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Méltó módon
emlékeztek

1956-ról
Politikamentesen, az ünnep méltóságához megfele-
lõen zajlott a megemlékezés. A Vármúzeumban
tartott ünnepségen a Vak Bottyán ÁMK 11.g osztá-
lyos tanulói közremûködésével emlékeztek az 56

évvel ezelõtti szabadságharcra és forradalomra. A vár kõtár ter-
me családias, remek hangulatot biztosított a Csehóné Kiss Dalma
történelem és magyartanár összeállításában és rendezésében elõ-
adott gimnazisták mûsorának. Az ünneplõk néma csendben fi-
gyelték, az idõsebbek újra átélték az akkori eseményeket, mely

ma már a történelem egy része. A mûsor után az ün-
neplõk fáklyákkal átvonultak az 1956-os forradalom
hõsei és mártírjai emlékére állított kopjafához. Itt
Májer Szilvia és Hollósi Réka egy-egy szép, aktuális
verset szavalt el. Megemlékezõ beszédet Csõszné
Kacz Edit polgármester mondott, kiemelte azokat a
tanulságokat, üzeneteket, melyek napjainkban is
igen aktuálisak. A mai fiatalok olyanokká válnak,
amilyenné neveljük õket. Az önkormányzat, a Vak
Bottyán ÁMK, a rendõrség, a társadalmi és civil
szervezetek az egyházak koszorúkat helyeztek el az
emlékmû talapzatán, így emlékeztek a múlt hõseire.

Va Lá
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 11 fõ és 14 egyéb napirendet tár-
gyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb
eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései
1. Szeptember 17-én Õri Józsefné ügyében
a Tamási Városi Bíróságon tárgyaláson
vettem részt. A per tovább folytatódik
szakértõ bevonásával.
2. Szeptember 19-én Bárdos László címze-
tes fõjegyzõ úrral a Tolna Megyei Kor-
mányhivatalnál jártunk. A tárgyalás témája
a járási hivatalok kialakításával kapcsola-
tos teendõk, személyi illetve tárgyi feltéte-
lek átadása volt.
3. Szeptember 19-én Szabó Attila képvise-
lõ úr képviselte Simontornya városát a Ta-
mási–Simontornya Városkörnyéki Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
ülésén.
4. Szeptember 21-én dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Közgyûlés elnöke járt Si-
montornyán 20 település polgármesteré-
vel. Napirenden a 2014–2020 közötti fej-
lesztési irányok szerepeltek.
5. Szeptember 28-án Forgó úrral a HÉV-
SUGÁR Kft. ügyvezetõjével tárgyaltam a
bõrgyár területén létrehozandó beruházás-
ról.
6. Október 16-án részt vettem Szabó Attila
képviselõ társammal az Elsõ Magyar Ön-
kormányzati Víziközmû és Közszolgáltatá-
si Társulás ülésén. Egyben bejelentem,
hogy ennek a társulásnak alelnökeként fo-
gok tevékenykedni. Fontos szerepem Si-
montornya város megfelelõ képviselete.
7. Október 18-án Simontornyára látogatott
a pálfai képviselõ-testület. A látogatás cél-
ja a simontornyai központi orvosi ügyelet-
hez való csatlakozás lehetõsége. A tájékoz-
tatás mellett megmutattuk az ügyelet épü-
letét is. Fontosnak tartom a település kö-
zötti jó kapcsolatot, mivel hamarosan elké-
szül a 70 éve várt, Pálfát Simontornyával
összekötõ útszakasz.
8. Telefonon kértem a képviselõk hozzájá-
rulását a Bursa Hungarica nevû pályázat
csatlakozásához, amely a szeptember 15-ei
rendkívüli testületi ülésen megerõsítésre
került.
9. A szennyvíztelepi fertõtlenítõ tartályra
az értékbecslés elkészült. A harmadik ki-
írásra sem érkezett ajánlat.
10. A Szent István király u. 10. sz. elõtti új-
bóli útsüllyedést bejelentettük. Az üzemel-
tetõ válaszában megígérte annak kijavítá-
sát.
11. A kátyúzás elkészült.
12. A szennyvizes BM Önerõ Alap pályáza-
tához az elõzõ ülés óta két alkalommal is
kértek hiánypótlást. A mostanira azért volt
szükség, mert a másodszorra beküldött
tábla és a kérelem mellékletét képezõ tábla
nem volt összhangban. Ennek oka az volt,
hogy idõközben a tábla módosításra került.
Az újabb hiánypótlásnak határidõben ele-
get tettünk.

13. A kandeláberrel kapcsolatos nyomo-
zást a rendõrség ismételten lezárta. A tet-
tes ismeretlen. Így a kandeláber javítását és
visszahelyezését az önkormányzatnak ön-
erõbõl kellene megoldania. Ezt még nem
rendeltem meg az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel.
14. A szennyvizes pályázat tekintetében a
KSZ (Közremûködõ Szervezet) közbensõ
ellenõrzést tartott, mellyel a napirendi
pontok között bõvebben foglalkozunk.
15. Szerzõdést kötöttem a szennyvizes pá-
lyázat tekintetében az önerõ csökkentésé-
nek közbeszerzési eljárására. Ezt a rendkí-
vüli ülés napirendi pontjai között elõter-
jesztettem.
16. Újólag megrendeltem a közvilágítási
lámpatestet a Székely u. 4. sz. alatti ingat-
lan elõtti oszlopra.
17. A szippantott szennyvíz szolgáltatására
a kiírandó dokumentumokat a képvise-
lõ-testület a júniusi ülésén elfogadta. Mint
elõzõleg már említettem (két ülés között),
utólag a dokumentumok finomítására volt
szükség. Idõközben megjelent az új hulla-
dékgazdálkodási törvény, amely miatt a
dokumentumok egyes részeit módosítani
kell. Jelenleg ez a módosítás van folyamat-
ban. Ezen módosítások nem érintik a kép-
viselõ-testület által elfogadott minimál kö-
vetelményeket és az értékelési szemponto-
kat. A kiírás – remélhetõleg – még október-
ben megtörténik.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl

1. Szeptember 23-án a nemzetközi idõsek
napja alkalmából köszöntöttem a BSZV,
az ÁFÉSZ és a SIMOVILL nyugdíjasait.
2. Szeptember 27-én Kalános Lajosnál tet-
tem látogatást. Köszönetemet fejeztem ki a
több mázsa szilva átadásáért.
3. Szeptember 26-án a Bõrgyári Nyugdíjas-
klub tagjait köszöntöttem a klub megala-
kulásának 20. évfordulója alkalmából.
4. Szeptember 28-án hivatalosan elköszön-
tünk Dászkel Lászlótól, testvérvárosunk
volt polgármesterétõl. Erõt, egészséget kí-
vántunk neki. Átadtuk a képviselõ-testület
által meghatározott összegben vásárolt
ajándékot. A megbeszélésen részt vett –
Dászkel úrral egyeztetve – Bajcsi Géza,
Cserháti Péter urak, dr. Mihócs Zsolt al-
polgármester, Bárdos László címzetes fõ-
jegyzõ és Csõszné Kacz Edit polgármester.
5. Szeptember 29-én 17. alkalommal ren-
deztük meg az „Adj egy napot az egészsé-
gedért” nevû rendezvényt. Köszönetemet
fejezem ki az orvosoknak, asszisztensek-
nek, szervezõknek az egész napos rendez-
vény megszervezéséért, közremûködésé-
ért.
6. Október 6-án került megrendezésre a
szüreti bál, amely színvonalas, sok embert
megmozgató program volt.
7. Október 8-án az „Õszikék” Szociális
Szolgáltató Központban jártam, ahol az
idõsek napja alkalmából csodálatos mûsor-
ral köszöntötték Simontornya idõs lakóit.

8. Október 23-án az 1956. évi forradalom
és szabadságharc kezdetére emlékezve
koszorúztunk. Köszönetemet fejezem ki
az iskolásoknak és a szervezõknek.

Csõszné Kacz Edit

Az iskola fûtését ellátó kazán meghibáso-
dott és több napig hideg volt a tantermek-
ben, vetette fel egy képviselõ. Van-e fele-
lõs, meg lehetett volna-e elõzni a problé-
mát? Az 1 millió forint értékû kazán Nyír-
egyházáról jön, ezért csúszik a fûtés végle-
ges megoldása, addig segéd fûtõeszközö-
ket használtak. A következõ testületi ülé-
sen az intézmény vezetõje pontos tájékoz-
tatást ad.
– Egyes önkormányzati rendeletet joghar-
monizációs célból hatályon kívül helyez-
tek.
– Jogszabályváltozás miatt az önkormány-
zat vagyonhasznosításáról, használatának
és forgalmi rendjérõl szóló önkormányza-
ti rendeletet módosították.
– A helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételérõl szóló rendelet- terveze-
tet megtárgyalták és az alábbi rendeletet
hozták.

Simontornya Város
Önkormányzata

Képviselõ-testületének
23/2012. (X. 31.) önkormányzati rendele-
te a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendõ díjakról
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
37. § (1) bekezdésében foglaltakra is fi-
gyelemmel a következõket rendeli el:
A rendelet hatálya és célja
1. § (1) A rendelet hatálya Simontornya
Város Önkormányzata tulajdonában álló
azon közterületekre terjed ki, amelyek az
ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként
kerültek bejegyzésre (a továbbiakban: he-
lyi közút).
(2) E rendelet alkalmazása során az út fo-
galma alatt a közúti közlekedésrõl szóló
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1988. évi I. törvény 47. §-a szerinti megha-
tározást kell érteni.
(3) E rendelet célja, hogy a helyi közút nem
közlekedési célú igénybevételéért fizeten-
dõ díjtételeket megállapítsa.
Igénybevételi díjak
2. § (1) Jelen rendelet alkalmazása során a
közút kezelõje Simontornya Város Önkor-
mányzatának jegyzõje.
(2) A helyi közút területének nem közleke-
dési célú igénybevételéért – külön jogsza-
bályban meghatározott eseteket kivéve –
igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj)
kell fizetni, amelynek beszedésérõl az eljá-
ró köteles gondoskodni.
3. § (A) A helyi közút területének nem köz-
lekedési célú igénybevétele esetén alkal-
mazandó
díjak:
a.) napi díj: 1.200 Ft/jármû
b.) 52 napot meghaladó használat esetén:
1.000 Ft/jármû
c.) 180 napot meghaladó használat esetén:
600 Ft/jármû
(B) A helyi közút területének nem közle-
kedési célú igénybevétele esetén 1.000
Ft/jármû napidíjat kell a kérelmezõnek fi-
zetnie.
4. § Közút teljes lezárása esetén a díjak
szorzószáma: 4
5. § Nem kell díjat fizetni a helyi közút terü-
letén a közút kezelõje vagy az építtetõ által,
illetõleg megrendelésre állami vagy önkor-
mányzati érdekbõl végzett üzemeltetés-
hez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó
nem közlekedési célú igénybevétel esetén.
6. § A díjat a közútkezelõi hozzájárulásban
meghatározott mértékben, módon és idõ-
pontban kell a közút kezelõje részére meg-
fizetni.

Záró rendelkezések
7. § E rendelet 2012. november 1-jén lép
hatályba.

Csõszné Kacz Edit polgármester,
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Az önkormányzati beruházások állásáról
és likviditási helyzetérõl elõterjesztett be-
számolót elfogadták.
A járási hivatalok kialakításával kapcsola-
tos megállapodást a testület elfogadta.
2013 januárjától a polgármesteri hivataltól
több feladatot átvesznek a járások, ezzel
együtt 9 személyt is. A simontornyai kor-
mányablak 2014. január 1-jétõl mûködik a
tervek szerint, helyszíne az ÁFÉSZ egykori
üzlete lesz.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetének
kockázatai és a kötvényforrás kezelése té-
mát megtárgyalták. Itt azzal, hogy a kor-
mány bejelentette, hogy az ötezer alatti la-
kosú önkormányzatok adósságát átvállalja
az állam, új helyzet állt elõ, a részletek
azonban még nem ismertek.
A 2013. évi belsõ ellenõrzési tervet elfo-
gadták, de itt is sok még a bizonytalanság,
nem lehet tudni pl. a kistérségi társulás jö-
võjét.
A hó eltakarítási munkákra és a forgalom-
ra való felkészülésrõl szóló tájékoztatót el-
fogadták, a munkák végzésére pályázatot

írnak ki. A képviselõ-testület jóváhagyta a
hó eltakarításnál az utcák sorrendjét:
I. kategória (legfontosabb): Petõfi u., Szent
István u., Templom u., Beszédes F. u. (pos-
táig), Mátyás király u., Dózsa Gy. u., Kos-
suth tér, Malom u., Vár tér, Sió balpart (a
mentõállomásig), Bem u. (központi orvosi
ügyeletig), Gyár u., (gimnáziumig).
II. kategória: Gyár u. (végig), Hunyadi u.,
dr. Kiss I. u., Beszédes F. u. (végig), Mészá-
ros u., József A. u., Rákóczi u., Vak B.-ltp.,
Sport u.
III. A maradék utcák
A polgármester tájékoztatóját a közfoglal-
koztatási programok 2012. évi tapasztala-
tairól, a lakóhely környezeti állapotáról el-
fogadták. Dr. Mihócs Zsolt alpolgármester
ismertette a közvélemény kutatás eredmé-
nyét, mely igen érdekes, megszívlelendõ
véleményeket is tartalmaz. A közmunká-
sok döntõ többsége jól dolgozik – mondta a
polgármester, de sajnos vannak olyanok is,
akik valamilyen pénzbüntetést dolgoznak
le, és nagyon rontják a munkafegyelmet.
Ráadásul õk napi 5 ezer forintért „dolgoz-
nak”, ami nagyon irritáló. Zsolnai István
képviselõ keményen fogalmazott, példát
kell mutatni, megbüntetni azokat, akik a
gyerekekre hivatkoznak, és nem látják el a
feladatot, itt dolgozni kell, nem segélyért
folyamodni. A városban 200 embernek len-
ne szüksége az évi 30 napi közmunkára,
hogy valamilyen jövedelemhez, segélyhez
jusson.
Megtárgyalták az állami köznevelési fel-
adat-ellátáshoz kapcsolódó mûködtetõi fe-
ladatokat. Azt már korában eldöntötték,
hogy nem vállalják az iskola mûködtetését,
de ezt jelenleg pénzügyileg alátámasztani
nem tudják, mert nem ismertek a 2013. évi
változások, csak a következtetésekbõl in-
dulnak ki. A sportcsarnokot meg szeretnék
tartani önkormányzati tulajdonként.
Az iskolafogászat ellátására szerzõdést
kötnek a praktizáló fogorvossal.
A felekezeti temetõrész használati jogának
átadását elvettették. Megbízták a polgár-
mestert, hogy újra tárgyaljon a püspökkel.
November 1-jén lejárt Vácziné Horváth
Anikó könyvtárigazgató öt éves határozott
idejû kinevezése. Az önkormányzat a mun-
kakör betöltésére pályázatot ír ki, de csak
2013. április 30-i határidõvel. Ennek oka,
hogy még nem ismert az, hogy a várat átve-
szi-e az önkormányzat. Ha igen, akkor va-
lószínû, hogy egy igazgatója lesz a két intéz-
ménynek. Jövõ év április 30-ig megbízott
igazgatóként irányítja a könyvtárat Váczi-
né.
Kérik a két iskolabusz önkormányzati tu-
lajdonba adását. A buszokat a kistérségi
társulás pályázatán nyerték, ezért térítés-
mentesen szeretnék birtokba venni.
A város önkormányzatának és polgármes-
teri hivatalának 2012. évi közbeszerzési
tervének 3. számú módosítását – mellyel al-
kalmazkodnak a megváltozott körülmé-
nyekhez – elfogadták.
A várkörnyék rehabilitációjához kapcsoló-
dó Mátyás király és Beszédes F. utcák bur-
kolatának felújítását megtárgyalták. Lé-

nyegében a buszpályaudvar és környékérõl
van szó, ahol évek óta áldatlan állapotok
uralkodnak. A Simontornya–Pálfa utat
építõ cég, a tárgyalások után beszerzett
utolsó ajánlata alapján, az eredetitõl lénye-
gesen olcsóbban is elvégezné a munkákat.
A 2500 négyzetméter terület áfával együtt
10 millió forintba kerülne. A testület meg-
bízza a Városgazdálkodási Kft.-t a munka
megrendelésére.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ elõter-
jesztésében tárgyalták: Észrevétel a város-
rehabilitációs pályázat kivitelezési munkái-
nak keretén belül, a polgármesteri hivatal fõ-
bejáratához tervezett, akadálymentesítés cél-
jából készülõ rámpára vonatkozóan – témát.
Esztétikai érzék miatt nem javasolják, csú-
nya lesz a rámpától a fõbejárat, egyébként
ez csak félmegoldás, mert a hivatalban az
ajtókon küszöb van, így ott nincs megoldva
az akadálymentesítés. Felelõsséget érez-
nek az épület jellegének megõrzésében, de
jelenleg nem tudnak alternatív javaslatot
tenni. A fõ probléma, hogy valószínû e nél-
kül elveszne az egész megnyert pályázat.

Ismét tárgyaltak a tûzoltólaktanya létesíté-
sének lehetõségérõl, mert nagyon fontos
lenne a Marpingentõl kapott tûzoltóautó
állapotának megõrzése, valamint a tûzoltó-
egyesület felszereléseinek szakszerû táro-
lása. Az anyagi fedezet biztosítására kije-
lölt két önkormányzati lakás eladása eddig
még nem sikerült, most újra kiírják. Szeret-
nék a 2013. évi költségvetésbe beállítani a
szükséges összeget. Andráskó Péter tûzol-
tóparancsnok elmondta, a megyei tûzoltó-
szövetség az épület megvásárlását nem
tudja támogatni, csak az esetleg szükséges
átalakítást. Van egyébként elképzelése,
terve a megoldásra, de ez stratégiai szem-
pont miatt még nem publikus.

Pálfa jelezte belépési szándékát a simon-
tornyai központi orvosi ügyeleti rendszer-
be, melyet a testület elfogadott. A társulás-
ban érintett önkormányzatok beleegyezõ
nyilatkozata után várhatóan 2013. január
1-jétõl Pálfa is tagja lehet a társulásnak.

Va Lá

Nem szálkáim,
de szóvá teszem

A Simontornyai TC ’22 az idén ünnepli
megalakulásának kilencvenedik évfor-
dulóját. Tulajdonképpen kérdõjeles a
mondat, mert semmi jelét nem látni a
készülõdésnek. Többször próbáltam a
sportkör vezetõtõl informálódni, de ez
idáig sikertelenül, zömében azt vála-
szolták, hogy a benyújtott pályázat
eredményét várják. Ebbõl az évbõl már
csak kevés idõ van hátra, ezért bátorko-
dom a Simontornyai Hírekben is felten-
ni ezt a kérdést. Bizonyára nem vagyok
egyedül, aki kíváncsi erre, de leginkább
az ünnepség helyét és idejét szeretnénk
megtudni.

Va Lá
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Az önkormányzat fejlesztési tervei, azok helyzete
Simontornya Város Önkormányzata több
ingatlan fejlesztését tervezi, illetve már fo-
lyamatban van (amely már azonosító
számmal rendelkezik, az a projekt már be-
adásra került).

1. DDOP-4.1.1/B-09- 2010-0006 azonosító
számú és „Simon-tornya 1270-73” Simon-
tornya várkörnyék rehabilitációja elneve-
zési projekt

A projekt a pályázati adatlap szerint bruttó
356 mFt költségigényû, a támogatás össze-
ge 300 mFt. A fennmaradó önerõt három
konzorciumi tag fedezi: Magyar Közútke-
zelõ Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazga-
tósága, Simontornya Város Önkormány-
zata, Szántó László.
A projekt három részre tagozódik, így:
– épületek felújítása,
– közterületek felújítása,
– állami közút felújítása.
A három rész között költség szinten átjár-
hatóság nincs. Ez annyit jelent, hogy a pro-
jekt tervezése során a három rész aránya
kötelezõen betartandó volt.
Ezen belül az alábbi beruházások valósul-
nak meg:
a) Mûvelõdési ház (csak a régi épületrész
földszintje): tetõszigetelés felújítása hõszi-
geteléssel, bádogos szerkezetek felújítása,
külsõ lépcsõ felújítása, épület külsõ aka-
dálymentesítése, elõtér felújítása, vizes-
blokkok komplett felújítása bõvítéssel, fû-
téskorszerûsítés új belsõ kémény építésé-
vel, külsõ nyílászárók cseréje, homlokzat
felújítása.
b) Polgármesteri hivatal: külsõ akadály-
mentesítés, külsõ nyílászárók cserje, hom-
lokzat felújítása.
c) Helytörténet Háza (volt Beszédes utcai
iskola): tetõhéjalás cseréje, homlokzat fel-
újítása, földszinten vizesblokk kialakítás,
külsõ-belsõ akadálymentesítés, többfunk-
ciós udvar (piactér és szabadtéri színpad)
kialakítása, kerítés felújítása, parkolók ki-
alakítása az udvarban, külsõ megközelítés-
sel.
d) Szent István király u. 19. sz. alatti ingat-
lan felújítása (Szántó László tulajdona):
az épület belsõ-külsõ felújítása, benne
hegyközségi iroda és lángossütõ-pizzéria
kialakításával.
e) Közterületek felújítása keretében meg-
újul a Szentháromság-szobor, a Petõ-
fi-szobor környéke és a kolostor udvara az
angolkerttel. A felújítás a növényzet meg-
újításával (egyes fák és bokrok kivágásá-
val, újak pótlásával), egyes helyeken a ta-
lajszint süllyesztésével, új humuszfelület
létesítésével füvesítés, a sétányok díszbur-
kolattal való ellátása, az ezekhez kapcsoló-
dód közmûvezetékek kiváltására kerül sor.
Ide lehetett besorolni a volt fogorvosi ren-
delõben (a Vár téri) nyilvános WC kialakí-
tását.
f) Az állami közút (Szent István király ut-
ca) felújítása a Petõfi utcai iskolától a hí-
dig. Ennek keretében az alábbi felújítások-
ra, beruházásokra kerül sor: a közút tárgyi

szakaszának burkolat felmarása, új aszfalt-
réteg kialakítása, kiemelt szegély létesítése
az úttest két oldalán, járda díszburkolattal
való ellátása, a jelenlegi járda és úttest kö-
zötti sáv zöldövezetesítése, villanyvezeték
földbe fektetése kandeláberek elhelyezé-
sével (csak a Szent István király u. egyes
szakaszán), a napközi konyhánál gyalogát-
kelõ létesítése, ugyanitt a forgalom csilla-
pítása érdekében terelõsziget kialakítása,
a buszöböl áthelyezése, ugyanitt a járdá-
nak a parkba való behelyezése, az alatta
lévõ optikai kábel kiváltása, az út vízelve-
zetésének megoldása új vezeték fektetésé-
vel, víznyelõk létesítésével.
g) Az úthoz kapcsolódóan, de az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ Siópart utca
burkolatának felújítása a polgármesteri
hivatal és az állami közút között 10 db par-
koló létesítésével (a jelenlegi parkoló he-
lyén).
A munkaterületet az önkormányzat 2012.
augusztus 22-én átadta a kivitelezõnek av-
val, hogy a mûvelõdési házban a munkákat
csak a szüreti bál után kezdhetõk meg. En-
nek befejezési határideje 2012. március
31., tehát addig a bálozók szíves türelmét
kérjük. A munkák teljes befejezési határ-
ideje 2012. május 31. A kivitelezési mun-
kák az út csapadékvíz vezeték építésével
elkezdõdtek.
A projekt hatásterülete érinti a szennyvi-
zes és az ivóvízminõség javító program ha-
tásterületét. A munkálatokat próbáljuk
úgy egyeztetni, hogy az elkészült burkola-
tokat késõbb ne kelljen felbontani. A pro-
jekt megvalósításához a megfelelõ enge-
délyekkel rendelkezünk.

2. KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító
számú és Simontornya Város Szennyvíz-
elvezetése és Szennyvíztisztítása elneve-
zésû projekt

A projekt nettó 1.610 mFt költségigényû.
Ennek önkormányzati, illetve lakossági
önereje 361 mFt, melybõl 248 mFt-ot (a
víziközmû társulaton keresztül) a lakos-
ság, 113 mFt-ot pedig az önkormányzat fe-
dez. A 113 mFt-ot az EU Önerõ Alap 55
%-os támogatásával lehet csökkenteni.
2012-ben az országban közel 100 db
szennyvízberuházás állt az önkormányzati
önerõ hiánya miatt. Ezek elindítása érde-
kében – az állam 50 milliárd forinttal meg-
emelve a költségvetését – a maximális 85
%-os támogatás mértékét 95 %-ra emelte
fel. Ez vonatkozik a mi projektünkre is,
amely jelenleg 78 %-os támogatási arány-
nyal rendelkezik. Az önerõ csökkentésére
megtettük a szükséges intézkedéseket, ne-
vezetesen a szolgáltatásra közbeszerzést
írunk ki, a közbeszerzési referens kiválasz-
tásra került, vele a szerzõdést aláírtuk. Re-
ménykedünk, hogy az önerõt legalább 90
%-ra tudjuk emelni a CBA (költség– ha-
szon elemzés) átdolgozásával, a társulati
hitel kamatának és a mûködési költségnek
a projektbe való beépítésével.
A kiviteli tervek elkészültek, de a nyomvo-
nalat módosítani kellett az eredeti enge-

délyhez képest. Ez az engedély (a csator-
nahálózatra vonatkozóan) májusban be-
adásra került, a hiánypótlásoknak eleget
tettünk. A szennyvíztelepre az elvi enge-
délyt is meg kell újítani, mivel az lejárt. Ez
is folyamatban van.

Az NFÜ eljárási szabályai 2012-re sokat
enyhültek, így az egyfordulós pályázatok
esetében is össze lehet vonni a Piros és a
Sárga FIDIC könyves beruházásokat. En-
nek eleget téve a két engedély birtokában
új közbeszerzési eljárást fogunk beadni a
közremûködõ szervezethez a minõségbiz-
tosítási eljárás lefolytatása érdekében. A
kivitelezõ kiválasztására kiírandó eljárást
– elõreláthatólag – januárban fogjuk meg-
jelentetni, a munkálatok megkezdése 2013
márciusára prognosztizálhatók. A kivite-
lezés befejezése 2013 decemberére várha-
tó. A lakosság figyelmét felhívom az önerõ
biztosítására. LTP szerzõdés kötésére már
nincs lehetõség. Aki eddig nem kötött
szerzõdést, annak állami támogatás nélkül
kell a 251.000 forintot befizetni. Az érde-
keltségi hozzájárulás behajtása a társulat
feladata.

3. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 azonosító
számú és a Sió-Kapos Ivóvízminõség-ja-
vító projekt elnevezésû projekt

Ez a projekt kétfordulós volt, az 1. forduló
az elõkészítést tartalmazta. Ennek össz-
költsége bruttó 30 mFt-ot tett ki. Ezzel el-
számoltunk, idõközben megnyertük a 2.
fordulóra is a pályázatot, amelynek teljes
költsége nettó 491 mFt. A projekt hatáste-
rülete három települést érint. Ezek: Si-
montornya, Pálfa és Tolnanémedi.

A 2. forduló kedvezményezettje a három
település által létrehozott Társulás lett.
Ennek okait itt nem részletezem.

A projekt keretében megvalósuló beruhá-
zások Simontornya esetében az alábbiak
(a többi településen is hasonló beruházá-
sok lesznek): központi vízmûtelepen (Vár-
kert utcai telep) aktív szén- és multimédiás
szûrõ beépítése, nyersvíztároló építése,
Laposi térrõl a nyersvíz behozatala a köz-
ponti telepre (ez érinti a várkörnyék reha-
bilitációjának hatásterületét), dekantáló
medence építése, hálózati rekonstrukció
keretében 2 km vezeték cseréje, vízkor-
mányzó aknák szerelvényeinek cseréje
szükség szerint, teljes hálózat tisztítása,
meglévõ tisztított víztárolók felújítása.

A támogatási szerzõdést 2012. februárban
aláírtuk, az EU Önerõ Alap támogatási
pályázatát – amely 100 %-os mértékû –
megnyertük (88 mFt). Jelenleg a kivitelezõ
kiválasztására elkészített dokumentáció
minõségbiztosítása folyik június óta (erre a
közremûködõ szervezetnek 2 hónapja lett
volna). A kivitelezõt még az idén szeret-
nénk kiválasztani, a kivitelezés 2013 már-
ciusában indulna. A munkák befejezési
határideje 2013. december 31. A projekt
megvalósításához a megfelelõ engedé-
lyekkel rendelkezünk.



2012. november KÖZÜGYEK / KÖZÖSSÉG 5

4. DDOP-5.1.5/B-11-2012-0001 azonosító
számú és Simontornya bel- és külterület
egyes részeinek belvízelvezetése elneve-
zésû projekt

A projekt egyfordulós pályázat, a beadási
határidõ 2012. február 9-e volt, melyre a
2011. december 30-án nyújtottuk be a tá-
mogatási igényünket. A pályázat bruttó
költsége 185 mFt, a támogatási intenzitás
85 %, az önerõt az EU Önerõ Alap 65
%-ban támogatja.
A projektben az alábbi fejlesztések való-
sulnának meg: kultúrházi körárok Petõfi
és a Hunyadi utcák közé esõ szakaszának
burkolása mederelemekkel, a Simotrade
és a Simo-Invest Kft. telephelyén lévõ sza-
kasz kotrása, burkolása, a Simo-Invest Kft.
telephelye és a zsilip közti szakaszának
kotrása, a zsiliphez egy átemelõ telepítése
szivattyúházzal, a László király és a Szé-
chenyi utcák vízelvezetõ árkainak burkolá-
sa a kapubehajtóknál új átereszek létesíté-
sével.
Májusban kellett volna eredményt hirdet-
ni, de a dél-dunántúli régióban rendelke-
zésre álló 5,5 milliárd forintot a kormány –
átmenetileg – máshová átcsoportosította.
A projekthez a megfelelõ engedélyekkel
rendelkezünk.

5. Önkormányzati ingatlanok energiara-
cionalizálása (erre még nem adtunk be pá-
lyázatot)

Az MT (Megvalósíthatósági Tanulmány)
elkészítésére és pályázatírásra szerzõdés-
sel rendelkezünk, az MT majdnem készen
van. A pályázatokat 2012. október 1-jével
ígérték megnyitni. Amennyiben arra lehe-
tõség lesz, az önkormányzat a pályázatát
beadja. Erre a képviselõ-testület a felha-
talmazást megadta.
A projekt elõzetesen becsült bruttó költsé-
ge 150 mFt, a támogatási arány 85 %. Az
önerõt az EU Önerõ Alap nem támogatja.
A projekt keretében felújítandó önkor-
mányzati tulajdonú épületek: polgármes-
teri hivatal (Szent István király u. 1.), Hu-
nyadi úti iskola (Hunyadi u. 15.), Petõfi ut-
cai iskola (Petõfi u. 1-2.), volt gimnázium
épülete (Gyár u. 1-5.), mûvelõdési ház (Pe-
tõfi u. 67.), óvoda (Széchenyi u. 60.),
„Õszikék” (Vár tér 3-4.), Nappali Ellátó
Központ (Vár tér 5.), sportcsarnok (Hu-
nyadi u. 16.).
Ezek az ingatlanok a projekt keretében fû-
téskorszerûsítést, illetve hõszigetelést
kapnának. A sportcsarnokban infra hõsu-
gárzó kerülne beépítésre. A projekt köte-
lezõ eleme (15% mértékig) a megújuló
energiaforrás használata. A fenti projek-
tek – az utolsó kivéve – nagyban érintik a
lakosságot, illetve a közlekedést. Valamit
valamiért. Tudomásul kell majd venni,
hogy a projektek befejezéséig (elõrelátha-
tólag 2013. december 31.) a közutakon, il-
letve a közlekedésben olyan kaotikus álla-
potokra lehet számítani, amilyen jelenleg a
Szt. István k. utcában van a csapadékcsa-
torna fektetése alkalmával tapasztalható.
Ehhez kérjük a lakosság megértését és szí-
ves türelmét.

N. K.

Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával
együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév

elsõ félévére vonatkozóan és a felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára

„A” típusú pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsõoktatási intézményben
(felsõoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejû (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.

***

„B” típusú pályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érett-
ségi elõtt álló középiskolások;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõ-
oktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.

Figyelem!
Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-

mûködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.as
px. A regisztrációt követõen lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A sze-
mélyes és pályázati adatok feltöltését kö-
vetõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minõsül. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz történõ

benyújtásának határideje:
2012. november 23.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosí-
tás a http://www.emet.gov.hu/bursa-hun-
garica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-
2013 és a http://www.simontornya.hu/in-
dex.php? pg=_palyazatok internet címen
vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán.

Csõszné Kacz Edit polgármester

Erõsödött a fény, bõvült a kapcsolat. A nemrég alakult Fény-erõ Egyesület zömében a vi-
lágítással, elektromossággal foglalkozókat – akár nyugdíjas, akár aktív dolgozó – tömörí-
ti. A húsz fõvel alakult és bejegyzett civil szervezet, már 52 fõvel mûködik. A külsõ kap-
csolat is kezd kiépülni, elsõnek a Kisszékelyi Kulturális Egyesület csatlakozásáról tár-
gyalnak.
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Volt egyszer egy bõrgyár… 23. rész
E havi elsõ képünkkel
régi adósságot törlesz-
tek. Mert igaz ugyan,
hogy Kondor bácsiék-
ról megjelent már Em-
lékezés – Töredékek/2
címû könyvemben
ugyanez a kép, de az
újságot mégiscsak töb-
ben olvassák, mint a
könyveket. És Kondor József, aki a szállítás egyik megbecsült ve-
zetõje volt a háború elõtt és után is – és lánya, Erzsi, Dudás Ist-
vánné anyagkönyvelõ és természetjáró túravezetõ férjével együtt
–, bizony megérdemli, hogy a többi dolgozóval együtt õrájuk is mi-
nél többen emlékezhessenek. A képen balról Kondor József, fele-
sége, Gahó Julianna és ifj. Kondor József, aki Budapestre került.
Mögöttük áll lányuk Erzsi, aki Siófokon él, lánya Mária, Ferencz
Istvánné családjával, s havonta az egész család alig várja, hogy a
Simontornyai Híreket elküldjem nekik. A képet tõlük kaptam, az
1960-as években készülhetett.

Második képünk egy baba-mama találkozón készült az 1960-as
évek végén. A képen látható felnõttek gyermekeikkel (illetve se-
gítõk). Balról fent: Perger Imre, Mitler Jánosné (õ Csapó Robit
tartja), Baka Józsefné, Csányiné, Kovácsné Tücsök Margit, Var-
ga Andrásné, Csapó Jánosné, elõtte Lukács Ernõné, Luka
Istvánné, id. Sárkány Ferencné, Fekti Ferencné, Palásti Lajosné,
Gara Józsefné. Ülõ sor: Mónusné Gerebics Mária, Véhmanné,
Horváth Kálmánné, Szántó Györgyné (hátul), Takácsné Molnár
Mária, Németh Istvánné (a képet tõle kaptam), Perger Imréné,
Fehér Józsefné, Kondor Györgyné, Halbakszné.
Harmadik képünk ugyanezek-
ben az években, vagy valamivel
korábban készülhetett. A képen
Juhász Jánost és feleségét, Or-
bán Máriát láthatjuk. Juhász bá-
csi a gyár lakatos mûhelyében
dolgozott, 1945-ben õ lett a bõr-
gyár elsõ üzemi bizottságának
elnöke. A képet lánya Magdi,
dr. Bartos Istvánné küldte Bu-
dapestrõl. Õk is a gyár dolgozói

voltak, Magdi az üzemi konyha
vezetõje volt, férje a közgazda-
sági osztályt vezette a 60-as
években.

A Baum Ferencnétõl kapott ne-
gyedik téli kiránduló képen a
boxraktár egyik csoportját lát-
juk. Elölrõl kezdve: Perger Im-

réné, Holik Lajosné, Fekti Ferencné, Domján Gyuláné, Kondor
Györgyné, Molnár Józsefné. Ez a fotó is az 1960-as években ké-
szülhetett valamelyikük szõlõjében.

Ötödik képünket Diel Jánosné Ágitól kaptam, s már az utóbbi év-
tizedek bõrgyári nyugdíjasait láthatjuk a klubösszejövetelen. Saj-
nos, ma már közülük sem lehet mindenki velünk. Állnak balról:
Vinczellér Józsefné, Bõsze Jánosné, Perger Imréné, Kiss Mária
(Deákné), Kiss Virág, Bregovics Pálné, Csapó Jánosné, Varjas
Istvánné, Zugor Józsefné, Bérdi Istvánné, Tihanyi Gyuláné. Ül-
nek: Boros Jánosné, Zádori Józsefné, Botos Jánosné egy vendég
(?), Balogh Ferencné, Pásztor Ambrusné. 2003-ban készült. Ha-
vonta egyszer tartják összejöveteleiket.

Hatodik képünkkel visszatérünk az 1970-es évekbe, amikor még
építették a kikészítõ csarnokot. Az építés vezetõjétõl, Schweigert
Györgytõl kaptam.

Hetedik kép az 1980-as évek közepén készült egy bõrös kiállítás
alkalmával a bõrgyár mûszaki vezetõirõl. Balról jobbra: dr. Bara-
bás András (akitõl a képet kaptuk), Halas Kálmán, Lovas Gyula,
dr. Csonka Horvai Júlia, Vörösmarty Imre, Hólik Sándor, Bach
Istvánné, Huszár László.

Kiss Margit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Minden korosztály jól szórakozott
A bölcsõdésektõl a nyugdíjasokig élvezték a szüreti felvonulást,
mely közel négy óra hosszat tartott. A lovasokból, feldíszített ko-
csikból, kisteherautóból és traktorból álló menet több mint hat ki-
lométer utat tett meg. Közben több helyen megálltak, a két kisbí-
ró rigmusokkal, a felvonulók tánccal és énekkel köszöntötték az
ott lakókat, akik a szokásoknak megfelelõen megvendégelték a
népes sereget. A fogadóállomások között szinte egy kis verseny
alakult ki, ki tud minél eredetibb ötlettel elõállni. Ezúttal sem ma-
radt el a Temetõ utcaiak terménykiállítása, mert mint mondták, a
szüret nem csak a szõlõszedésérõl szól. A díszkapu is egyedi volt a
városban. A legnagyobb csinnadratta az idén is a József Attila ut-

cai (ONCSA) megál-
lónál volt. Egy régen
összeszokott jó csapat
szervezte itt a progra-
mot. A Schweigert
családnak és a kör-
nyék híres diszkósá-
nak, Herceg Lajosnak
sok segítõje volt. Itt
csak a zenészek pi-
henhettek, mert egy
mini stúdióból áradt a
muzsika, erre táncol-
tak a felvonulók és a
környék lakói, Lajos
barátunk folyamato-
san nyomta a szöve-
get, míg õt is táncba

nem vitték. Természetesen minden megállónál akadt valami kü-
lönlegesség, olyan étel, ital, mely jókedvre derítette a felvonuló-
kat és az õket szép számmal kísérõket. A megfáradt felvonuló
sereg a közösen elfogyasztott vacsora után sem pihent, folytatták
a táncot, a mulatozást.

Va Lá

A bal oldali fotón a két büszke nagyszülõ, Schweigert György és neje,
a csõszleány és csõszlegény, unokáikkal.

Beérett a hosszú, jó munka gyümölcse
Csõsz Lászlóval, a Simontornya Város bora fehér kategóriájának
gyõztesével a szõlõmûvelésrõl, a borkészítés titkairól beszélget-
tem.

– Hogyan kezdõdött a szõlõmûvelés, a borászkodás szeretete, amikor
tudvalevõ, hogy alapjaiban mûszaki ember vagy, és hogy szavaidat
használjam „mezei villanyszerelõ”?

– Nagyszüleimtõl, szüleimtõl örököltem a birtokot és vele a lehe-
tõséget. Sokat tanultam apáméktól, a környékbeli szõlõsgazdák-
tól, a szakkönyvekbõl, de szerénytelenség nélkül mondhatom, ta-
lán a legfontosabb a saját tapasztalatom, ugyanis nincs két egyfor-
ma évjárat, minden birtok, elsõsorban a talaj miatt, más jellegû
munkát kíván.

– A város bora címet olaszrizlinggel nyerted, milyen mûvelési szõlõ-
tõkén termett? Milyen szerekkel permeteztél? Mit tartasz a legfonto-
sabbnak, hogy jó minõségû bort ihassunk?

– Az olaszrizling hagyományos mûvelési szõlõn termett. A drá-
gább, középminõségû permetezõszerrel hétszer permeteztem,
rezes szerrel kezdtem és ezzel zártam, ötévenként cserélem a sze-
reket. Nagyon fontos, hogy mindig jókor, amikor szükségesnek
láttam, akkor végeztem el a növényvédelmet, így nem volt rothadt
szõlõ. A hajtásválogatást is bátran kell elvégezni, a tõke közepét
szellõssé kell tenni, akár van rajta termés, akár nincs. A jó minõsé-
gû bor elõállításának igazában nincsenek titkai, talán a legfonto-
sabb a tisztaság, a jó minõségû szõlõ, az erjesztés és a borkezelés.
Az erjesztésnél én a természetes, hagyományos, fahordós eljárást
tartom jónak. Az erjedés befejezõdése után 2-4 hét múlva fejtem
meg a bort, melynek során folyékony ként használok, de az elõírt
mennyiség harmadát teszem a hordóba. Ezután kerül a nedû az
acéltartályokba, melynek nagy elõnye, hogy „mindig tele van” –
akár 5 literes mennyiségnél is megõrzi az íz- és illatanyagát, így
bármikor mindenkit friss, jó borral tudok megkínálni. Már koráb-
ban is részt vettem a borversenyeken, többször értem el aranymi-
nõsítést, de a tavalyi év volt a csúcs. A város bora cím köszönhetõ a
jó évjáratnak, a saválló tartályoknak és egy nagy adag szerencsé-

nek is, nevezetesen annak, hogy az akkori borbírálóknak pont ez
tetszett.
– Milyen lett az idei termés, mire kellett különösen ügyelni a feldol-
gozás során?
– Sok gazdával ellentétben én nem panaszkodom, mert az idén is
hasonló mennyiség termett, mint tavaly, s a várható minõség is el-
éri az elõzõ évit. Igaz, nem lehetett sokáig az „ágyán” hagyni a
mustot, mert nagy szárazság volt, és a sok fizikai tartalom miatt
gyorsan le kellett venni, volt olyan, hogy szüret után két nap múl-
va. Itt sokat számít a gyakorlat, az állandó figyelés, mely a szõlõ- és
borkészítés egyik alapja.
– Talán nem véletlen, hogy a jó gazda sûrûn kóstolja a borát, mellyel
ugyan nem javul a minõség, de az esetleges teendõket gyorsan észleli.
Gratulálok a büszke címhez, és köszönjük a hasznos tanácsokat.

Va Lá
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Tizenötödik születésnapjukat
ünnepelték a mentõsök

Családi körben, szerényen ünnepelték a mentõállomás dolgozói a
jubileumi évfordulót. Beidek Attila állomásvezetõ segítségével
felidézték a kezdetek óta eltelt idõszak eseményeit, melynek so-
rán számtalan emberéletet mentettek meg, s négy szülésnél is se-
gítettek. Az összetartó kollektíva, jelenleg 6 szakmentõápolóból
és 6 gépkocsivezetõbõl áll, egy gépkocsivezetõ a szakmentõápolói
képesítést is megszerezte, így õ még többet tud segíteni. A 12
mentõs dolgozóból 9-en törzsgárdatagok, õk a megalakulás óta itt
tevékenykednek, s máig õrzik a bekeretezett elsõ menetlevelet,
melynek dátuma 1997. október 26.
Csõszné Kacz Edit polgármester megköszönte a mentõsök áldo-
zatos munkáját, elmondta, hogy nagy dolog a mentõállomás meg-
léte, mert sajnos nagyon messze van a kórház, és baj esetén min-
den perc számít. Megemlítette az akkori polgármestert, Cserháti
Pétert, aki nagyon sokat tett azért, hogy itt legyen mentõállomás.
Õ akkor az egészségügyi és szociális bizottság elnöke volt, szociá-
lis érzékenysége napjainkban is igen erõs. Az egészségügy haté-
konyságát szeretné növelni, minden fórumon azért lobbizik, hogy
egy rohammentõje is legyen a városnak, valamint a központi or-
vosi ügyeleten túl egy egészségügyi centrumot szeretnének kiala-
kítani.

Va Lá

Vitéz Attila nagyszerû és
nagybecsû ajándéka

Egy nem mindennapi esetet tudtunk meg Tóthné Unghy Ilona is-
kolaigazgatótól. Vitéz Attila szerzõ az iskolának felajánlott 25 db
kötetet, s nem is akármilyen mûbõl. A könyv címe: Üdvözlet Tolna
vármegyébõl, tele szebbnél szebb képeslapokkal és nagy szakérte-
lemmel összefoglalt településtörténetekkel. Természetesen kö-
zöttük található Simontornya is 12 oldalnyi anyaggal, 24 db gyö-
nyörûséges és ritka képeslappal. A kötet önmagában is nagyon
szép, a simontornyai rész pedig számunkra azt még szebbé vará-
zsolja, köszönjük a nagyszerû ajándékot – mondta az igazgatónõ.
A nagybecsû könyvekkel év közben, év végén azokat a tanulókat
jutalmazzák majd, akik sokat tesznek Simontornya jó hírnevének
ápolásáért, akik szívügyüknek tekintik a település társadalmi és
kulturális fejlõdését, fejlesztését.

Va Lá

Ifjú gyûjtõ – öreg tárgyak címmel nyitottak kiállítást a Vármúzeum
kõtártermében. Klár Máté muzeológus-jelölt kulturális tárgyi
emlékek gyûjteménye ebben az évben látogatható a múzeum
nyitvatartási idejében.

Kettõs születésnapot
ünnepeltek,

együtt 155 évesek

Ritka jubileumot ünnepelt az ÁFÉSZ Nyugdíjasklubja, két alapí-
tó tagja Kapoli Imréné 80 éve, míg Nagy Sándorné 75 éve látta
meg a napvilágot. Egy takaros étteremben köszöntötték a szüle-
tésnaposokat, akiket virágcsokrokkal és tortával ajándékoztak
meg. Ezúttal sem maradt el a nyolcvanon túli életkort megért Far-

kas Ferencné aktu-
ális verse, mely az
idõsekrõl szólt. A
jó hangulatú össze-
jövetelen halászlé
volt a menü, melyet
egy korábbi nyug-
díjas fõzõverse-
nyen elért elsõ he-
lyezésért kapott 10
kilogramm halból
fõztek.

Va Lá
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Csuriavató 2012
Az idei csuriavató a hagyományoknak megfelelõen zajlott. A végzõsök
már a szünetekben különbözõ feladatokkal látták el a hetedikeseket,
akiknek egész héten otthonkában és hajhálóban kellett iskolába járniuk.
Pénteken eljött az avatás ideje. Az eskütétel után a feladatok egy része
hagyományos volt (WC pumpával gördeszkázás, almaevés hátratett kéz-
zel stb.), a másik részét a tizenharmadikosok újonnan találták ki (pl. men-

tolos cukorkás kólaivás). Mindenki igyekezett teljesíteni a feladatokat, és
a többség kicsit koszosan, de vidáman vett részt a próbákon. A felsõbb év-
folyamokra érkezett új tanulókat is felavatták, sõt az újonnan érkezett ta-
nárok is kaptak feladatot. Zárásul a hetedikesek mutattak be egy táncot,
majd átvehették a gimnázium egyensálját, nyakkendõjét, így ettõl a nap-
tól mindnyájan iskolánk „igazi” tagjaivá válhattak.

Molnárné Bereczki Annamária

Folytatódott
a testvérvárosi gyerekek

csereüdültetése
Október utolsó hetében13 marpingeni gyerek üdült a kisvárosban.
A vendéglátók részükre gazdag programot állítottak össze. Elláto-
gattak Székesfehérvárra, Siófokra, wellneszeltek a rétimajori ha-
lászcentrumban, a gimnáziumban németórán is részt vettek. Több
közös estét töltöttek együtt a korábban Marpingenben járt magyar
gyerekekkel. A búcsúesten elmondták, nagyon jól érezték magu-
kat Magyarországon, melyet az is bizonyít, hogy három német
fiatal már ötödször tért vissza Simontornyára.

Va Lá

Idõszaki kiállítás nyílt a Vármúzeumban
A Tolna megyei Nakon született Bernát Já-
nos grafikáiból és festményeibõl Arc-test-lé-
lek, felnyitott örökség címmel nyitottak kiál-
lítást a Vármúzeumban. A mûvész több mint
40 alkotását bemutató tárlatot dr. Kriston
Vizi József, a dombóvári helytörténeti ház
vezetõje nyitotta meg, aki szuggesztív elõ-
adásában szinte mûvészettörténeti órát tar-
tott. A kiállítás 2013. március 3-ig látogatha-
tó.

Va Lá

A fotón balról dr. K. Németh András múzeum-
igazgató és dr. Kriston Vizi József, illetve a
megnyitó közönségének egy része.

Állakodalom
A Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasklub az idõsek világnapja
alkalmával, állakodalommal ünnepelt. Erre a nem min-
dennapi eseményre meghívták a BSZV Nyugdíjasklub
tagjait. Október 13-án 18 fõvel vettünk részt a csodálatos
rendezvényen. Immár negyedik éve tartották meg a ha-
gyományokat felelevenítõ állakodalmat. A hazaiak mel-
lett a bonyhádi, németkéri és a simontornyai vendégekkel
együtt közel 140-en vettek részt. Az idõjárás nagyon ke-
gyes volt hozzánk. Hivatásos võfély vezette a ceremóniát
(lánykérés, búcsúztatás stb.), csodálatos kölcsönzõi ru-
hákban. A násznép végigvonult a falu fõutcáján a faluhá-
zig, lakodalmi zenészek kísértében. A falu apraja-nagyja
nagy tapssal köszöntötte a menetet. Az anyakönyvvezetõ
összeadta az „ifjú párt” (70 év körüliek voltak). Csodála-
tosan megterített asztaloknál, finom vacsorával vendégel-
ték meg a násznépet. Volt ott menyasszonytánc, menyecs-
ketánc. A ceremóniamester különbözõ játékokkal színe-
sítette a lakodalmat, emelte a hangulatot. Torták, süte-
mények hada következett. Nagy örömünkre a BSZV klub
tagjait elkísérte dr. Mihócs Zsolt és felesége Juditka, Csó-
ka Anita és Szabó Attila is. Évek óta hívták õket, és most
el tudtak jönni. Ajándékkal kedveskedtek az ifjú párnak.
Köszönöm nekik. Mindenki jól kimulatta magát. Éjjel két
óra után értünk haza, tele élményekkel. Köszönjük a meg-
hívást. Csak gratulálni tudunk a rendezvényhez. Kívá-
nom, hogy legyen erejük és egészségük, hogy éveken át
tudjanak ilyen nagyszerû rendezvényeket szervezni a ve-
zetõk. Szeretném, hogy a két klub barátsága sokáig mû-
ködjön és erõsödjön.

Koczkásné Marika
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk minden szórakozni vágyó családot a

2012. november 17-én (szombaton),
a sportcsarnokban 9 órától megrendezésre kerülõ

17. APÁK NAPJÁRA.
„Hogyan is kellene apának lenni?
Anyát szépen és hûen szeretni.
Tenyéren hordani a kis családot,
megadva nekik az egész világot.”

(Aranyosi Ervin)
Program:
* ovisok, iskolások mûsora
* sorversenyek apukák gyermekeikkel
* cukor- és lufiesõ
* vendéglátás a szponzorok segítségével
Védnökök: Csõszné Kacz Edit polgármester, dr. Mihócs Zsolt alpol-
gármester, Zsolnai István, az eü., szoc. bizottság elnöke

Védõnõk, Családsegítõ Szolgálat munkatársai

Egy életen át kell játszani,
vagy még azon is túl…

A nyugdíjasok megerõsítették az ismert sláger igazságát

Közel százötvenen vettek részt a simontornyai régió nyugdíjas-
klubjainak ötödik találkozóján, melynek házigazdája a tolnané-
medi klub volt. Ízlésesen megterített asztalok, remek fogadtatás
várta a hat településrõl (Nagykónyi, Nagyszékely, Kisszékely, Pin-
cehely, Belecska, Simontornya) érkezõket. Mindez Fercsák Mi-
hályné elnöknek és kitûnõ segítõinek volt köszönhetõ. Az idõsek
már nagyon várják ezeket a találkozókat, ezért is döntöttek úgy,
hogy ezután évenként két alkalommal is közösen ünnepelnek –
tájékoztatott Botos Jánosné, a régió klubelnöke. A házigazdák já-

tékos vetélkedõt rendeztek, mely kilenc ügyességi versenybõl és
egy teszt kitöltésébõl tevõdött össze. Az ügyességi feladatok igen
változatosak voltak, jól alkalmazkodtak az idõsek megváltozott,
nehezebb mozgásához. Minden játékelemben sok humort, vi-
dámságot találhattunk, a gyufásdobozokból felépített piramis, a
gyufaszálakból kötözött gyöngyfûzés, a hamupipõke mintájára
rendezett négy apró szemû terményválogatás mind nyugodt, re-
megésmentes kezeket igényelt. Ezt a versenyszámot a talán legfi-
atalabb átlagéletkorú kisszékelyiek nyerték. A tesztversenyben a
Simontornyai Bõrgyári Klub végzett az élen, ezt csak a történeti
hûség kedvéért jegyeztük meg. Fontosabb, hogy a kérdésekre el-
hangzottak a helyes válaszok, melybõl mindenki tanulhatott. A
vetélkedõ végén, az eredményhirdetés után, egy kiállítást nyitot-
tak meg, melyben a tolnanémedi nyugdíjasok „Ügyes kezek mun-
kái” láthatóak. A közös ebéd után színpadra léptek a klubok, akik
változatos mûsorukkal gyakran ragadtatták tapsra társaikat,
együtt örültek egymás sikerének. Igen jó ötletnek bizonyult, hogy
a találkozó elején a kisszékelyiek egy dalos füzetet osztottak ki,
melyet a végén közösen énekelt minden nyugdíjas, ezzel is erõsí-
tették az összetartozást.

Va Lá

Kettõs keresztelõ a
református templomban

Ritka esemény szemtanúi lehettek a közelmúltban a városban sé-
tálók. Egy népes csoport, lehettek úgy vagy nyolcvanan, díszes ru-
hákba öltözve vonult a református templomhoz. Két család közö-
sen tartotta ott gyermekeik keresztelõjét, Varga Zoltán és neje,

Moldován Mirabella, valamint Rasits Ferenc és neje, Bogdán
Melinda ezzel is emlékezetesebbé kívánta tenni az ünnepi ese-
ményt. A szertartás egy meglepetéssel kezdõdött, Lõrinczi Károly
lelkipásztor románul köszöntötte az istentisztelet résztvevõit,
ugyanis Moldován Mirabella Erdélybõl származik, de 3 éve már
magyar állampolgár. Õt és a népes erdélyi rokonság szívét melen-
gette a kedves gesztus, a szép szavak. A szülõk vallásosak, rend-
szeresen járnak az Isten házába, megígérték, hogy gyerekeiket is
ilyen szellemben nevelik. A Varga család gyermeke Mirabella
Fatima, míg a Rasits családé Kiara Melissza nevet kapta.

Va Lá

Bánki Kálmán, Gosztola Ádám

Farkas Márta–Kovács István

SIÓ bulit nyert iskolánk
A Vak Bottyán ÁMK az idén is benevezett a Köszönjük, SIÓ! Is-
kolatáska Program rajzpályázatába. A www.koszonjuksio.hu ga-
lériájában az online szavazás 2012. július 1-jétõl szeptember 30-ig
tartott. Az idén 61 rajzra szavazhattunk. A legszínvonalasabb
munkákat beküldõ 16 intézmény SIÓ bulit nyert. A SIÓ fontos-
nak tartja, hogy a teljes pályázat a közösségek, összefogásán ala-
puljon. Ebbõl 3 közönségdíj, azaz a három legtöbb szavazatot
gyûjtött intézmény kapta. Örömmel értesítek minden SIÓ buli
harcost, hogy iskolánk 394 092 közönségszavazattal az elsõ helyen
végzett! – több mint 120 ezer szavazattal elõztük meg a Hajdúbö-
szörményi, 200 ezerrel pedig a sükösdi iskolát. Ajándékunk: gyer-
meknapi vagy egészségnapi rendezvényre SIÓ termékcsomag
2013 tavaszán. Ezt a nem mindennapi eredményt elsõsorban a
sok rajzpályázónak és az õket támogató diákoknak, tanároknak,
szülõknek és minden névtelen SIÓ buli harcosnak köszönhetjük.
Hajrá SIMONTORNYA!!!

Gyurkóné Tóth Irén
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Gazdag programmal zárult
a könyvtári hét

Október 7-én vasárnap délelõtt véget értek az Országos Könyvtári Napok. Az elõzõ hé-
ten a szokottnál is többen keresték fel a bibliotékát, különösen a „Filléres emlékeink” cí-
mû régi magyar pénzek kiállítása és a pénzrõl szóló könyvek vonzották a látogatókat. A
záráskor a városi könyvtárban délelõtt folytatódott a hét éve megkezdett Mesél a képvi-

selõ mesemondó so-
rozat. 9 órától Zsol-
nai István, az egész-
ségügyi, szociális és
sportbizottság elnö-
ke mondott mesét a
gyerekeknek, majd
Adrián Zsuzsa peda-
gógus vezetésével
játszóházban ügyes-
kedtek, szórakoztak
az óvodások és az ál-
talános iskolai tanu-
lók.

Va Lá

T Ü D Õ S Z Û R É S
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Simontornya városban TÜDÕSZÛRÉSRE KERÜL SOR a Szent István
király u. 2. (volt ÁFÉSZ faház) szám alatt, melynek idõpontjai az alábbiak szerint alakulnak:

Dátum Délelõtti idõpont Délutáni idõpont
2012. december 3. – 12.30–14.30
2012. december 4. 10.00–12.00 12.30–14.30
2012. december 5. 11.00–12.00 12.30–16.00
2012. december 6. 10.00–12.00 12.30–14.30
2012. december 7. 10.00–12.00 12.30–13.00
2012. december 10. 10.00–12.00 12.30–14.30
2012. december 11. 10.00–12.00 12.30–14.30
2012. december 12. 11.00–12.00 12.30–16.00
2012. december 13. 10.00–12.00 12.30–14.30
2012. december 14. 10.00–12.00 12.30–13.00
Betegkártyát mindenki hozzon magával!
A tüdõszûrést évente egy alkalommal ingyenesen és beutaló nélkül az veheti igénybe, aki betöltötte a 40.
életévét, és lakcímkártya bemutatásával igazolja, hogy állandó lakcíme Tolna megyében van.
40 éves kor alatt csak érvényes orvosi beutalóval vagy foglalkozás eü. vizsgálat részeként végezhetõ el,
mely térítésköteles. A szûrésért fizetendõ összeg 860 Ft, melyet készpénzzel a helyszínen kell megfizetni.
18 éves kor alatt a szûrés csak szülõ beleegyezésével végezhetõ el.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Kék hírek – tanulságok
Az elmúlt három hónapban a rendõrség il-
letékességi területén 19 lopás vétség volt,
melybõl 9 lopás bûntett. Három zaklatás,
két kábítószerrel való visszaélés vétsége
fordult elõ. Egy szemérem elleni erõszak
büntette, egy magánokirat hamisítás, egy
okirattal való visszaélés és egy testi sértés
vétsége került nyilvánosságra.
Az olcsónak tûnõ fa legtöbbször sokkal
drágább. A téli idõszak kezdetén ismét
megjelentek, elszaporodtak a városunk-
ban az alkalmi tûzifa árusok. Az autóról
árult fát lényegesen olcsóbban kínálják,
mint a tüzépeken, fatelepeken. Ezzel a
módszerrel csábítják az embereket – fõleg
az idõseket – vásárlásra. Mikoly Tibor szá-
zados, simontornya õrsparancsnoka a leg-
utóbbi testületi ülésen felhívta a lakosság
figyelmét, hogy nagyon kell vigyázni, mert
a tényleges és a fizetett mennyiség sokszor

nagyságrendekkel eltér egymástól. Elõfor-
dult, hogy 16 q fa helyett 100 q-át akartak
kifizettetni egy idõs emberrel. Szerencsére
ez most nem sikerült, mert nem volt otthon
annyi pénze. Elment felvenni, de neki is
gyanúsan kevésnek tûnt az autóról az ud-
varra szétterített fa. Ezt útközben elmesél-
te egy fiatalembernek, aki azonnal értesí-
tette a rendõrséget, akik idõben az
OTP-hez érkeztek ,és megakadályozták a
becsapást. Az õrsparancsnok elmondta,
hogy nagyon bosszantja, hogy növekedett
a szõlõhegyen elkövetett betörések száma.
Volt, ahova rövid idõn belül háromszor is
betörtek, de sem ez a tulajdonos, sem a
szõlõsgazdák többsége nem épített ki
védelmi rendszert, mellyel lehetne csök-
kenteni az ilyen esetek számát, pedig ez
közös érdek lenne.

Va Lá

Kitûnõen
szerepelnek
a focisták

Befejezõdött a megyei II. osztályú bajnok-
ság õszi idénye. Igaz, még tavaszról elõre-
hoznak, lejátszanak néhány fordulót, de
már most látható, hogy nagyon sokat javul-
tak az eredmények. Errõl és néhány más-
ról kérdeztem Tóth Attilát, a felnõtt és ifi
csapat edzõjét. Minek köszönhetõ ez a lát-
ványos elõrelépés? Változott e játékos-
keret? Mi várható a tavasszal? Mikor cé-
lozza meg a csapat a megyei I. osztályt? Ki-
csit soknak tûnik a sárgalapos figyelmezte-
tések és a kiállítások száma, mi ennek az
oka? Hogyan szerepel az ifi csapat, hon-
nan gondolják biztosítani az utánpótlást?
Tóth Attila elmondta, hogy az elõlépés fõ
oka a csapategység javulása, noha lényegé-
ben ugyanazok a játékosok játszanak, mint
korábban, de érettebb, rutinosabbak let-
tek. Senkit nem szeretne kiemelni, szinte
mindenkinek voltak jó meccsei, akkor lesz
még nagyobb elõrelépés, ha zömében több
játékos szerepel jól egy-egy adott mérkõ-
zésen. Továbbra is türelmet kér a szurko-
lóktól, mert nagyon sok egyforma képessé-
gû csapat van a csoportban, s nehéz elõre-
lépni, apró dolgokon múlhat a siker. Az
alapvetõ cél bejutni az elsõ öt közé, a ráját-
szásban már minden lehetséges, a csapat a
jobb gárdák ellen általában sikeresebben
szerepel. Valóban sok a figyelmeztetés, a
kiállítás, de ezek nagy része szerencsére
nem durvaságokból ered, hanem a játéko-
sok felfokozott idegállapotából, a gyõzni
akarásból, természetesen ezen javítani
szükséges! Itt jegyezte meg, hogy a felnõtt
keret létszáma olyan jó, hogy szinte gond
nélkül tudják pótolni a kiesetteket. Az ifjú-
sági csapatban nagyon sok tehetség bonto-
gatja szárnyait, õk rövidesen helyet köve-
telhetnek a felnõtt csapat keretében. Az
ifjúságiak listavezetõként zárták a szezont,
ez igen örömteli, valamint az is szívet do-
bogtató, hogy sikerült elindulni az U13-as
megyei bajnokságban, ahol eddig kiválóan
szerepelnek.

Va Lá

A felnõtt bajnokság õszi
végeredménye

Tabella
1. Aparhant SE 9 5 2 2 26 18 8 17
2. Simontornya TC ’22 9 5 1 3 25 20 5 16
3. Döbröközi KSE 9 5 1 3 24 23 1 16

Fizessen elõ
a Simontornyai

Hírekre!

200 Ft/újság
Egész éves

elõfizetés: 2400 Ft.
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A BAJNOK keretbe
foglalta a tornát!

Itt, ezúttal most nem az ütõ keretére gon-
doltunk – bár néha a húr helyett ez is ho-
zott pontot a bajnokság során egy-két csa-
patnak –, hanem a késõbbi bajnok elsõ és
utolsó meccsére. Mert ki gondolta volna,
hogy az a páros nyeri meg az idei kiírást,
akiket mindössze 25 perc alatt végzett ki a
Kossa–Körtés páros a csoportmeccsek al-
kalmával. Tudjuk, a remény hal meg utol-
jára. Összeszedték magukat, és két bizton-
sági játékkal hozták a másik két csoport-
meccset, ezzel biztosítva a továbbjutást a
legjobb 8 közé. Oda, ahova a bajnokságra
összesen 11 csapat nevezésével – ahol két
cecei csapat mellett budapesti és kálozi já-
tékos is jelentkezett – legalább ide szere-
tett volna jutni. Ezt, a sorsolásnak köszön-
hetõen, az elsõ két csoport 1-3. illetve a 3.
csoport 1-2. helyezettjének sikerült is a
szombati napon, ahol az idõjárás kegyeibe
fogadta a játékosokat. Vasárnapra maradt
az egyenes kieséses szakasz, ahol ugyan
kissé párás, ködös idõben, színvonalas küz-
delmeket láthatott a kis számú közönség.

A legjobb négy közé a már korábban emlí-
tett Kossa–Körtés páros mellett Rózsa
Gábor–Mihócs Zsolt, Rózsa Zoltán–Egri
László és Kovács László–Nyirati József
került.
Elõdöntõ-eredmények: Rózsa Gábor–Mi-
hócs Zsolt:Kossa István–Körtés István 6-2.
Kovács László–Nyirati József:Rózsa Zol-
tán–Egri László 6-4

III. helyért: Rózsa Zoltán–Egri László:
Kossa István–Körtés István 6-2.
DÖNTÕ: Kovács László–Nyirati József:
Rózsa Gábor–Mihócs Zsolt 6-0
Bajnok a KOXI–NYIRÓ páros!!! – ha
minden igaz még 1 évig biztosan.
Az elsõ három helyezett oklevelet és kupát
kapott, míg a különdíjat a Bajcsi Ág-
nes–Hamar Judit alkotta nõi páros kapta a
szervezõktõl a férfiak mezõnyében elért
tisztes helytállásért (sajnos nõi csapat csak
egy jelentkezett a tornára, de a lányok nem
zavartatták magukat, a játék szeretete le-
gyõzött minden kisebbségi érzést, nagy
gratulációt érdemelnek!
A „Jóbarátok Tenisz Klub Simontornya”
szervezésében rendezett viadal jól szolgál-
ta a sportág népszerûsítését.

Va Lá

Szépül, csinosodik
a sportpálya és környéke

A Simongabona Kft. segítségével Sülyi József és
Sersli Gábor hathatós közremûködésével meg-
oldódott a sportcsarnok mögötti terület rendbe-
tétele. Tolólapos markológéppel felrakták az ott
évek óta felgyülemlett szemetes földet, a tenisz-
pálya kialakítása céljára odavitt gazzal benõtt sa-

lakot. Olyan sok volt a mennyiség, hogy a teher-
autónak tizenkettõt kellett fordulni. A területet
elsimították, így tavasszal már nyírni lehet majd a
füvet, abban bíznak, hogy egyesek nem hordanak
oda újabb építési törmeléket, szemetet. A futó-
pálya is megszépült, a közhasznú munkások ki-
kapálták a salakba benõtt gazt, s azt elhordták.
Újra öröm a futballpályára látogatni, nem kell
szégyenkezni az idegenek elõtt, a szépséget most
már csak meg kell õrizni, vigyázni a rendre a tisz-
taságra.

Va Lá

7.7. SIMONTORNYAI SPORTÕRÜLETSIMONTORNYAI SPORTÕRÜLET
2012. december 7., 14 órától2012. december 7., 14 órától

Ha elmúltál már 1 éves és még nem vagy 100,
akkor sok szeretettel meghívunk

a 7. Simontornyai 24 órás
Nonstop Sportrendezvényünkre!

A rendezvény célja: a tömegsport népszerûsítése városunkban a kézilabda, a kosár-
labda és a labdarúgás segítségével.

Helye, ideje: sportcsarnok, 2012. december 7., 14.00–2012. december 8., 14.00
óráig.

A jelentkezõk népes seregét két csapatra sorsolva, a sportágakat 15 percen-
ként váltva mérkõzhetnek meg egymással a résztvevõk, hogy a 24. óra végére
kialakuljon a végeredmény.

Nevezési határidõ: 2012. november 15.

Nevezési díj: 1000 Ft/fõ, amiért feliratozott pólót, hagymás-zsíros kenyeret és üdítõt
kapsz.

Nevezni: Balassa Zoltán 06 (20) 3510 480, Szabadi István 06 (30) 3653 669 és Szép-
laki Zoltán 06 (70) 4140 416 testnevelõknél, valamint Máté Imre 06 (30) 8253 458,
Lampert Csaba 06 (30) 7499 067 lehet.

Várjuk a versenyzõk és a szurkolótáborok jelentkezését!

Vak Bottyán ÁMK * Pedagógus Sportkör * Simontornyai Kézilabda Klub


