítséget.
Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke

Máté Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Tisztelt Adományozók!
Köszönet az 1 %-ért
A „Farkas Ferenc Emlékére a Római Katolikus Templomért
Alapítvány” Isten áldásával, hálásan megköszöni a 2011.-ben
kapott, 33.000 forintot, melyet a katolikus templom karbantartására fordítottunk. A támogatásokat nagyon köszönjük és
várjuk idei felajánlásukat: az adószám: 18860854-1-17
Enesei Józsefné kuratóriumi elnök

Simontornyai Színházi Nyár
Simontornyai Színházi Napok
Kiemelkedõen Közhasznú
Közalapítvány
SZÁMLASZÁM: 1174609820027667
„A „Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedõen Közhasznú
Közalapítvány” 2011. évben SZJA 1%-ból 85.806,- Ft-ot kapott. A támogatást Simontornya várossá avatásának évfordulóján, 2011. július 2-án rendezett „Grúz Vihar” színházi elõadás, reklám és tiszteletdíjának költségére fordítottuk. Támogatásukat köszönjük, és kérjük, hogy 2012. évben is segítsék
alapítványunkat az adójuk 1%-ának átutalásával. Alapítványunk adószáma: 18854691-1-17” Endreffyné Takács Mária a
kuratórium elnöke

Köszönjük Önöknek a 2011. évi önzetlen segítségüket, melyet
a 2010. évi adójuk 1%-ából ajánlottak fel. Ezt a pénz az intézményünkben mûködõ csoportok munkájának színvonalasabbá tételére fordítottuk. Kérjük továbbra is segítse adója
1%-ával a csoportjainak munkáját! Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1%-áról valamilyen közhasznú alapítvány javára. A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel fogad minden támogatást, így adója 1%-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy az intézményben
mûködõ csoportok a jövõben is megfelelõ színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie? A rendelkezés adója 1%-ról nem kerül Önnek
pénzébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor. Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képezõ „EGYSZA” lapon az
elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú
Alapítvány adószámát: 18863558-1-17. Amennyiben személyi
jövedelemadó bevallását munkáltatója készíti el, a rendelkezõ
nyilatkozatot lezárt borítékban adja át munkáltatójának. A borítékra írja rá az Ön nevét, címét, adóazonosító jelét és a lezárt
borítékot írja alá a leragasztáson átnyúlóan. Miért fontos, hogy
Ön is rendelkezzen? Évrõl évre intézményünk támogatottsága
csökken, ami befolyással van az egész mûködésünkre, csoportjaink mindennapjaira. Így még nagyobb szükségünk van támogatásokra: az egy százalék felajánlására! Adó 1 százalékával
pénz kiadása nélkül támogathatja Alapítványunkat. Tegye
meg mielõbb, és kérjük, hívja fel környezete figyelmét is a személyi jövedelemadó egy százalék felajánlásának fontosságára!
Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!
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21 végzõs szakmunkás tanuló viselheti ezután az iskola befejezését szimbolizáló szalagot. Elsõ ízben rendezte a Simontornyai
Szakképzési Non Profit Kft. a szalagtûzõ ünnepséget, eddig a
Vak Bottyán ÁMK keretében történt a szakmunkás oktatás.
Kántor Csõsz Mónika ügyvezetõ igazgató személyesen tûzte fel
a szalagot a 11 nõi szabó, a 8 kertész és zöldségtermesztõ és a két
lótartó és tenyésztõ szakmunkásjelöltnek.
A színpompás ünnepségen a lányok a nyitótáncot a nõi szabó
tanulók által készített ruhákba mutatták be.
Va-Lá

Bemutatkoztak a nemrég alakult ugrókötelesek
Gölöncsér Lászlóné pedagógus vezetésével október vége óta
edzenek a több mint 20 gyereket számláló ugróköteles csoport tagjai. A napokban egy nyilvános edzésen mutatták, hogy eddig mit
tanultak, hol tartanak a felkészülésben. Az iskola tornaterme
szûknek bizonyult, nagyon sok szülõ és érdeklõdõ vett részt az eseményen, a gyerekek a bordásfalra is felmerészkedtek, onnan nézték társaik ügyességét. A vendég Tolnanémedi Csimota Ugróköteles csoport gyerekei színpompás, mûsorral léptek fel. Látszott,
hogy Õk már több éve magas színvonalon ûzik ezt a látványos, kitartásra, csapatszellemre, ügyességre nevelõ sportot. A tervek szerint rövidesen, nagyobb közönség elõtt is bemutatják ügyességüket, egy megyei férfi bajnoki kézilabda mérkõzésen, ahol nem ritka
a 150 feletti nézõ.
Va-Lá

A IV. korcsoportos fiú kézilabdázók ezüstérmesek
A megyei döntõn csak gólkülönbséggel marad le a csapat az elsõ helyrõl!!!
Eredmények:
Simontornya – Dunaföldvár 17 – 17 Góllövõk: Kiss György 7, Szabó Bence 5, Török László 3, Bogdán László 1, Szemes Gergõ 1.
Simontornya – Bonyhád 27 – 12 Góllövõk: Szabó Bence 11, Kiss
György 10, Török László 3, Torma Máté 2, Szemes Gergõ 1,
Simontornya – Hõgyész 38 – 7 Góllövõk: Szabó Bence 17, Kiss
György 9, Török László 9, Torma Máté 2, Bogdán László 1,
Végeredmény:
1. Dunaföldvár 2. SIMONTORNYA 3. Bonyhád 4. Hõgyész

Meghívó
Szeretettel hívunk, és várunk minden kedves munkatársat, aki
egykor a volt Simovill Ipari Szövetkezetnél dolgozott a

2012. április 13-án 16 órakor
az Áfész irodaház faházában rendezendõ

NOSZTALGIA
ÖSSZEJÖVETELRE.
A rendezvényt batyus jelleggel tervezzük, kérjük, részvételi
szándékát jelezze az alábbi telefonszámon: Ihász Jánosné 06
(74) 487 534, Lámfalusi Erzsébet: 06 (20) 4311 799, Györéné
Gergely Ibolya 06 (74) 487 496, 06 (30) 8518 225, Szabó
Lajosné 06 (74) 847 039.

A második helyezett Simontornya egy késõbb kijelölt helyen és
idõpontban pótselejtezõt játszhat a többi megye II.helyezettjeivel, ahonnan a gyõztes a régiós döntõbe juthat.
Va-Lá

A Fejér megyei felnõtt férfi kézilabda bajnokság
tavaszi mérkõzései:
Március 18. vasárnap 15 óra Mór I – Simontornyai KK
Március 24. szombat 17 óra Simontornyai KK – Cunder Kézisuli
A bajnokságban rájátszást is rendeznek, melynek programja még
nem alakult ki.
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Húshagyó kedden búcsúztatták a farsangot
A farsang farkán február 21-én a TEMI–Fried Mûvelõdési házban a simontornyai hagyományápolók és vendégeik színes mûsorral búcsúztatták el az idei farsangot. Dolovainé Gyarmati Erzsébet vezetésével felidézték a régi farsangi hagyományokat, köztük
a tollfosztást, melyet az idõsebbek szívesen bemutattak, ezzel
szinte visszafiatalodtak. A mûvelõdési ház énekkara mellett fellé-

pett a felnõtt és a gyerek citerazenekar és az iskolai néptánccsoport. A jó hangulatú, hagyományos eseményen minden korosztály jól érezte magát, melyet még fokozott az ínycsiklandozó fánk
és egyéb édesség, valamint a forró tea és a meleg bor.
Va-Lá

Mini állatkert a Simontornyai Sió híd alatt és környékén. Valószínûleg a Balatonból települt át egy nyolctagú hattyúcsalád, valamint több kormorán és vadkacsa. A helyiek nagyon örültek jelenlétüknek, és rendszeresen etették Õket. A közelben található
pékségbõl friss kenyeret, míg a híd szomszédságában üzemelõ
üzletbõl zöldséget, gyümölcsöt kaptak.
Va-Lá

Fizessen elõa Simontornyai Hírekre!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.
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Megyei diákolimpiát nyertek
a kézilabdás fiúk
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Tolnanémedi a jubileumi
BARÁTSÁG kupán
majdnem mindent vitt

A 95-96-os korosztály, háromcsapatos megyei döntõjében magabiztosan végeztek az elsõ helyen Széplaki Zoltán testnevelõ edzõ
tanítványai. Mindkét mérkõzésen fölényesen gyõztek a Fejér megyei felnõtt bajnokságban edzõdött serdülõ kézisek. Eredmények: Simontornya–Gyönk 38-18 (18-9) Simontornya: Molnár
Balázs (kapus)–Szabó B. 2, Csendes F. 10, Kiss Gy. 4, Farkas R. 8,
Nagy T. 10, Molnár Bence 4 Cs: Orsós Sz., Géringer Z. Az elsõ 13
percben fej-fej mellet haladtak a csapatok (7–7), ezután erõsített
a Csendes és Nagy T. vezérelte alakulat, szünetig jelentõs elõnyt
értek el. A második játékrészben tovább folytatódott a simontornyai fölény, a beállós poszton játszó Farkas Roland többször
betalált, a kapuban pedig Molnár Balázs ismét régi formáját hozta, így végül 20 góllal nyertek. Gyönk–Bonyhád 40–8. A nagyobb
tudással rendelkezõ gyönkiek biztosan nyertek. Simontornya–
Bonyhád 62-8 (31–2) Simontornya: Molnár Balázs (kapus) 2 –
Szabó B.13, Csendes F. 8, Kiss Gy., Farkas R. 6, Nagy T. 15. Molnár Bence 13, Cs: Géringer Z. 3, Orsós Sz. 2. A Simontornya leiskolázta a sportszerûen küzdõ, de szerény játékerõt képviselõ
Bonyhádot. Minden játékos még a kapus is gólt szerzett, az átlövõ
Nagy Tamás 15 gólja mellett, kiemelkedtek a szélsõk, Molnár
Bence és Szabó Bence egyaránt 13-13 gól szerzett. Kiss György újsérülése miatt hamar kivált a játékból, de szerencsére az nem bizonyult súlyosnak. A területi döntõnek, még nincs helyszíne, Simontornya kérte a rendezés jogát.

Simontornyán a huszadik öregfiúk kispályás focikupán 6 csapat
vetélkedett a díszes serlegekért és a különdíjakért. A 15 mérkõzésen összesen 52 gólt láthattak a küzdelmekre kilátogató nézõk. Az
elsõ helyért csatázó Tolnanémedi és a Tolna között csak a jobb
gólkülönbség döntött. Sokáig a Tolna alakulata látszott esélyesnek, de a Németkéri öregfiúk döntetlent játszottak velük, ezzel
felborították a papírformát. Addig a Rauth Mihály vezette alakulat minden mérkõzésen igaz, hogy csak egy góllal, de kikapott. A
néhány simontornyai játékost soraik között tudó Tolnanémedi az
utolsó mérkõzésen gólarányt javítva megnyerte a tornát.
Eredmények:
Tolnanémedi–Aba 4:1, Simontornya–Németkér 1:0, Sárbogárd–
Tolna 0:2, Tolnanémedi–Németkér 2:1, Simontornya–Sárbogárd
1:4, Aba–Tolna 0:4, Tolnanémedi–Sárbogárd 1:1, Németkér–
Aba 3:4, Tolna–Simontornya 3:0, Sárbogárd–Németkér 3:2, Tolnanémedi–Tolna 0:0, Simontornya–Aba 1:1, Németkér– Tolna
1:1, Aba–Sárbogárd1:0, Tolnanémedi–Simontornya 9:0
Végeredmény:
1. Tolnanémedi 11pont (16–3)
2. Tolna 11 pont (10–1) 3. Aba
7pont 4. Sárbogárd 4 pont (7–8)
5. Simontornya 4 pont (3–17) 6.
Németkér 1 pont A torna gólkirályi címét Terebesi László
(Tolnanémedi) 7 góllal érdemelte ki. A legjobb kapusnak Simoni Gábort (Tolnanémedi)
választották, míg a legrutinosabb játékos a Tolnai Fazekas
Gáspár a korábbi évek kitûnõ
játékosa, késõbb játékvezetõje lett. Varga Zoltán fõszervezõ, Laki Attila és Pápai Lajos szervezõk jó munkájának köszönhetõen
az öregfiúk és a nézõk is jól szórakoztak, egy kellemes napot töltöttek együtt a barátság szellemében. A rendezvény fõbb támogatói: Mayer és Mayer Kft., Kerekes Társak Kft., Mayer Szíkvíz,
Varga Pékség és Cukrászda, Takács János vállalkozó, Kovács
József vállalkozó (Fényes presszó)

Va-Lá

Va-Lá

Labdarúgó-mérkõzések
2012. elsõ félév, megyei II. o.
03. 18. vasárnap

15.00

Döbrököz KSE–Simontornya TC 22’

03. 24. szombat

15.00

Simontornya TC 22’–Nagymányoki SE

03. 31. szombat

15.30

Ozora KSE–Simontornya TC 22’

04.07. szombat

15.30

Simontornya TC 22’–Hõgyészi SCE

04.15. vasárnap

15.30

Bonyhád-Börzsöny SE–
Simontornya TC 22’

04.29. vasárnap

16.00

Kisdorogi FC–Simontornya TC 22’

05.05. szombat

16.30

Simontornya TC 22’–Gyönk KSE

05.12. szombat

16.30

Simontornya TC 22’–
Kaposszekcsõ-CS.T.KSE

05.19. szombat

17.00

Szakály KSE–Simontornya TC 22’

05.26. szombat

17.00

Simontornya TC 22’–Magyarkeszi KSE

06.03. vasárnap

17.00

Aparhant SE–Simontornya TC 22’

Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt meccsek elõtt két órával kezdõdnek

„Seigi 2009” Kft.

OKJ-s biztonsági õr tanfolyam
indul Simontornyán
30.000 Ft + vizsgadíj, részletfizetési lehetõség.
A tanfolyam várható kezdete: 2012. március
Pályakezdõk, nyugdíjasok és hölgyek
jelentkezését is várjuk.
Fegyverismereti vizsgalehetõség.
Továbbtanulási lehetõség: biztonságszervezõ II; I

Telefon: 06 (20) 910 7467
Válassza a megszokott színvonalas képzést!
Ny. t. sz.: 00852-2009

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

