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Rendhagyó módon
ünnepeltük március 15-ét

Tavaszt várva küzdelem
a hóval

Az eredeti tervek szerint a város lakói március 15-én, pénteken 16
órakor a simontornyai várban tartották volna az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezését. Az idõjárás
azonban közbeszólt, ugyanis ezekben a napokban szokatlanul sok
hó esett, s a nagy szél hótorlaszokat épített, sok utazó ragadt Simontornyán, a fõ feladat az emberek mentése, elszállásolása, étkeztetése volt.

Rendhagyó március 15.
Simontornyán
Ki gondolta volna, hogy március 14-én hóvirágszedés helyett havat lapátolunk!
A rendkívüli helyzet már március 14-én kezdõdött, amikor reggeltõl porhó hullott és orkán erejû szél süvített országszerte.
Hamar kiderült, hogy nagy baj várható az utakon!
A vidéken dolgozók és tanuló diákok már kora délután aggódva
hívták hozzátartozóikat a kialakult helyzet miatt.
A központi 3-as fokozatú riasztást követõen egyként álltak szolgálatba a rendõrség, a polgárõrség, az önkéntes tûzoltóság és a
helyi városvezetés munkatársai.

Csõszné Kacz Edit polgármester intézkedése
nyomán március 18ára tették át a megemlékezést. E napon két
alkalommal is ünnepeltek, délelõtt zömében a diákok, míg délután a felnõttek. Az
ünnepi mûsort „Áldassék a neved forradalom” – címmel Patakiné Hegyi Erzsébet állította össze és rendezte. A szereplõk a Vak Bottyán ÁMK 6. és a
12. osztályosokból álló tanulói felidézték az akkori kor hangulatát, a márciusi ifjak mának is szóló üzenetét. Megismerhettük a
diákok színészi és tánctudását, egyéniségüket. Megérdemelten
kaptak nagy tapsot mûsorukért.
A délutáni megemlékezésen Csõszné Kacz Edit polgármester
halaszhatatlan közfeladata miatt elmaradt az ünnepi beszéde, de
Patakiné Hegyi Erzsébet néhány gondolatával és magával a mûsorral így is méltó módon ünnepeltünk. A szokásos fáklyás felvonulás és koszorúzás a tér átépítése miatt az idén elmaradt.

A rendõrség és a polgárõrség csütörtök kb. 17 órától fokozatosan
lezárta a városból kivezetõ fõutakat. Az úton rekedteket a rendõrség, a polgárõrség és az önkéntes tûzoltók munkatársai megpróbálták minél elõbb a városba terelni.
Ez nem kis feladat volt! Erejükön felül, térdig gázoltak a hóban,
megküzdöttek a hatalmas széllel, hogy az árokban, hóban veszteglõ, elkeseredett embereket kimentsék a hó fogságából.
A polgármester asszony azonnal érzékelte a helyzet súlyosságát,
és utasítást adott ki az itt rekedt, bajbajutott emberek ellátása
érdekében.

Va Lá

Folytatás a 3. oldalon.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Az ülésen 9 fõ és 8 egyéb napirendi pontot
tárgyaltak.
Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl.

2013. március
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megrendeltem az utcanevek változásából eredõ névváltoztatás miatt az utcanév
táblákat. Egyben eljártam a földhivatalnál
az utcanevek átírása tekintetében.
2. A szennyvízcsatorna pályázat kapcsán
kezdeményeztem a támogatási szerzõdés
módosítását.
3. Az Arany J. utcai lakók közös képviselõi
ismét megkerestek avval, hogy töröljük el
nekik a kivetett díjat. Evvel a képviselõ-testület már három alkalommal foglalkozott,
így azt nem terjesztettem be napirendi javaslatként. Mindenesetre a kérelmet, illetve egy bírósági határozatot mellékelek.
4. Megrendeltem az értékbecslést a
szennyvízprojekt állami tulajdonú közútjai
tekintetében kifizetett kártalanítás csökkentése érdekében.
5. A Vertikál Zrt.-nek megküldtük az elõzõ
ülésen hozott rendeletünket. Azóta kaptunk evvel kapcsolatban egy állásfoglalást a
tekintetben, hogy jelenleg az önkormányzatoknak milyen módon kell eljárniuk. Mi
így tettünk.
6. Szûcs Józsefné felperes bírósági tárgyalására egyeztettem az ügyvédünkkel, a
szakértõi véleményre határidõben megadtuk a véleményünket.
7. Az ivókút megrongálódása tekintetében
a gyártó elismerte felelõsségét (egy év
után), így a sérült alkatrészt ingyenesen kicserélik.
8. A Petõfi u. 8. sz. alatti ingatlan mûvelési
ágának változását a földhivatal – kérelmünkre – módosította. Az eljáró ügyvédnek a bejegyzést megküldtem másolatban
annak érdekében, hogy a társasházzá alapítást is bejegyezhessék.
9. Ismételten megkeresett a paksi vízmû
társulás üzemeltetõje (pontos nevén: Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft.) a csatlakozás érdekében. Errõl a képviselõ-testület már két alkalommal tárgyalt, így azt
nem hoztam be napirendi javaslatként. A
kft. tájékoztatóját mellékelem.
10. A hulladékgazdálkodási társulástól
megkaptuk a projekt befejezésérõl a tájékoztatást. A szeméttelepi út helyreállítása
érdekében ismételte levelet írtunk a megrendelõ társulásnak és a kivitelezõnek is.
11. A Tervepo Kft. felszámolója ismételten
eladásra hirdette meg a szennyvíztelepet
eladásra. Levelemben felhívtam a felszámoló figyelmét a környezetvédelmi hatóság állásfoglalására a tekintetben, hogy a
telep tulajdonosának üzemeltetési kötelezettsége van. Erre azért volt szükség, mert
ismételten bontó cégek jelentek meg a felhívásra. Ebbõl az vonható le, hogy a felszá-

moló a felhívásában nem ismertette a környezetvédelmi hatóság állásfoglalását.
12. A képviselõ-testület döntése értelmében összehívtam a bõrgyár területén tulajdonnal rendelkezõ vállalkozások vezetõit a
szennyvíztisztítás 2014-et követõ megoldása érdekében. Az önkormányzat által felajánlott megoldások egyike sem felelt meg
a tulajdonosoknak. Mivel az Ipari Társasház – mint szervezet – a probléma megoldására nem pályázhat, így a cégek vezetõi
azt akarják, hogy az önkormányzat pályázzon. Ennek megbeszélésére összehívták az
Ipari Társasház közgyûlését.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
Február 27-én Kiszli Lászlóval (Soltút Kft.
ügyvezetõje) és Varga Lajossal (UnikorÉpker Kft. ügyvezetõje) tárgyaltam a városközpont rehabilitációs pályázat kivitelezési munkáiról.
28-ára összehívtam az „Õszikék” Társulás
tagjait, ahol tájékoztatást adtam a 2012. évben végzett munkákról, a 2013-ban elõttünk álló feladatokról.
Szintén 28-án tárgyaltam a Simontornya
2009 Konzorcium szóvivõjével a bõrgyári
kármentesítéssel kapcsolatban.
Március 1-jén a Belügyminisztériumban
voltam a szennyvízprojekt tájékoztatóján.
Errõl a mai napon a 3 projekt és egy külön
napirendi pontban is foglalkozunk.
11-én a bõrgyár területén mûködõ vállalkozásokkal tárgyaltam a szennyvíztisztítás
2014. utáni helyzetérõl. A 3 projekt keretében errõl bõvebb tájékoztatást adok.
Szintén 11-én lakossági fórumot szervezett
a projekt PR tevékenységét végzõ vállalkozás.
12-én az ivóvizes társulás Társulási Tanács
tartott taggyûlést, ahol elfogadtuk a 2012.
évi beszámolót, illetve a 2013. évi költségvetést.
13-án egész nap – a résztvevõk bevonásával
– egyeztettünk a városközpont projekt
költségvetése tekintetében. Végre összeállt egy olyan dokumentáció, amely alkalmas lehet az elfogadásra. Ez a feltétele a kifizetési kérelem benyújtásának.
14-én délután katasztrófahelyzet keletkezett, amely következtében közel 200 fõt láttunk el a vendégházban a nappali ellátó
központ épületében, a mûvelõdési házban
és egy délután erejéig az óvodában. Köszönetemet fejezem ki mindazon személyek-

nek, szervezeteknek, aki önként segítettek
ebben a nehéz helyzetben.
18-án Szack Ferenccel tárgyaltam a vár
helyzetérõl. Ígéretet kaptam arra, hogy rövidesen részleges felújítást hajtanak végre
az épület egyes helyiségeiben, szerkezeteiben (pince, loggia). Arról is kaptam tájékoztatást, hogy a pincét az önkormányzat
nem adhatja bérbe vállalkozás céljára.
18-án az ebr42 rendszeren keresztül VIS
MAIOR pályázatot adtunk be a hétvégi
rendkívüli idõjárás következtében keletkezett önkormányzati költségek kapcsán.
20-án megbeszélést tartottam a központi
orvosi ügyeleten szolgálatot teljesítõ orvosokkal és asszisztenciával az ügyeleti rendszer helyzetérõl.
20-án tárgyalást folytattam a Tamási Rendõrkapitányság roma referensével.
21-én tárgyalást folytattam Ács Rezsõvel –
aki Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere, illetve a Víziközmû Társulás elnöke – a Sió Víz Kft.-ben tulajdonnal rendelkezõ önkormányzatok polgármestereivel
egyetemben.
Csõszné Kacz Edit polgármester
Fontos információ hangzott el a szennyvíz
bekötéssel kapcsolatban. Ott, ahol lehetõség van a bekötésre, és azt nem teszik meg,
csak 5 év múlva csatlakozhatnak a hálózathoz. Az ilyenkor fizetendõ magas talajterhelési díj miatt is érdemes megfontolni.
Zsolnai István képviselõ a fogorvosi rendelések idejérõl megjegyezte, többen megkeresték, hogy miért nincs délután rendelés?
A válasz, hogy várhatóan szeptembertõl lehetséges a probléma megoldása. A képviselõ felhívta a figyelmet a hulladékudvar
használatára, valamint, hogy továbbra sem
megoldott a buszpályaudvaron és környékén a parkolás lehetõsége. A posta melletti
parkoló kialakítását szorgalmazta.
A képviselõ-testület és szervei Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálták és új
rendeletet alkottak. Bárdos László címzetes fõjegyzõ felhívta a figyelmet a lakosságra vonatkozó szabályokra, a rendelet a város honlapján és a polgármesteri hivatalban is megtekinthetõ.
Simontornya Város Önkormányzatának
2013. évi közbeszerzési tervét elfogadták.
Megtárgyalták a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház beszámolóját a közpénzekbõl kapott
támogatások felhasználásáról, s azt elfo-
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gadták. Felmerült a saját bevétel növelése a
büfé mûködtetésének kérdése, valamint az
energiatakarékosság. Lacza Attila igazgató elmondta, hogy van egy komoly jelentkezõ a büfé mûködtetésére, mely a most folyó építkezések befejezése után realizálódhat. Az energiatakarékosságot az igazgató nagyon fontosnak
ítéli meg, s folyamatosan figyelik az erre kiírt
pályázatokat.
Az STC’ 22 Sportegyesület elnökének beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról és a 2013. év célkitûzésekrõl elfogadták. A büfé üzemeltetését és az
egyéb bevételek növelését kívánatosnak, szükségesnek tartja testület.
A Simontornyai Városüzemeltetési Kft.
2013.évi üzleti tervét elfogadták. Beruházások, gépvásárlások szükségességét fogalmazták meg.
A három kiemelt beruházás helyzetérõl szóló
tájékozató, most elsõsorban a mûvelõdési háznál felmerülõ, elõre nem látható mûszaki
problémákat tartalmazta. Az új problémák
megoldása pénz átcsoportosítást tesz szükségessé.
A közfoglalkoztatás helyzete, problémái, feladatai témában Vámi László közmunkaprogram vezetõ készített egy összefoglaló jelentést,
melyet a testület elfogadott. Vele egy beszélgetés lapunk más részén olvasható. Egy témát
a közmunkára ítéltek anomáliáit itt is kiemelnék, Õket kötelezõ foglalkoztatni és 5.000 Ftot számolnak el 6 órás „munkáért”. No comment.
A 181 hrsz. alatti ingatlanon lévõ felépítmény
megvásárlásáról döntöttek. Az ajánlatban szereplõ 70 ezer forintos vételárért megvásárolják.
Megtárgyalták a SIÓVÍZ KFT. tõkeemelését,
azt nem támogatják.
Az energetikai pályázatokra való támogatási
igény beadásáról, ismét tárgyaltak. További
elemzéseket kell végezni, hogy hosszútávon
milyen hasznot hoz, majd a pályázatot elõ kell
készíteni.
A Simontornya Város Szennyvízelvezetése és
Szennyvíztisztítása projektkivitelezõ kiválasztására megindítandó közbeszerzési eljárást
megtárgyalták, nem igénylik közbeszerzést,
saját erõvel oldják meg.
A Simontornya várkörnyék rehabilitációja címû projekt „Tegyük széppé köztereinket” pályázat lebonyolítására kiírandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzés,
árajánlatkéréssel, napirendi pontot megtárgyalták és elfogadták a javaslatot. Három simontornyai alapítványt, civil szervezetet hívnak meg a pályázatra.
A Simontornya várkörnyék rehabilitációja címû projekt „Településgondnok” és „Városmarketing” képzési faladatok lebonyolítására
kiírandó, nemzeti közbeszerzési értékhatárt el
nem érõ, beszerzés, árajánlatkéréssel, napirendi pontot megtárgyalták és elfogadták a javaslatot. Három e témában szakértõt hívnak
meg a pályázatra.
Molnár Margit csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos bejelentését megtárgyalták, és úgy
döntöttek, hogy intézkedés nem szükséges.
Tóthné Unghy Ilona, a Vak Bottyán ÁMK.
igazgatója tájékozatta a képviselõket a 6. osztályos gimnázium helyzetérõl. A téma külön
cikkben olvasható.
Va Lá
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Tájékoztató a 2013. március 11-én megtartott
szennyvízcsatorna beruházás lakossági fórumáról
A társulat elnökének tájékoztatása alapján derült ki, hogy a tagok közül közel
350-en nem kötöttek LTP szerzõdést, illetve készpénzes tagként sem vették fel a
kapcsolatot a társulattal.
Ezek meggyõzésére lett hivatott ez a lakossági fórum. A projekt keretében a PR
tevékenységet végzõ fél viszont fontosnak tartotta az egész lakosság tájékoztatását a projekt állásáról. Annál is inkább,
mert hamarosan megjelenik a kivitelezõ
kiválasztására készített – és elfogadott –
ajánlattételi felhívás és kötetei (1-5.).
Magáról a projekt állásáról nem kívánok
bõvebben foglalkozni, mivel az elmúlt
két számban errõl adtam tájékoztatást.
A fórumot a PR tevékenységet végzõ fél
hívta össze és szervezte meg némi önkormányzati segítséggel (szórólapok kihordása). Sajnos azok nem jöttek el, akiknek
eredetileg szántuk a fórumot: az eddig
szándékait nem közlõ tagok.
Már több alkalommal és fórumon ismertettük, hogy – a törvény erejénél fogva –
az a társulat tagja, akit – a tervezõ adatszolgáltatása alapján – a cégbíróság bejegyzett. Nem attól tag valaki, hogy belépett, vagy sem. A kapcsolatfelvétel azért
fontos a társulattal, hogy annak vezetése
tisztában legyen a tag szándékait illetõen

(LTP szerzõdéses, vagy készpénzes fizetõ).
A fórumon a projektmenedzsment részérõl hárman is adtak tájékoztatást az
eddig végzett tevékenységekrõl, illetve a
projekt állásáról, a további feladatokról.
Ezt követõen a társulat elnöke (Kossa
István) is tájékozatta a jelen lévõket társulat tagjairól, a fizetési morálról, az
OTP-vel való egyeztetésrõl stb.
Ezt követõen lehetett feltenni kérdéseket. Volt, aki azt kifogásolta, hogy miért
nem tag, van, aki azt, hogy miért tag. A
feltett kérdésekre a jelenlévõ szakértõk
és az önkormányzat képviselõi válaszolta. Többen megelégedéssel fogadták a
választ, többen viszont továbbra is kétségeikkel távoztak a fórumról.
A fórum nem arra volt hivatott, hogy bárki – egyéni – problémáját megoldja, hanem arra, hogy olyan problémákra adjon
magyarázatot, ami többeket is érint. Ennek alapján a fórumot sikeresnek mondhatjuk.
Tudomásom szerint – a késõbbiek folyamán – újabb fórum megtartására kerül
sor. Reméljük, akkor már a kivitelezéssel
kapcsolatban felmerülõ problémákkal
kell majd foglalkoznunk.
N. K.

KÉK HÍREK
Az elmúlt testületi ülés óta 4 esetben került sor nyomozás elrendelésére Simontornya város területén elkövetett bûncselekmények miatt.
1. Garázdaság elkövetése miatt indítottunk nyomozást két pincehelyi lakos ellen, akik egy simontornyai vendéglátó
ipari egységben elõzetes szóváltást követõen bántalmaztak egy simontornyai fiatalembert, aki 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
2. Maradandó fogyatékosságot okozó
testi sértés elkövetése miatt egy Simontornya, Könyök utcai lakos feljelentést
tett egy másik simontornyai lakos ellen,
aki még 2012. december 2-án a feljelentett házának udvarán, kétszer egymás
után ököllel szemközt ütötte, melynek
következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló, maradandó egyoldali látáskiesés
sérülést szenvedett.

3. Egy Simontornya, Mátyás király utcai
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. január 15-e és 2013. március 12-e közötti idõben, a Derékhegyen
lévõ présházába lakatlevágás módszerével behatolt, és onnan villanyórát, PBgázpalackot és rézpermetezõt tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár:
30.000 Ft, rongálással: 3.000 Ft.
4. Egy simontornyai lakos tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. március
13-a és 2013. március 19-e közötti idõben
a lakóházához tartozó, lakattal zárt fáskamrából, annak jobb felsõ oldalára rakott hulladéklemezeket elbontva, a fészerbõl kb. 6 q vegyes, aprított tûzifát tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 15.000 Ft. Az üggyel kapcsolatban egy helyi férfi a rendõrõrsre elõállításra, majd gyanúsítottkénti kihallgatását követõen szabadon bocsátásra került.
Mikoly Tibor r. százados õrsparancsnok

MAMMOGRÁFIA
Ismét indítunk buszt Szekszárdra, emlõ-szûrõvizsgálatra.
Minden hölgynek javasolt, aki: 45-65 év közötti (65 év felett is); 1 éven belül nem volt szûrõvizsgálaton; nincs emlõ-panasza, de fontosnak tartja az egészségét.
A jelentkezés módja: Egészségházban (Petõfi u. 8.) személyesen vagy telefonon (74-486-646)
Ha bõvebb információra lenne szüksége, keresse a védõnõket (Pajor Csilla, Kelemen Kata) az
Egészségházban (Petõfi u. 8. tel.: 486-646), hétfõn és kedden 8-15 óra között, minden munkanap
reggel 8-9 között.

4

KÖZÜGYEK

2013. április

Tavaszt várva küzdelem a hóval
Rendhagyó március 15. Simontornyán
Elsõként nyitott ki az idõsek otthona. Éjszakára 35 fõnek biztosítottak szállást, zsíros kenyér vacsit és meleg teát. A klubban néhány fekhelyet is ki tudtak alakítani. Tévés és az internetes kapcsolat biztosított nekik némi tájékozódási lehetõséget.
A vendégek zöme két távolsági busz utasai voltak. Ide több fõ elszállásolására nem volt lehetõség, ezért megnyitották a vendégházat, ahol 20 fõt tudtak befogadni. A gyors és hatékony szervezés
következtében itt is meleg menedék várta az ide érkezõket. Tiszta, frissen húzott ágynemûrõl, teáról és vacsoráról gondoskodott
a személyzet.
A helyzet pedig romlott tovább! Még többen és többen rekedtek
az utakon, átfázva, élelem és folyadék nélkül, egyre jobban kimerültek. Most már szükség volt a mûvelõdési házat is megnyitni a
bajba jutottaknak. Az összeszokott mûvházas csapat pillanatok
alatt matracokat, takarókat, párnákat hordott össze, teát fõzött,
szendvicset készített. Itt a három nap alatt 55 fõnek biztosítottak
kedves, figyelmes, odaadó gondoskodást.
A helyzet még mindig csak romlott!
A rendõrök, a tûzoltók a polgárõrök a zord idõjárás ellenére
egész éjszaka az utakon mentették a bajba jutottakat, irányították
a mentési munkálatokat, megnyugtatták a kétségbe esett, kimerült embereket.
Többen az éjszakát autójukban töltötték a hideg éjszakában, reménykedtek, hogy bármikor megnyithatják az utakat. Sajnos, ez
nem így történt. Biztosítani kellett másnap is az itt rekedt emberek ellátását. Polgármester asszony azonnal intézkedett, és a helyi
vállalkozók segítségével hatalmas mennyiségû finom gulyásleves
és ropogós friss kenyér kerülhetett az asztalra délidõben.
Közben a melegedõkben reggelire szendvicsek készültek sok-sok
segítõ embernek köszönhetõen, akik a kamrájukból hozták az
otthoni finomságaikat, vajat, kolbászt, szalámit, hagymát, zsírt és
cukrot, citromot a teába.
Az utakon pedig még mindig harcoltak a hóval, a hatalmas hótorlaszok miatt reménytelennek tûnt a helyzet. Akik az autójukban
éjszakáztak, már teljesen kimerültek. A rendõrségi tájékoztatás
szerint a helyzet pedig még akár 24 órán át is változatlan
maradhat.
Miután már minden melegedõ megtelt, és az autójukban veszteglõ emberek összefagytak, kimerültek, elfáradtak, ott tovább nem
maradhattak!
Itt került sor az óvoda megnyitására. Az óvodai csapat is pillanatok alatt felállt! Matracok elhelyezése, teafõzés, élelemgyûjtés,
párna, takaró, plédszerzés. A polgárõrök segítségével megindult
az emberek bekísérése a melegedõbe. Hirtelen kb. 200 fõ ellátásáról kellett gondoskodni! Minden ment hiba nélkül.

Sokan voltak, akik ettek egy szendvicset, ittak egy kis teát, és mély
álomba merültek. Szunyókált szinte mindenki.
Aztán jött a hír, hogy lassan kezdik megnyitni az utakat, kb. péntek 18 órától folyamatosan lehetett elindulni, kivéve Tamási felé.
Volt nagy izgalom, készülõdés és közel kétnapi fogság után elindult, aki tehette, haza.
Hálásak voltak minden segítségért, jó szóért!
Köszönték a vendéglátást, a sok finom ételt, italt, a csomagolt útravalót.
Akiknek még egy éjszakát itt kellett tölteni, elmondták, milyen
borzasztó egy helyzet, és nem kívánják senkinek, de végtelen nagy
türelemmel, belátással fogadták el a kialakult helyzetet, és ha
még egyszer ilyen történne velük, akkor is itt szeretnének elakadni Simontornyán, mert nagyon jól érezték magukat velünk.
Másnap reggel õk is el tudtak indulni otthonaik felé.
Ugyan hó még maradt, de ebben a pár napban bizonyosan melegséget hozott a szívünkbe.
Szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki akár tettel, akár felajánlással, akár segítõ szándékával segítséget nyújtott a bajba
jutottaknak!
KÖSZÖNJÜK! SZÉP VOLT!
ÖNO-segítõk: Laczáné Tóth Katalin, Soósné Szûcs Krisztina,
Gyõre Norbertné, Pappné Piskor Erika, Polovics Ágnes, Hadi Tibor, Szepesiné Ságvári Zsuzsanna.
Vendégház-segítõk: Lepsényi Jánosné, Pál Sándorné, Pál Marianna, Czégeni Sándorné, Bácskai Ferenc, Árdellán Pál, Vámi
László.
Polgárõrök: Fung Pál, Soós Lajos, Tenke Botond, Kovács Róbert, Szántó Krisztián, Kovács Zoltán, Szabó Zsolt.
Önkéntes tûzoltók: Kojnok Róbert, Andráskó Péter, Macher Tibor, Tóth Bálint, Szabó Róbert, Csendes Marcsi, Halbaksz Adrien.
Mûvelõdési ház-segítõk: Lacza Attila, Hersics Julianna, Kiss
Györgyné Erika, Schweigert György.
Óvoda-segítõk: Nagyné Szabó Andrea, Nagy Dániel, Egresi Ágnes, Bertalan Gyula, Nyári Laura, Takács Andrea és Magdi néni,
Hamar Judit Szabó Attila és Kriszti, Bór István és Istvánné, Csóka Anita és Kati néni, Haig Judit és Marika néni.
Segítõ vállalkozók: Néth Anikó, Hegyi Ferencné, Pék Ferenc,
Varga István.
Köszönjük szépen a telefonon érkezett rengeteg segítõ hívást is!
Csóka Anita, Haig Judit

Köszönetnyilvánítás

Rövid hírek

A képviselõ-testület a törvényi kötelezettségeknek megfelelõen megváltoztatta az utcaneveket. A Vörös hadsereg utca DR.
KOVÁCS NÁNDOR utca lett, a Felszabadulás utca új neve
CECEI utca, míg a Sándor József utca a KADARKA nevet
viseli ezután.

Simontornya város polgármestereként
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 2013. március 14. és március
17. között részt vettek a katasztrófahelyzet elhárításában Simontornyán.
Minden olyan lakos, vállalkozó, intézmény, egyesület („Õszikék” Szociális Szolgáltató Központ, Simontornyai Óvoda,
Fried Mûvelõdési Ház, Simontornyai Rendõrõrs, Simontornyai Önkéntes Tûzoltóság, Simontornyai Polgárõr Egyesület,
közcélú foglalkoztatásban résztvevõk) vezetõjének szervezõ,
irányító munkáját, munkatársaiknak, a személyi állománynak
az élet- és vagyonvédelemben nyújtott, kimagasló, áldozatkész
teljesítményét nagyra becsülöm. Ezek az emberek összefogásból, együttmûködésbõl, akaraterõbõl, áldozatvállalásból példát mutattak.
Mindezért köszönetet mondok, és elismerésemet, nagyra becsülésemet fejezem ki.

Va Lá

Csõszné Kacz Edit polgármester

Iskolatej
2013. március elsejétõl minden általános iskoláskorú gyerek
ingyen kap egy pohár tejet a tanítási napokon a Vak Bottyán
ÁMK összes tagintézményében. Szerencsére a gyerekeknek
nagyon ízlik a Kaposváron gyártott tej, aki esetleg nem szereti,
az továbbadja olyan gyereknek, aki többet is szívesen elfogyaszt – tudtuk meg Kovácsné Lengyel Ilona igazgatóhelyettestõl.
Új utcanevek
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Összefoglaló...
....a 2013. március 14-15-i idõjárási körülmények miatt
bekövetkezett káresetekrõl és a mentésben
résztvevõk tapasztalatairól
Helyszín: Tolna és Fejér megyék határvonala. Idõpont: 2013. március 14-16.
Tisztelt Kollégák! Gondolataim megírásának kizárólag az a célja, hogy az elmúlt napokban szerzett tapasztalok alapján, felhívjam a figyelmet azoknak az embereknek a munkájára, akikrõl nem szólnak a
statisztikák, nem beszél a média. A háttérben mégis teljes értékûen és önzetlenül
tették és teszik a dolgukat. Mint aktív önkéntes, pusztán kíváncsiságból és a munkámhoz kapcsolódóan is rendszeresen figyelemmel kísérem az idõjárás alakulását.
A radikális változások mindig több figyelemre érdemesek és így történt ez a múlt
héten is. Nem tisztem beleszólni a döntéshozók munkájába, de számomra egyértelmû volt a nedves óceáni légtömeg és a viharos északi beáramlás találkozásának következménye.

Így adódott, hogy mi a magunk részérõl készenlétet kértünk tagjainktól. Március
14-én, csütörtökön, a Tamásiban gimnazista nevelt lányom koradélután jelezte,
hogy nem indul busz hazafelé, így útra keltem – a pincehelyi útzár miatt – ozorai kerülõvel Tamásiba, hogy az ottmaradt 4 diákot hazahozzam. Délután 3 órakor már
gyakorlatilag járhatatlan úton jutottam a
terepjárónkkal Fürgedig, ahol több mint
kétórai mentéssel, a helyi traktorosok segítségével tudtuk legalább egy nyomon járhatóvá tenni az utat az elakadt jármûvek
vontatásával. Sajnos, ez egy helyközi autóbusszal nem sikerült, egyébként sem volt
már hová mennie, a segélyhívón útzárat
kértem az adott szakaszra.
Idõközben besötétedett, így Tamásiból
hazafelé már a 61-es fõúton vállaltam csak
az utat a zár ellenére sikerrel. Pincehelyen
kb. 18 óra magasságában jött velem szembe az a Paks 1. szer, ami a legjobb tudomásom szerint az egyébként már üres, Fürgednél elakadt autóbusz mentésére indult.
Megjegyezném, igen furcsának találtam,
hogy a Paks 1-es a mûködési területén kívüli riasztásra vonul, miközben mi még
semmilyen riasztást nem kaptunk. Látva a
kialakult körülményeket, hazaérkezésemet követõen Cecének vettem az irányt és

nem csalódtam: egyes szakaszokon nulla
látótávolság, hótorlaszok, elakadt kamionok, és mi még mindig nem kaptunk riasztást. Parancsnokunk érdeklõdésére aztán
felgyorsultak az események. Mentés, mentés után, és ki sem tudtunk mozdulni a
61-es e rövidke szakaszáról (Cece–Simontornya), miközben a folyamatosan csak
romló körülmények arra kényszerítettek
bennünket, hogy a szakasz teljes lezárását
kérjük. Érdekes tény, hogy még a kitudja
mióta úton lévõ kamionosok türelemmel
várták a mentést, addig a hosszú hétvégi
pihenésre induló honfitársaink meglehetõs ingerültséggel vették csak tudomásul:
erre nem folytathatják útjukat, sõt, másfelé sem. Mivel órák óta csak ezen a szakaszon dolgoztunk, kommunikációs eszközök hiányában csak sejtésünk lehetett a további problémákról. Az egymás közötti
kommunikációt próbáltuk telefonon bonyolítani, több-kevesebb sikerrel. A mobiltelefont nem hóviharra találták ki. Az
ügyeletes rendõrkollégák egyszer sem vitatták útzárral kapcsolatos kérésünket.
Még egyszer kiemelném a rádió hiányát, jó
lett volna tartani a kapcsolatot a kollégákkal.
Miután a már lezárt útról mindenkit kimentettünk, mehettünk a következõ káresethez: az elakadt Paks 1-es mentéséhez,
ahhoz, ami szembe jött korábban Pincehelyen, ami el sem tudta érni célját (nem csoda: Ozoránál tovább nem jutott), ami
kényszerû dolgavégezetlenül vonult volna
következõ feladatára.
Az Igar-Vámi tetõ aztán bennünket is próbára tett: az eddig minden kamiont gond
nélkül menteni tudó szerünk szintén a hó
fogságába esett. Persze ez bennünket nem
hoz zavarba. Rakodógép, további 2 óra
ásás és ismét munkaképesek vagyunk.
Mintegy 30 km kerülõvel megérkeztünk
Paks 1-hez (ekkor már hajnali 3-at írunk).
Sajnos, a mentés nem járt sikerrel, sõt, mi
is lecsúsztunk az útról. Mivel további mentésre nem számíthattunk (!), így felajánlottuk a paksi kollégáknak a simontornyai
szállást, ne kelljen az éjszaka hátralévõ részét a fûtetlen szerben tölteniük. Az õrséget hátrahagyva, két fordulóval és a rendõr
kollégák segítségével 5 órára hazaértünk.
Két óra alvás, majd vissza a szereket menteni. A szûnni nem akaró szél semmit sem
javított a feltételeken, de legalább világos
volt. Az általunk felkért közeli gazda (nem
elõször köszönet neki) két nagytraktorja
és 600 LE kellett a mentéshez, de legalább
a két szer és a legénysége ismét bevetésre
alkalmas volt, igaz a Paks 1-es idõközben
Paks tartalékká lépett vissza.

Az elcsigázott társaságot tankolás után
reggelire hívtuk meg, de erre a reggelire
sosem értünk oda. Egy fürgedi asszony
szüléséhez riasztottak bennünket, de az út
Ozoráról még mindig járhatatlan volt.
Mint utólag kiderült szó sem volt szülésrõl,
csak egyik honfitársunk szerette volna kiszabadíttatni elakadt jármûvét. Ezért négy
paksi tûzoltó kollégánk átgyalogolt a hóviharban Fürgedre és vissza, két szer további
fél napot vesztegelt, orvos, rendõr és mentõhelikopter lettek feleslegesen mozgósítva. Kiszámláznám.
Idõközben este lett, a szél is alábbhagyott,
és a mi szolgálatunk is véget ért. Elköszöntünk, és útnak indítottuk a Paks C csoportot hazafelé. Visszatértünk állomáshelyünkre, egészen reggelig. Szombat reggel
negyed 7-kor kaptuk a következõ riasztást
(Sárbogárd 1-es, Simontornya ÖTE, Veszprém bázisdaru) árokba csúszott kamion
mentéséhez. Az éppen megnyitott utat ismét le kellett zárni. Dél lett mire végeztünk, és ismét elindulhatott a forgalom.
Ezzel a káresettel ért véget az ünnepi hétvége mentési munkálatainak sora.
Számunkra a szokatlan idõpont volt az
egyetlen rendkívüli. Minden további megfelel egy téli hóviharnak és következményeinek. Csak azért kellett szorítanunk,
hogy azok az asszonyok, akik éppen gyermekük szülését várták, várjanak még néhány napot. Vártak.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen
módon segítette a munkánkat és részt vett
a mentésekben. Számomra ismét bebizonyosodott, hogy hasonló esetekben ezeken
az embereken nagyban múlik ennek a
munkának a sikeressége és hatékonysága.
Köszönjük a felettes szervek támogatását
és bízunk abban, hogy a hasonlóan jó hatékonysággal mûködõ egyesületek a jövõben
nagyobb bizalmat, több támogatást és
önállóságot kapnak. Kiemelném a rendõr
kollégáktól kapott folyamatos segítséget
és együttmûködést. Csak remélni tudom,
hogy a jövõben országunk honvédjeivel is
találkozunk a hasonló eseményeknél. További sikeres és balesetmentes munkát kívánva:
Kojnok Róbert, Simontornya ÖTE

A mentésben: részt vettek Csendesné Marekkel Mária, Halbaksz Adrienn, Kojnok
Róbert, Szabó Róbert, Macher Tibor,
Tóth Bálint Elnök, Andráskó Péter, az
egyesület parancsnoka.
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A közfoglalkoztatás helyzete,
problémái, feladatai
Azt gondolom, hogy e téma nagyon sok embert érint, és nem mindenki látja világosan a helyzetet, csak fél információi vannak, ezért Vámi László közfoglalkoztatási
vezetõt, a legilletékesebbet kérdeztük.
– Hogyan zárult a tavalyi program, milyen
volt az idei indulás?
– 2012 októberében került terítékre a közfoglalkoztatás, illetve Simontornya környezeti állapota, helyzete. A 2012. évi
programok lezárultak, befejezõdtek, elszámoltunk a foglalkoztatottak béreivel,
járulékaival, a dologi költségekkel.
Elég nehéz év volt, megnövekedett az adminisztráció, mindig több papírt, elszámolást, számla mellékletet kértek csatolni,
bár itt megjegyzem, a Munkaügyi Hivatal
Tamási Kirendeltsége messzemenõen segítõkész volt. A 2013. év indítása nagyon
nehéz volt, még 2012. november végén leadtuk azokat a kistérségi projektekre vonatkozó elképzeléseinket, amelyet Simontornyán gondoltunk megvalósítani. Ezekre a projektekre vonatkozóan a döntési jogot fenntartja magának a belügyminiszter.
Át kellett dolgozni ezeket a kérelmeket,
mivel 2013. január 1-jétõl a közfoglalkoztatási garantált és minimális bér változott.
Középfokú végzettség esetén a garantált
minimálbér 92.000 Ft-ról 96.800 Ft-ra
emelkedett, míg a segédmunkások esetében 71.800 Ft helyett most 75.500 Ft a
bruttó bér. Új fogalom és lehetõség, hogy
munkavezetõket lehet alkalmazni, akik
közvetlenül irányítják a dolgozókat, és elszámolással tartoznak a kiadott és elvégzett munkákkal kapcsolatban. Az õ esetükben a garantált minimálbér 10 %-kal
növelt összegét lehet kifizetni, ez bruttó
106.480 Ft.
Az elõzõekben bruttó béreket írtam, de,
hogy lássa a tisztelt olvasó, az adókedvezmények nélküli nettó bérek a következõk
2013. évben:
– Középfokú végzettség, garantált minimálbér esetén:
63.404 Ft/hó
– Közfoglalkoztatási minimálbér esetén:
49.453 Ft/hó
– Munkavezetõ esetén:
69.744 Ft/hó.
Ezek bérek 8 órás foglalkoztatás esetére
vonatkoznak. Természetesen, mivel a közfoglalkoztatást 6-8 órás munkaidõben lehet megvalósítani, a munkaidõ csökkenésével arányosan csökken a kifizetett bér is.
Simontornyán szerencsére a tervezés kapcsán 2012. december 31-ig tudtunk foglalkoztatni 11 fõt, más településeken általában november 30-val lejártak a munkaszerzõdések. Ezzel tudtuk biztosítani a városban jelentkezõ alapvetõ feladatok ellátását (hulladékgyûjtés, intézmények legsürgõsebb javítási feladatait, levelek kijuttatása a hivataltól, vendégház mûködtetése).

2012. év végén kaptunk értesítést, hogy a
mezõgazdasági projekt keretében foglalkoztatott 5 fõ esetében, akiknek munkaviszonya 2012. december 31-ig tartott volna,
átmeneti megoldásként december 27-én
közös megegyezéssel megszüntetésre került, és 2012. december 28. és 2013. február
28. idõszakra az oktatás miatt új munkaviszonyt lehetett létesíteni. 6 fõ után 876.335
Ft támogatást kapunk. Emellett 15 fõ alkalmazására kaptunk lehetõséget ugyanerre az idõszakra, téli átmeneti közfoglalkoztatási program elnevezéssel, a támogatás összege 2.876.210 Ft.
– A 2013 évi részletes programok mibõl tevõdnek össze, milyen terveik vannak?
– Mezõgazdasági projekt: Várhatóan a
leghosszabb idõtartamú foglalkoztatási lehetõség lesz az elkövetkezõkben. 2012
márciusában kezdtük a növénytermesztést
az önkormányzati tulajdonában levõ 2,4
hektár földterületen 6 fõvel. Közülük 5 fõ
részére képzést írtak elõ a program keretében, amely végül csak decemberben indult
el. Közel 400 óra elméleti és 800 óra gyakorlati oktatás tartozik a programhoz. 3 települést kapcsoltak egybe a képzéshez,
Simontornyáról 5 fõ, Tolnanémedirõl 5 fõ
és Nagyszékelybõl 6 fõ jár a kötelezõ oktatásra. A településekkel történt megállapodás szerint a téli idõszakban, amikor a földeken nem lehet dolgozni, az elméleti oktatás kerül elõtérbe, heti 3 nap van az elméleti oktatás, a tavaszi munkák megkezdésével pedig elkezdõdik a gyakorlati oktatás, amelyet az oktató segítségével, irányításával fogják majd végezni a dolgozók
a földterületen.
2013. évre vonatkozóan a február 28-án lejárt munkaszerzõdések március 1-jével
meghosszabbításra kerültek 2013. december 31-ig. Az eddigi 6 fõ mezõgazdasági
munkás és 1 fõ irányító mellett még 3 fõ
foglalkoztatására kaptunk lehetõséget,
akiket idõszakosan fogunk alkalmazni.
Az elõzetes értesítés alapján elfogadták
kérelmünket, bár a hatósági szerzõdés
még nem került aláírásra. A kérelmünk
alapján a munkabérekre, járulékaira
7.207.060 Ft támogatást kapunk, a dologi
kiadásokra pedig 2.050.393 Ft-ot, összesen
a 2013. évi támogatási igényünk, lehetõségünk 9.257.453 Ft.
A tervezet szerint a megtermelt termények elsõsorban a konyha részére kerülnek átadásra, a 2012. évinél jobb egyeztetés alapján. Jelezni fogjuk a várható terményeket, de ezt a konyhának is fogadni kell,
és ahhoz kell igazítani az étrendet, hiszen
amit ingyen megkapnak a mezõgazdasági
termelés kapcsán, azt fel kell dolgozniuk,
fel kell használniuk, hogy a konyha költségeit csökkenteni tudjuk. Ehhez viszont
együtt kell dolgozni mindenkinek.

Terv, hogy állítsunk össze egy üvegházat
palánták nevelése céljából. Rengeteg nyílászáró került kicserélésre az intézményeknél, ezekbõl össze lehetne állítani egy
üvegházat. A terület még kérdéses. Lehetne például hasznosítani a volt, illetve még
használt piac területét, de adott a lehetõség a jelenleg mûvelt földterületen is egy
üvegház elkészítésére minimális költséggel, meglevõ anyagok felhasználásával.
Problémát jelent, hogy a kérelmek elbírálása elõtt a beszerzéseket csak tervezni
tudjuk, de a megrendeléseket, pl. vetõmag,
mûtrágya, növény védõszer csak a már elfogadott kérelmek elfogadása után lehet
elkezdeni, hiszen elõre nem tudjuk mit
fogadnak el.
A tároló helyiségek kialakításra kerültek,
ott még a vízellátást kell megoldani. További lehetõség a tároló helyiség használatára a tartósítás, savanyítás megkezdése,
bár ehhez elég sok egészségügyi feltételt,
hatósági engedélyt kell teljesíteni.
A 2013. évi termeléshez szükséges mûtrágya, vetõmag, növény védõszer beszerzése
folyamatban van, ezen felül beállítottunk a
programba 1000-1000 db paradicsom és
paprikapalánta beszerzését, továbbá 1 db
kistraktort vásárlását 1.200.000 Ft összegben. Egy használt, de több célra hasznosítható traktort szeretnénk beszerezni, amelyet különbözõ kiegészítõk eszközzel nemcsak a mezõgazdasági programban, hanem
más célokra is használni tudunk a város területén. 2012. évben beszereztünk egy
utánfutót, ezt összekapcsolva a kistraktorral nagyon sok mindenre használni tudjuk
a mindennapi munkák során. A támogatás
mértéke 100 %.
Téli értékteremtõ közmunka: Két idõszakban 6-6 fõt tudunk alkalmazni, az elsõ idõszak 2013. március 1-jétõl április 30-ig tart,
a második pedig 2013. október 1-jétõl december 31-ig. A 6 fõ közül kettõ szakmunkás és négy segédmunkás végzi majd a tervezett munkákat. A program keretében a
bérekre és járulékaira 2.812.540 Ft, a dologi költségekre pedig 750.443 Ft, összesen
3.562.983 Ft támogatást fogunk kapni.
A projekt keretében elsõsorban a belvíz elvezetési munkák során tervezett betonlapok gyártása a cél, ezekbõl 3000 db-ot kell
elkészíteni, amelyeket a tavalyi évben már
megkezdett Petõfi utcai árok folytatásának bélelésére kb. 300 m hosszban, valamint a József Attila utcában mintegy 200 m
hosszban használunk fel.
Értékmegõrzõ munka lesz a városközpont
rehabilitáció során felújításra kerülõ épületekben jelentkezõ belsõ javítások, így a
polgármesteri hivatal, Beszédes utcai épület, de a könyvtár is jelezte, hogy aktuális
lesz egy tisztasági meszelés.
A dologi kiadásoknál védõruha, kis értékû
kéziszerszámok, valamint a betonelemek
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gyártásához szükséges anyagokat (sóder,
cement, betonvas), valamint üzemanyag
beszerzése került be a programba. A támogatás mértéke itt is 100 % tehát a fentiekben jelzett támogatási összegek erejéig az
igazolt költségeket megtéríti a Munkaügy
Hivatal.
Belvíz elvezetési projekt: Simontornya város több részén gondot jelent a hirtelen lezúduló csapadékvíz, ehhez hozzájárul még
az is, hogy több ház elõtt nem megfelelõ az
áteresz. 2012. évben kezdtük meg a betonlapok gyártását, ezek felhasználásra kerültek a Petõfi utcai árok egy részén, valamint
a sportcsarnok mögötti árokban. A Téli
értékteremtõ program keretében gyártásra
kerülõ lapokkal folytatni kívánjuk a Petõfi
utcában, valamint a József Attila utcában
az árkok részleges bélelését.
Problémás terület a Dr. Kiss István utca és
a Széchenyi utca árok rendszere. Itt valamint a Petõfi utca, Dózsa Gy. utca találkozásánál valószínû az út alatti átereszeket is
fel kell tárni.
Minden évben tisztítani kell a Malom utcáról a Sióra levezetõ árkokat a magasabban
fekvõ területekrõl lejövõ hordalék, sár miatt, itt gondot jelent, hogy nehéz elhordani
a kitermelt földet, faágakat, hulladékot.
Minden évben visszatérõ feladat a Könyök
utca, Laposi tér, Gyár utcai árok tisztítása
is. Ez is tervben van 2013. évben is.
2013. március 18. és november 30. között
23 fõt tudunk alkalmazni több ütemben. A
bérekre és járulékaira 8.490.066 Ft, a beruházási, dologi költségekre 1.778.381 Ft,
összesen 10.271.447 Ft-ot támogatást számolhatunk el.
A dologi kiadások között védõruhákat, kis
értékû kéziszerszámokat tudunk elszámolni. Beruházás jellegû beszerzés lesz 1
db motoros fûrész és aggregát. Az egyéb
költségek között pedig sódert, cementet,
betongyûrût vásárolunk 100 % támogatással.
2012. évben nem lehetett elszámolni
üzemanyag, valamint javítási költséget,
ebben az évben erre is lesz lehetõség.
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt: 2013. március 18-tól december 31-ig 12 fõt tudunk alkalmazni e program keretében több ütemben. A bérekre
és járulékokra 4.989.451 Ft, a beruházási
és dologi kiadásokra 868.172 Ft, összesen
5.857.623 Ft támogatást kapunk, amelynek mértéke 100 %.
Simontornyán a szervezett hulladékszállítás mellett sajnos folyamatosan találunk
olyan területeket, ahol összehordják, lerakják a szemetet. Frekventált terület a temetõ környéke, ahol a kijavított kerítés ellenére állandóan el kell szállítani a kidobott, kirakott hulladékot, pedig a tárolókat
is szinte hetente ürítjük, próbáljuk a temetõ rendjét biztosítani. Visszatérõ probléma a Beszédes F. utcai telep szemét elhelyezése. A hulladékszállító autó nem megy
be a területre, a házaknál nincs konténer,
szemeteskuka. 2013. évben beállítottuk a
programba a városba bevezetõ utak mellett található szemétlerakók felszámolását
is. A dologi költségek között védõruhát,
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kézi szerszámokat, 1 db ágvágó, valamint
üzemanyag költséget számolhatunk el.
Terveztük a temetõ kerítésének felújítását, oszlopok, kerítésdrót beszerzése van
beállítva program költségei közé.
Közút hálózat karbantartása projekt: Új
programelem 2013. évben a belterületi
közutak karbantartása elnevezésû projekt.
Ennek keretében 2013. április 1. és 2013.
október 31. között 9 fõt tudunk alkalmazni. A bérek és járulékai utáni támogatás
összege 3.781.561 Ft, a dologi kiadásokra
694.563 Ft-ot számolhatunk el, ez összesen
4.476.124 Ft-nak felel meg. Simontornya
város területén 27 km közúthálózat van.
Még vannak olyan utcák, ahol nincs szilárd
burkolat, ezek fõleg esõs idõben nehezen
járhatók, nehezen megközelíthetõk. Ilyen
a Régi temetõ utca, az Új utca, a Telek utca többek között, de megoldásra vár a Temetõ utca–Pásztor utca közötti lejáró.
Ezeknek az utcáknak a karbantartását, javítását állítottuk be a programba, lehetõség szerint igénybe véve, felhasználva a városközpontban keletkezõ törmeléket, zúzalékot is a dologi kiadások között kért
murva, sóder, cement beszerzése mellett.
Védõruhát biztosítunk a dolgozóknak,
emellett kéziszerszámokat és 1 db vésõgépet vásárolunk. A támogatás mértéke 100
%.
A felsorolt 4 projekt a hátrányos helyzetû
kistérségekben levõ települések kérelmezhetik. A támogatás mértéke ezekben a
programokban 100 %. Ezen felül a bér és
járulékok költségeinek további 20 %-a számolható el beruházási, dologi kiadásként.
Összesítve: a felsorolt programokban 66 fõ
alkalmazása mellett 33.425.630 Ft támogatást kapunk.
Normál közfoglalkoztatás: 60 fõt tudunk
foglalkoztatni 2013. évben a Munkaügyi
Hivatal visszajelzése alapján. Természetesen ez sem folyamatos foglalkoztatást jelent, hanem várhatóan április 1-jétõl több
ütemben dolgoznak majd közfoglalkoztatottak.
60 fõ segédmunkás, 4,5 hónapos idõszakra
és 6 órás foglalkoztatással számított arányos minimálbérével számolhatunk, itt a
támogatás mértéke 85 %. A számítások
szerint ez 14.730.764 Ft, ezt a támogatási
összeget tudjuk elszámolni, és a teljesítési
igazolások után ezeket az összegeket kapja
vissza az önkormányzat az elszámolások
benyújtását követõen.
A közfoglalkoztatás keretében igényeltek
1 fõ munkaerõt a polgármesteri hivatalba
levelek kézbesítésére. A mûvelõdési ház
kért 1 fõ takarítót, ügyeletest, mellette
még 1-1 fõ takarítót idõszakos munkára. A

konyha igénye 1 fõ a nyári leállásig, továbbá 1 fõ az év végéig a nyári leállást követõen. A központi orvosi ügyelet, fogorvosi
rendelõ takarítási igénye 1 fõ. A gondozási
központ 3-3 fõt kért a takarítási, házi gondozási feladatok ellátásának segítéséhez.
A Vármúzeum, amely átkerült a város
fenntartásba, a nyugdíjba vonult takarító
helyett kért 1 fõt, 6 órás munkaidõben,
mellette még 1 fõ kulturális asszisztens
foglalkoztatását is kérték a megváltozott
körülmények miatt. A kérelmünkbe beállítottunk karbantartó, gépkocsivezetõ alkalmazását is. A fentieken túl 39 fõ segédmunkás foglakoztatásra lesz lehetõség 3
ütemben, amennyiben elfogadják a kérelmünket a beterjesztett formában. A fentieken túl a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságon keresztül 8 fõt kapunk még,
akik a mi irányításunk alatt fognak dolgozni. Õk az orvosi vizsgálatok után kezdheti
meg a munkát, amely október 15-ig fog tartani.
– A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok a leírt programok szerint adottak 2013.
évre. Milyen gondok problémák adódnak a
szervezési, tervezési munkák során?
Gondot, problémát jelent, hogy a döntések a beadott kérelmekben megjelölt kezdési idõpontok elõtt néhány nappal születnek meg, viszont, amíg nincs döntés, hogy
elfogadták a kérelmeinket, nem tudunk
senkit értesíteni, hogy alkalmazni tudjuk.
Foglalkoztathatósági vizsgálatot kell végezni a munkakezdés elõtt, erre viszont
nyilatkoznia kell a munkavállalónak, hogy
melyik orvost választja. Ezeket a papírokat
a Munkaügyi Hivatal küldi ki személyre
szólóan, utána az orvos is megkapja a neveket, idõpontot egyeztetnek a vizsgálatra.
Gondot jelent még, hogy 2013. évben nem
lesz lehetõség 1 személy esetében a többszöri foglalkoztatásra, csak nagyon indokolt szakember hiánya esetén tehetõ kivétel. A Munkaügyi Hivatal, mint történt a
téli átmeneti program során, azt szorgalmazza, hogy olyanok kerüljenek be a programba, akik még nem dolgoztak az adott
évben, de ezt egyszerûen lehetetlen megvalósítani, hiszen a jelenlegi állapot szerint
126+8 fõt alkalmazhatunk, ezzel szemben
több mint 200 fõ a FHT-ban részesülõ személyek száma. Ezen felül pedig nem tudjuk az ellátásban nem részesülõ, de regisztrált munkanélküliek számát, valamiért ezt
az adatot a Munkaügyi Hivatal nem adja
ki.
– Köszönöm az információkat és jó munkát
kívánok a közmunkás dolgozóknak, vezetõknek.
Va Lá

Gyászértesítés
Életének 80. évében elhunyt

DRÁVECZ FERENC
simontornyai lakos.
Végakaratának megfelelõen hamvait szûk családi körben
a szekszárdi alsóvárosi temetõben helyeztük el.
A gyászoló család
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Március 15-i ünnepség az alsó tagozatban
Ebben a tanévben a 4. b osztályosok készültek mûsorral az
1848-as szabadságharc évfordulójára. A forgatókönyvet összeállította és rendezte Rózsáné Kovács Anna, az osztályfõnökük. Két
elõadás volt. Az elsõ az alsó tagozatosoknak, a második pedig az
5. és a 6. osztályosoknak szólt. A megemlékezés kissé rendhagyó
volt. A forradalom elsõ napjának eseményeit elevenítettük fel a
szereplõkkel. Ezek három helyszínen zajlottak: a Pilvax Kávéházban, a Landerer nyomdában és a Nemzeti Múzeum elõtt. Az elõadás helyszíne a tornaterem volt. A díszletek egyszerûek, de mutatósak voltak. Petõfit Fintor László, Jókait pedig Zsolnai Róbert
alakította. A két narrátor: Lepsényi Barbara és Csepregi Száva.
Száva utolsó mondata így hangzott: „A forradalom csillaga sajnos
csak rövid ideig ragyoghatott, mert idegen erõk segítségével le-

verték a szabadságharcot.” Ezután a közös szöveg így szólt: „De
minden évben eljön március 15-e. Ezen a napon mi magyar emberek ünneplõbe öltöztetjük a szívünket, kokárdát tûzünk a mellünkre, és hálás szívvel gondolunk ezekre a hõsökre, akik megmutatták, hogy minden nemzetnek joga van a szabadsághoz és a saját
sorsának irányításához.” Végezetül magyar ruhás kislányok táncoltak a Kormorán együttes zenéjére. A jutalom nem maradt el. A
szûnni nem akaró tapsot a tánc megismétlése szakította meg. A
közönségtõl azzal köszöntem el, hogy kölcsönösen adtunk egymásnak valami szépet. Mi a mûsorunkkal a hazafias érzelmeiket
ébresztgettük, õk pedig hatalmas tapssal ajándékoztak meg bennünket. Elõadás közben a közönségre pillantva láttam az érdeklõdõ, csillogó szemeket. Ez volt a legszebb jutalom nekem és a kis
elõadóknak.
Rózsáné Kovács Anna

TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0019
Innovatív iskolák fejlesztése a Vak Bottyán ÁMK-ban

MEGINT SZÉP ÖSSZEGET NYERTÜNK
Nagy örömünkre 48 millió forintot nyert az iskola ismét egy TÁMOP pályázaton, amit elõre megtervezett programokra lehet felhasználni 2014 júniusáig. Az
„Innovatív iskolák” munkanevû projekt iránt szerte az országban igen nagy volt
az érdeklõdés, már az elsõ beadási napon a felhasználható összeg sokszorosára mutatkozott igény. Szerencsénkre az általunk írt pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, így az elkövetkezõ másfél évben lehetõségünk lesz olyan tevékenységeket finanszírozni, amire nagyon ritkán jut pénz egy iskola életében.
Kilencmillió forint értékben szerezhetünk be eszközöket, melyek túlnyomó része a mindennapos testnevelés bevezetését segítõ sporteszköz (labdák,
bokszzsákok, asztalitenisz asztalok, tornapadok, ugrókötelek, szivacskézilabda kapu stb.). Létre kívánunk hozni Simontornyán egy edzésközpontot, ahol a

simontornyaiakon kívül pálfai és pincehelyi felsõ tagozatosok is élvezhetik az
új eszközök adta lehetõségeket. Egészségnapokat, környezetvédelemmel,
balesetmegelõzéssel kapcsolatos témanapokat szervezünk, melyekre minden
eszközt (távcsövek, kerti szerszámok, szemléltetõ eszközök) és anyagot a pályázat fedez. Az idegen nyelvek tanulásához versenyekkel, témahetekkel szeretnénk nagyobb kedvet csinálni, ezeken a jól teljesítõ gyerekek jutalmazására
is lesz lehetõségünk. Bizonyára nagy örömet okoz a diákjainknak, hogy ingyenes erdei iskolákban, sportkirándulásokon, többnapos ökológiai foglalkozásokon vehetnek részt. A kézilabdás fiúk mindkét korcsoportból elmehetnek egy
hétre Orfûre edzõtáborba, mindezt teljesen ingyen.
Egy-egy hagyományosan megrendezett önálló programot is támogatni tudunk
minden tagintézményben, Simontornyán ez a Vak Bottyán nap lesz. Hogy érdekesebbé tegyük a tanórai munkát, a digitális táblákhoz 600.000 Ft értékben
szerezhetünk be szoftvereket. A pedagógusok szakmai fejlõdését is támogatjuk a pályázatból, összesen 110 darab 30 órás továbbképzést végeznek majd el
a kollégák a legkülönfélébb témákban.
A számtalan eseményt szigorúan kell dokumentálnunk, ehhez mindegyik tagintézménybe vásárolhatunk digitális fényképezõgépet, s a beszerzett irodai
eszközök segítségével tartós szemléltetõ eszközöket is készíthetünk a fotódokumentációból.
Minderrõl a 2013. március 18-i nyitórendezvényen tájékoztattuk a kollégákat
és az érdeklõdõket, valamint a sajtó képviselõjét.
Kovácsné Lengyel Ilona projektmenedzser
Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ
Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.
Telefon: +36 (74) 486-139
E-mail: vabosim@freemail.hu
Honlap: www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu
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HATOSZTÁLYOS HELYETT
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tisztelt Szülõ!
Tájékoztatjuk, hogy a 2013/2014. tanévtõl
nem indítjuk a hatosztályos gimnáziumot,
mert a Köznevelési törvényben foglaltaknak – bármennyire szerettünk volna, s bármennyire próbálkoztunk a különbözõ
megközelítési módokkal – nem felelünk
meg.
A Köznevelési törvény az alábbiakat írja:
11. § (1) A gimnázium négy, hat, nyolc –
nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén öt, hét
vagy kilenc – évfolyammal mûködõ …
intézmény.
11. § (2) A gimnázium a tehetséggondozás
feladatának ellátására akkor mûködhet
hat vagy nyolc évfolyammal, ha … az emelt
szintû követelményeknek megfelel.
(97. § (12): … mûködõ hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintû követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell
megfelelniük.
(97. § (13): … mûködõ nyelvi elõkészítõ
évfolyamon … a 2014/2015. tanév végéig
teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket.
A fenti törvény végrehajtási rendeletének
XI. fejezete rögzíti a feltételeket
134. §:
– A jelentkezõk száma indítandó osztályonként minden tanévben legalább 20
%-kal meghaladja a minimális osztálylétszámot, esetünkben a 33 fõt. (probléma)
– A legutóbbi három tanév adatai alapján a
matematika és a szövegértés átlageredmény a 10. évfolyamon mindhárom tanév
esetében meghaladja a 10. évfolyamra számított országos átlagot. (probléma)
– Tanárok egyetemi végzettsége (rendben)
– 2012. szeptember 1-je után kiadott kerettanterv szerint mûködik (rendben)
137.§:
Nyelvi elõkészítõ évfolyam csak abban a
középiskolában folytatható, amelyik három egymást követõ tanév átlagában teljesíti, hogy a nyelvi évfolyam után 3 évvel az
osztály 60 %-a középfokú nyelvvizsgát
(vagy azzal egyenértékû állami vizsgát)
tesz az 1. nyelvbõl, az érettségiig pedig 50
%-a 2. nyelvbõl. (probléma)
Sajnos, túl kicsi iskola vagyunk ahhoz,
hogy az emelt szintû követelményeknek
megfeleljünk, s nem vigasztal bennünket
az sem, hogy egész Tolna megyében csak
1-2 iskola fog ezeknek a feltételnek megfelelni. Megszoktuk és megszerettük a mi kis
hatosztályos gimnáziumunkat, tudtunk
akkora eredményeket produkálni, mint az
átlag középiskolák, de nem tudtunk kiemelkedni. Ezért megszüntetjük a hatosztályos gimnáziumot kimenõ rendszerben,
illetve ezzel párhuzamosan átállunk a négy
évfolyamos gimnáziumi képzésre, amilyen
már volt egyszer Simontornyán. A mai ta-

nítóink–tanáraink nagy része abban a gimnáziumban végzett.
A 2013/2014-ben 7.g (általunk gimnáziumi
elõkészítõ osztálynak nevezett) osztályba
járó tanulók ugyanolyan emelt szintû képzést fognak kapni, ugyanabban az osztályban, ugyanazokkal a pedagógusokkal,
mint elõdeik. Papíron már nem lehetnek
gimnáziumi osztály, de a valóságban azok
lesznek. Ha õk most ténylegesen hatosztályos gimnáziumot kezdenének, a 7. osztályban nyelvi évfolyammal kellene indulniuk.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanulók
7-8. osztályban semmilyen hátrányt nem
fognak elszenvedni.
Kilencedik osztályban nem lesz nyelvi elõkészítõ évfolyam, hanem sima gimnáziumi
9. osztály, de négy éven keresztül nem a jelenlegi 3-3 órában, hanem heti 5-5 órában
fogják a nyelvet tanulni. Emellett nyelvvizsga-elõkészítõ órákat fogunk tartani a
11-12. osztályokban heti 2-2 órában, vagyis
késõbb, egyenletesebben elosztva, de
majdnem ugyanannyi nyelvi órát kapnak a
tanulók, mint elõdeik (hetente évfolyamonként 15+3+3+3+3=27 óra volt – hetente évfolyamonként 5+5+7+7=24 óra
lesz).
Ha mindezek ellenére a Kedves Szülõ 9.
osztályban nem akarja hozzánk íratni gyermekét, el tudja vinni más középiskolába a
8. osztály után.
Természetesen mi azt szeretnénk, ha maradnának, s a mindennapok munkáját – az
eddigi gyakorlatnak is megfelelõen –
igyekszünk úgy szervezni és teljesíteni,
hogy a gyerekek és a szülõk is a mi iskolánkat válasszák. Bízunk abban, hogy a négy
évfolyamos gimnázium még évtizedeken
keresztül el tudja látni, és ki tudja elégíteni
Simontornya és környéke továbbtanulási
igényét.
Arra is szeretném ráirányítani a Kedves
Szülõk figyelmét, hogy gimnáziumunkból
eddig is került ki nem egy pedagógus, gazdasági szakember, gyógyszerész stb., ezután is fog, s ezután is felkészítünk mindenkit bármilyen tantárgyból az emelt
szintû érettségire, illetve angol/német
nyelvbõl a középfokú nyelvvizsgára.
Kérem a Kedves Szülõket, hogy ne az iskola formáját, hanem a tartalmát vizsgálják.
A gimnáziumunk továbbra is egy kicsi, családias hangulatú, gyermekszeretõ, ugyanakkor a tanulást megkövetelõ intézmény
lesz, hiszen a tartalmat garantáló tantestület nem változik.
Nem változnak a megnyert pályázatok
sem: maradnak a digitális táblák, folytatódnak a kreatív mûhelyek (jövõre lesz
tûzzománc és fazekas mûhely is), sõt a legutolsó nyeremény kapcsán több ökotúrára, sporttáborra, sportkirándulásra is lehetõségünk nyílik.
Kérem szíves megértésüket és támogatásukat.
Tóthné Unghy Ilona igazgató
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TOLNA MEGYEI
UGRÓKÖTELES
DIÁKOLIMPIA
A Tolnanémedi Csimota Ugróköteles
Csoport minden tagja, a Simontornyai Ugróköteles Csoport 4 tagja, összesen 19 gyerek képviselte társulásunkat a Tolna Megyei Ugróköteles Diákolimpián, Dombóváron. A versenyzõk közül 13 fõt éremmel
vagy oklevéllel értékelt a szakmai zsûri. A
lányok nagyon erõs mezõnyében nem vallottak szégyent a mieink. A fiúk viszont a
verseny vidám színfoltjai voltak. A verseny
keretében 30 másodperces gyors kötélhajtást kellett végezni. Ez a feladat megmutatta a gyerekeknek a fizikai „holtpont”
mûködését. A 70 másodperces szabadgyakorlatokban a táncos elemek mellett komoly szerepet kaptak az akrobatikus és atletikus gyakorlatok is. A versenyzõk egymást folyamatos tapssal buzdították végig
a verseny alatt, csapatszellemben legyõzhetetlenek voltak.
Eredményeink: I/B. korcsoportban I. helyezett Erdélyi Marcell, II/B. korcsoportban VI. helyezett Horváth Gréta, II/B fiú
korcsoportban II. helyezett Lipõk Dávid,
III/B korcsoportban IV. helyezett Bíró
Zsóka, VI. helyezett Csontos Petra, III/B
fiú korcsoportban I. helyezett Ács Péter,
II. helyezett Jádi Krisztofer, III. helyezett
Koncsek János, IV. helyezett Koncsek Dávid, V. helyezett Koncsek István, IV/B korcsoportban, IV. helyezett Dobos Alexandra, IV/A fiú korcsoportban I. helyezett
Marekkel Sándor, V/B korcsoportban II.
helyezett Kovács Viktória.
Gölöncsér Lászlóné

Az Alba Regia
Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresõk
Egyesülete

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁST
indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete, Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idõpont: minden pénteken
10.00–12.00 óráig
További információ,
elõzetes bejelentkezés:
06 (20) 206 3031
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

10

KÖZÖSSÉG / FELHÍVÁS

2013. április

Tavaszváró programok a könyvtárban
Internet Fiesta a könyvtárakban

Húsvéti játszóház

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával – immár 14. alkalommal rendezi meg az
Internet Fiestát a könyvtárakban. Könyvtárunk ebben az évben is
csatlakozott az országos program sorozathoz. Március 22-én Csapó Kamilla informatika tanárnõ tartott elõadást az érdeklõdõknek „Idõsebbek is elkezdhetik” címmel az internetes kereskedelem és az e-bankolás elõnyeirõl, lehetõségeirõl, és felhívta a figyelmet a felmerülõ veszélyekre is.
Az idei fiesta célja az internet mindennapi használatának népszerûsítése, különös tekintettel a közösségteremtés bemutatása, az
internet praktikus szolgáltatásainak megismertetése annak a korosztálynak, akik még ma is idegenkednek ettõl.

Hagyományos kézmûves foglalkozásunkra ebben az évben március 23-án került sor. Nagy örömünkre idén is sok kisgyermek és
szülõ érkezett erre az alkalomra. Hersics Julianna irányítása mellett a könyvtár kreatív könyveibõl ügyes kis kezek gyönyörû húsvéti díszeket készítettek egyszerû anyagokból.
Készültek húsvéti tojások száraztészta díszítéssel, népszerû volt a
só-liszt gyurma festése és a gipsztojások pingálása. Nagyobb gyerekek papírtányérból készítettek ablakdíszeket.
Vácziné Horváth Anikó

Felhívás a villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 7626
Pécs, Búza tér 8/A) felhívást tett közzé a villamos hálózatok
nyomvonalát és biztonsági övezetet érintõ akár élõ, akár elszáradt fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának
elvégzésére. A növényzeten történõ beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünet
megelõzése érdekében van szükség. A felhívás leglényegesebb
pontjait az alábbi összeállítás tartalmazza.

A biztonsági övezetben a növényre vonatkozó tilalom szerint tilos olyan növényzet telepítése és tûrése, amelynek magassága
kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, valamint olyan növényzet telepítése és tûrése, amely a nyomvonal és az oszlopok
jármûvel való megközelítését akadályozza. A biztonsági övezet
környezetében lévõ fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet
az ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell megfelelõen gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetõleg az adott feszültségszintû vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.
Az E.ON kéri, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon
egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete,
magassága a jogszabályi elõírásoknak, és az éves növekedést is
figyelembe véve, és ennek megfelelõen tegyék meg a szükséges
intézkedéseket. Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében
kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON elvégez, illetve térítésmentesen biztosít. Amennyiben az ingatlantulajdonosok nem végzik el a tisztántartási munkát, úgy azt az E.ON-nal szerzõdött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány szerint
elvégezni. Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa
felett az ingatlantulajdonos rendelkezik.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben:
fa vagy más növény akkor telepíthetõ, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig
1 méternél jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramvezetõt.

Közös érdekünk az együttmûködés, mivel mindenki azt szeretné, hogy lakókörzetében a villamosenergia-ellátás minõsége és
a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen, és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érõ ágak, növények által
elõidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.
A villamos hálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésû
fafajták telepítése és megtartása javasolt.
Va Lá
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM

Az árvizek és belvizek esetén
alkalmazandó fertõtlenítési eljárásról

A polgármesterhez címzett e témáról szóló levelet teljes terjedelemben
közöljük.
Tisztelt Csõszné Kacz Edit!
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követõen a hazai és európai
uniós társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek
részt, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlõségi programmal
(HEP). Az önkormányzat által e feladatra kijelölt alkalmazottainak térítésmentes képzését és ezzel együtt a HEP elkészítéséhez igénybe vehetõ
mentorálást a Türr István Képzõ és Kutató Intézet ingyenesen biztosítja. A
csatolmányban olvashatják a program részletes tájékoztatóját és a jelentkezés feltételeit, illetve az Emberi Erõforrások Minisztériumának ajánlását. Jelentkezésüket 2013. április 1-jéig várjuk honlapunkon:
http://89.135.245.54/m11_1.html linken elérhetõ jelentkezési lapon. Tájékoztatom arról, hogy ha település már rendelkezik korábbi években készült helyi esélyegyenlõségi tervvel, annak felülvizsgálata szükségessé
válik, az új hatályos jogszabályok eltérõ tartalmi és formai követelményei
miatt. Az ingyenes képzés és mentori segítség a felülvizsgálatra is kiterjed.

1. Kézfertõtlenítés: szennyezett tárgyakkal, anyaggal történõ
munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés elõtt szükséges,
WC használata után.
Fertõtlenítõ oldat: vízben literenként két tabletta Neomagnol feloldva + egy evõkanál ecet. A kezet 1 percig tartsuk benne! Az oldat 4
óráig használható! (Kézfertõtlenítéshez bármely közforgalomban
kapható kézfertõtlenítõ is használható (pl. Clarasept), a használati
utasításuk szerint.)
2. Szennyezett használati tárgyak fertõtlenítése: pl. fõzõedények, evõeszközök, játékok tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt, hypos oldatban (10 liter vízhez 6 dl hypo) vagy Neomagnolból
készített oldatban (literenként 20 tabletta Neomagnol).
3. Bútorok, egyéb mosható lakberendezési tárgyak fertõtlenítése: A fertõtlenítéshez 10 db Neomagnol tablettát 1 liter vízben
oldjunk fel, majd a vízbõl kiemelt és megszikkadt felületeket ezzel az
oldattal mossuk át. Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. 24 óra
elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljük át.
4. Mosható textíliák fertõtlenítése: egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhetõ el 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol
tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történõ áztatással.
5. Nem mosható textíliák, kárpitos bútorok, szõnyegek fertõtlenítése: 1 liter vízhez 20 tabletta Neomagnolt adva és feloldva az
oldattal a fertõtlenítendõ textíliát alaposan át kell kefélni! (Vigyázat!
A Neomagnol oldat színelváltozást okozhat!).
6. Lakóházak, helyiségek fertõtlenítése: A fertõtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségbõl visszahúzódott. Ebben az esetben a helyiség padlózatáról – amennyiben azt nagyobb
mennyiségû iszap és egyéb szennyezõ anyag borítja – a szennyezõdést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a padlózatot, a
mosható felületeket (pl. padozat, csempeburkolat stb.) a fentiek
szerint elkészített Neomagnol oldattal kell átmosni, és az oldatot
hagyjuk rászáradni a felületre. Nem mosható felületeket (pl. meszelt fal) 10 %-os klórmész oldattal kell bemeszelni.
10 %-os klórmész oldat készítési módja: 250 gr klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatosan, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!
Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elõvigyázatosságot
igényel, belégzését, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni
kell. A bõrfelszínt védõkesztyû használatával, illetve testfelszínt takaró ruházattal védeni kell.
7. Talajfertõtlenítés: Mezõgazdaságilag mûvelt területeket klórozni nem szabad, ki kell várni a talaj természetes öntisztulását. A talaj
fertõtlenítése (pl. udvar) csak akkor indokolt, ha az észlelhetõen fekáliával, egyéb fertõzõ anyaggal szennyezõdött. Az emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló területek fertõtlenítését klórmészpor összefüggõ beszórásával kell elvégezni, amelyet locsolással
kell a talajba juttatni.
8. Szemétdomb, trágyadomb fertõtlenítése: A fertõtlenítést úgy
kell végrehajtani, hogy annak felületét klórmésszel összefüggõ rétegben beszórjuk, majd vízzel bõségesen leöntözzük. Ezt követõen a
szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni.
9. Trágyalé fertõtlenítése: A fertõtlenítést úgy végezzük, hogy 1 m3
trágyaléhez 2 kg klórmészport adunk és ezt az elegyet erre alkalmas
eszközzel alaposan összekeverjük, majd 2 órán át állni hagyjuk.
10. Vízóraaknák fertõtlenítése: Kitisztítása után (víz kiszivattyúzása,
iszapeltávolítás) a falak és a csõvezeték, szerelvény 10 %-os klórmészoldattal történõ meszelése javasolt.
11. Õrgödrös árnyékszék fertõtlenítése: Ülõdeszkát, padozatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10 %-os klórmészoldattal be
kell meszelni, az ülõdeszkát két órás behatási idõ után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az õrgödör tartalmának felületét összefüggõ rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni).
12. Ólak fertõtlenítése: az elõzõek szerint 10 %-os klórmésszel történjen!
13. Ásott kutak fertõtlenítését: Csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni. Ezért
forduljanak a helyi önkormányzathoz.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Üdvözlettel: Türr István Képzõ és Kutató Intézet

Megvédte bajnoki címét Kajtár Eszter

A Simontornyai Vak Bottyán ÁMK Vörösmarty Mihály pincehelyi tagintézményének tanulója a tavalyi évhez hasonlóan a Budapesten megrendezett asztalitenisz diákolimpia országos döntõjén az idén is diadalmaskodott, így már kétszeres aranyérmesnek mondhatja magát. A tehetséges versenyzõ meggyõzõ játékkal mind a 12 mérkõzésen gyõzött és felállhatott a
dobogó legfelsõ fokára. Az öt éve ütõt ragadó szerény, a sikerért sokat dolgozó lányt az édesapja, Kajtár József készíti fel a versenyekre, s ez nem változik a közeljövõben sem, mert mint Kajtárné Tiborcz Mária elmondta,
sok egyesület hívta, de õ hû marad Pincehelyhez, számára a legfontosabb a
tanulás, melyet õsztõl a tamási gimnáziumban folytat, majd érettségi után
egyetemre szeretne járni. Gratulálok a szép sikerhez, és kívánom, hogy
minden vágya váljék valóra.
Va Lá

Születések február hónapban: Slezák Annamária,
márciusban: Tóth Nimród Merse, Vinczellér Dóra,
Kovács Miklós, Mikó Gyula Botond, Horváth Hanna Dorina, Szabó Fanni Róza.
Március 19-e rendkívüli nap volt a simontornyai születések történetében. Ezen a napon négy kisgyermek
látta meg a napvilágot.
Házasságkötés márciusban:
Arnastová Adela–Szathmári Zoltán
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Egyre közelebb
a megyebajnoki címhez!
A Simontornyai Kézilabda Klub férfi kézilabda csapata az
Akva-Plast Tolna megyei férfi felnõtt bajnokságon, Pakson szerepelt. A 4. forduló mérkõzésein két gyõzelmet és két vereséget
könyvelhetett el. Ezzel megõrizte elõnyét a Dunaföldvár és a Paks
elõtt. Ezúttal a Paks egy góllal jobbnak bizonyult a Dunaföldvárnál, ezzel segített, hogy a SIKK 4 ponttal az élen maradjon. Az
utolsó fordulót a tervek szerint májusban bonyolítják majd le,
mert kezdõdik az NB II-es bajnokság a versenyen kívül induló
Hõgyész számára, valamint elkezdõdik a Bács-Kiskun és a Fejér
megyei bajnokság is, melyen a Dunaföldvár, a Paks és a Simontornyai KK érdekelt.
Eredmények:
Simontornyai KK–Paksi Kézilabda SE 21-20 (11-12)
Góllövõk: Lampert 6, Vincellér A. 4, Zsámboki 3, Pásztor 3, Nagy 2,
Kiss 2, Molnár Bence 1.
Lampert vezérletével, izgalmas mérkõzésen fontos gyõzelmet
aratott a SIKK a házigazdák ellen, melyhez Demeter Károly és
Molnár Balázs jó kapusteljesítménye párosult.
Dunaföldvár VKC–Simontornyai KK 17-12 (9-4)
Góllövõk: Vincellér A. 4, Kapoli 2, Pásztor 2, Nagy 2, Csendes 1,
Molnár Bence 1.
Nem találta meg a hosszantartó támadásokat vezetõ dunapartiak
– régi idõk stílusára jellemzõ labdapattogató (a passzivitás határát súroló) – játékának ellenszerét a SIKK, türelmetlenek voltak,
s az elsõ félidõben zömében a kapufát forgácsolták Széplaki Zoltán edzõ játékosai. Szünet után feljavultak, de nem tudták
ledolgozni a jelentõs hátrányt.
Madocsa SC–Simontornyai KK 10-26 (4-15)
Góllövõk: Szabó 5, Nagy 4, Csendes 4, Váczi 4, Kapoli 3, Molnár
Bence 3, Kiss 2, Vonya 1.
A mérkõzésen csak az ifjúsági korúakat szerepeltette a SIKK.,
akik meggyõzõ fölénnyel gyõzték le a lelkes, de, szerényebb tudású ellenfelüket.
Hõgyész Akva Plast- Simontornyai KK. 24-11 (10-5)
Góllövõk: Kapoli 3, Szabó 2, Kiss 2, Farkas 2, Vincellér A. 1, Csendes 1.
A bajnokságon kívül induló NB II-es Hõgyész ellen zömében
azok játszottak, akik a nap folyamán kevesebb játéklehetõséghez
jutottak. Jó edzõmérkõzés volt.
Az utolsó fordulóban már egy gyõzelem és egy döntetlen elég lehet a Tolna megyei bajnoki cím megszerzéséhez.
A bajnokság állása:
1. Hõgyész 32 p. 406-236
2. Simontornya 18 p. 291-276
3. Dunaföldvár 14 p. 250-257
4. Paks 14 p. 319-327
5. Madocsa 2 p. 228-398
Az 5. forduló tervezett idõpontja: 2013. május 25. Amennyiben
valamelyik csapatnak ezen a hétvégén rájátszásos mérkõzése lesz
abban a megyében, amelyikben szerepel, akkor a záróforduló 1
héttel késõbb, június 1-jén kerül megrendezésre. Rendezõcsapat:
Dunaföldvár, helyszín: Dunavecse Sportcsarnok.
Va Lá

Simontornyán családi ház eladó. Csere is érdekel.
06 (70) 9464 792
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A simontornyai 3. osztályosok
nyerték a kézilabda tavaszi kupát
A sportcsarnokban négy csapat részvételével, Varga Szilvia ötletébõl és vezetésével rendezték meg a Vak Bottyán ÁMK által támogatott kupát. A hazai 3. és 4. osztályos lány kézilabda palánták
mellett a Mezõszilas hasonló korú játékosokból álló két csapata
lépett a parkettre.

Eredmények:
Simontornya 3. o.–Simontornya 4. o. 5-3
Góllövõk: Molnár B. 3, Balassa D. 2, ill. Vincze G. 2, Juhász V.
Mezõszilas 3. o.–Mezõszilas 4. o. 0-4
Simontornya 4. o.–Mezõszilas 3. o. 10-1
Góllövõk: Juhász V. 5, Vincze G. 2, Nyirati V. 1, Csepregi Sz. 1, Kõvári H. 1.
Mezõszilas 4. o.–Simontornya 3. o. 2-1
Góllövõ: Csibor L.
Mezõszilas 3. o.–Simontornya 3. o. 0-10
Góllövõk: Balassa D. 4, Csibor L. 2, Fischl D. 2, Molnár B. 1, Kovács P. 1.
Mezõszilas 4. o.– Simontornya 4. o. 1-5
Góllövõk: Vincze G. 2, Juhász V. 2, Csepregi Sz. 1.

A körmérkõzések során három csapat is 4 pontot szerzett, két csapatnak a gólkülönbsége is azonos volt (+11), végül az egymás elleni eredmény döntött. Ennek alapján az elsõ helyen a simontornyai 3. osztályosok végeztek, második lett a simontornyai 4.
osztályosok csapata, harmadik pedig a mezõszilasi 4. osztályosok
alkotta gárda.
Minden csapat elismerõ oklevelet és apró ajándékot kapott. A
szervezõk éremmel és oklevéllel jutalmazták mindkét iskola legjobbjait. A mezõszilasiak gólkirálynõje Varga Brigitta 4. osztályos
tanuló lett 6 góllal, a legjobb játékosnak Lusek Enikõ (4. o.), míg a
legjobb kapusnak Török Klaudia (4. o.) bizonyult. A simontornyai gólkirálynõ Juhász Vivien (4. o.) lett 8 góllal, a legjobb játékosnak Balassa Dorka (3. o.), a legjobb kapusnak Glück Enikõ (3.
o.) bizonyult.
A kupamérkõzések jól szolgálták a sportbarátság elmélyítését, a
kézilabda népszerûsítését, a játék megszerettetését és a zömében
szülõkbõl álló nézõk szórakozását.
Va Lá
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