XVII. évfolyam 1. szám
2018. január

Ára:
200 Ft

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Simontornyai Polgárok!
Éjfél elmúltával, átlépve a 2018-as esztendõ küszöbén, kérem, engedjék meg,
hogy a magam és városunk vezetése nevében boldog, sikerekben, szeretetben
és lehetõségekben gazdag új évet kívánjak Önöknek!
Az elmúlt idõszakban az önkormányzat
kiemelkedõen sikeresen pályázott, Simontornya és intézményei hatalmas fejlesztéseket valósíthatnak meg. Megújul
az oktatási intézményrendszerünk, bõvül a helyben elérhetõ közigazgatási
szolgáltatások köre, új turisztikai lehetõségekkel élhetnek majd az idelátogatók, az egészségügyi ellátás infrastruktúrája a XXI. századi követelményeknek megfelelõen javul és méltó körülmények közé kerülnek az ellátásra szoruló idõs emberek.
Nagy várakozással tekintünk a 2018-as
év elé, hiszen a pályázataink megvalósulása ekkorra várható. Tervezzük a nemzetközi kapcsolataink továbbfejlesztését, a németországi Steinberg testvérváros nemzetközi mezõgazdasági kiállításán vesznek részt vállalkozóink, a diákoknak az amerikai oktatókkal mûködõ
angol tábor mellé a vietnámi Ho Shi
Minh város zenei konzervatóriumával
karöltve zenei tábor szervezünk.
Sok feladat vár mindannyiunkra. Kívánom, hogy találják meg az új évben is
azokat a pillanatokat, amelyek fényükkel beragyogják a mindennapok munkás és nehéz óráit, és emlékezetessé
teszik e most következõ évet.
Kívánok minden kedves simontornyai
számára sikerekben gazdag, boldog új
évet!
Csõszné Kacz Edit polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
2017. december
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. A László k. u. úttervezéssel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot egy tervezõvel
(Juhász István) a mûszaki tartalom megbeszélése érdekében. A megoldásról írásban fogom tájékoztatni a képviselõ-testületet.
2. Határidõn belül beadtuk a vis maior pályázatunkat.
3. A SZÖVIN Simontornya Kft. felmondta a faházra a bérleti szerzõdést.
4. A Tamási Tankerület hozzájárult az iskola területén lévõ fák kivágásához, így a
fakivágási kérelmet beadtam a hatósághoz.
5. November 30-ra elkészült a kormányablak tetõszerkezetének átépítése. November 30-án dõlt el, hogy az épületgépészetre
és az épületvillamosságra kiviteli terveket
kell készíteni. A kormányhivatal ennek elkészítését december 15-re írta elõ. Ezt
ilyen rövid határidõre nem tudtuk vállalni,
amirõl tájékoztattam a kormányhivatalt.
6. Elektronikus úton három vállalkozót
kerestem meg a trafó és egyes önkormányzati tulajdonú vashulladék eladása kapcsán. Az ügy azért húzódott idáig, mert
tisztázni kellett a fordított áfát, illetve a
tárgyi adómentességet. A döntésrõl a képviselõ-testületet tájékoztatni fogom.
7. Megrendelésünkre két közvilágítási
lámpatest került elhelyezésre (Simovill
elõtti buszforduló, Temetõ u. 51. sz. ingatlanunk elõtt).

KÖZMEGHALLGATÁS
Csõszné Kacz Edit polgármester: Köszönti a megjelenteket. Elmondta, hogy egy témában került kiírásra a közmeghallgatás:
„A Településképi rendelet és az Arculati
Kézikönyv véleményezése” címen. Sajnálja, hogy a lakosság nem képviselteti magát,
csak a helyi újság képviselõje van jelen.
Zsolnai István képviselõ: Megkérdezi,
hogy a tervezett autószerelõ mûhely ügyében mit lehet tenni.
Witzl Zsolt települési fõépítész: Az idõsebb Géringer úr azzal kereste meg korábban, hogy családi autószerelõ mûhelyt létesíthet-e lakóövezetben. Erre azt a választ adta neki, hogy igen. Lakosságot kiszolgáló, nem zavaró tevékenység folytatható ott. Késõbb a fia kereste meg azzal,
hogy 3 beállásos mûhelyt szeretnének,
ahová akár kamion is befér. Ilyenkor arra
lehet számítani, hogy a mûhelynél egyszer-

8. Az Arany J. utcai kút üzembe helyezése
elõtt megkerestem a DRV-t – mint üzemeltetõt – szakvéleményének kiadása érdekében.
9. A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elfogadta a Gördülõ Fejlesztési Tervünket mindkét szakágban
(ivóvíz-, szennyvíz).
10. A központi orvosi ügyeleti gépjármû
megkülönböztetõ jelzésére kiadott engedély okafogyottá vált, ezért azt visszavonattam.
11. Megkezdtük az atomerõmûves naptárak kihordását.

Tájékoztató a fontosabb
eseményekrõl
November 28-án Bakó Zoltánnal, a Bujdosó Ügyvédi Iroda munkatársával tárgyaltam a TOP-pályázatokhoz kapcsolódó
elõ-közbeszerzésekrõl. Ugyanezen a napon a Tarr Kft. tulajdonosával is tárgyaltam a 2018. január elsejétõl átvett kábeltévé szolgáltatásról.
November 30-án, Budapesten vettünk
részt a Fényszóró Alapítvány által szervezett egész napos programon 40 simontornyai gyerekkel, kísérõikkel és Csepregi
Éva mûvésznõvel. Köszönöm a rendezre akár 8-10 autó is lehet. Erre azt mondta,
hogy ez már a lakosságot zavaró tevékenység, ezt nem lehet ott folytatni. Ezután beadott egy kérelmet, hogy módosítsa a testület a területi besorolást.
Zs. I. képviselõ: Ezzel az erõvel a vasutat is
be lehetne tiltani, a telek mellett vannak a
sínek, ott aztán van zaj. Örülni kellene,
hogy van olyan vállalkozó, aki fejleszteni
tud. Kéri a testületet, segítsenek az ügyben.
W. Zs. települési fõépítész: Ez a terület régen benzinkút volt, az önkormányzat úgy
kérte a kármentesítést, hogy ez lakóövezet. Ott ilyen tevékenység jog szerint nem
folytatható. De a testület felülvizsgálhatja
a helyi besorolásokat, módosíthat úgy,
hogy ez a terület szolgáltatóövezet.
Polgármester: Így tudunk segíteni. Át kell
minõsíteni a területet szolgáltató övezetté.
Januári ülésen már tárgyalhatja ezt a testület.

vény támogatóinak, szervezõinek munkáját.
December 3-án gyújtottuk meg a város adventi koszorúján az elsõ gyertyát. Köszönöm a Pillich Szakképzõ Iskola tanárainak, diákjainak az adventi díszítést, és az
óvodásoknak és felkészítõiknek a mûsort.
December 4-én Udvardi Péterrel, a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatójával tárgyaltam
az ügyeleti gépjármû átvételérõl. Bejelentem, hogy az autó alapítványi tulajdonba
kerül, üzemeltetõje az önkormányzat, csak
egészségügyi célra használható.
December 6-án dr. Szilágyi Szabolccsal
tárgyaltam. Január elsejétõl õ lesz a 2. számú háziorvosi körzet helyettesítõ háziorvosa, a rendelést folyamatosan biztosítjuk
a lakosság számára. Ugyanezen a napon
Klopcsik úrral aláírtuk a KT határozat
alapján írt szerzõdést, a vételárat
(4.300.000 forintot) átutalta.
December 8-án tartotta a Fényerõ Egyesület az 5 éves szülinapi ünnepségét. Gratulálok az egyesület mûködéséhez!
December 10-én az alsó tagozatosok mûsorával gyújtottuk meg a 2. gyertyát a városi adventi koszorún.
December 13-án Pék Ferenc vállalkozó jóvoltából 10 nehéz sorsú családnak karácsonyi csomagot adtunk át.
December 14-én a Tamási Rendõrkapitányság szervezésében közbiztonsági rendezvényen vettem részt. Ugyanezen a napon tartottuk a Kéz a kézben klub karácsonyi ünnepségét.
December 14-én részt vettem az idõsek
klubja karácsonyi ünnepségén.
December 17-én az ötödik osztályosok mûsorával gyújtottuk meg a 3. gyertyát a város
adventi koszorúján.
Csõszné Kacz Edit polgármester

W. Zs. települési fõépítész: Majd a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat hatályba lépését követõen, jövõ õsszel lehet
akkor erre a tevékenységre ott engedélyt
adni.
Szabó Attila alpolgármester: Egyetért
Zsolnai képviselõvel. Ez nem igazi lakóövezet, hiszen ott megy a vasút. Ha kell, lehet zajmérést végezni.
Polgármester: Javasolja, hogy jövõ tavasszal tartsanak várospolitikai fórumot az
arculati kézikönyvrõl.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi,
hogy a szomszédoktól kell-e hozzájárulást
kérni.
Witzl Zsolt települési fõépítész: A szomszédoktól nem kell engedély, de fellebbezési joguk van.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A megoldás az, hogy a testület módosítja a besorolásról szóló döntését.
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K. I. képviselõ: Más téma: a lakosság kéri,
hogy továbbra is legyen a városi tévében
látható a testületi ülés.
Alpolgármester: A Tarr Kft. annyit ígért,
hogy fenntartja a jelenlegi sávot, de mûsorkészítést nem vállal.
K. I. képviselõ: Vannak még kérdései: 1.
Mi lesz az Arany János utcai kúttal? 2. A
Malom utca 100. elõtt 5 centi magasan áll a
sár. Le kellene takarítani. 3. Egy illetõ még
2015 novemberében megrendelte a
szennyvízcsatlakozást a Városüzemeltetéstõl, de kontrás volt a terület, a DRV
csak 2016-ban javította ki. Mit tehet? Mérsékelni kellene számára a talajterhelési díjat.
Polgármester: A Tarr Kft. vezetõjével a
jegyzõvel együtt tárgyalt. Elmondta, hogy
sok településen szolgáltat, de mûsort sehol
sem csinál. Diel János szerint a városnak
meg kellene vásárolni a jelenlegi berendezéseket, és kellene foglalkoztatni egy embert, aki felveszi az üléseket, aztán vágja és
leadja a mûsort. A korábbi szolgáltatónak
ez a tevékenysége veszteséges volt. Az emberek hozzászoktak, hogy van közvetítés,
nem a városvezetés szüntette be. De ilyen
feltételekkel több millió forintba kerülne.
Tamásiból bejelentkezett az ottani tévé,
vállalnák a közvetítést, de az is sok pénz.
A kútról majd dönt a testület.
A Malom utcát a közmunkások le fogják
takarítani.
Címzetes fõjegyzõ: A szennyvízzel kapcsolatban: a rendelet csak a 2015-ben rákötöttek számára ad kedvezményt.
K. I. képviselõ: De nem az õ hibája, hogy
nem lett kész! Megbízta a rákötéssel még
2015-ben a céget, de a kivitelezõ csak egy
évvel késõbb javította ki a hibát.
Címzetes fõjegyzõ: Ez így nem testületi
jogkör, hanem hatósági ügy. Jöjjön be az illetõ a hivatalba.
Alpolgármester: A tévérõl: több más városban mûködõ cég is tett ajánlatot, de nagyon nagy összegrõl. Szerinte a Diel úr felszerelését kellene megvenni. Ez 2 millió
forint, de persze akkor is kell egy ember,
aki végzi a munkát.
Polgármester: A testületnek kell választania: járdát építtet vagy tévémûsort csináltat.

Jelentés a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok
végrehajtásáról
Tájékoztató a város közrendjét,
közbiztonságát érintõ eseményekrõl,
döntésekrõl
Csõsz László képviselõ: A tájékoztatóban
szerepel, hogy a SZÖVIN Kft. felmondta a
bérleti szerzõdést a faházra. Megkérdezi,
hogy milyen határidõvel. Javasolja, hogy
újra hirdessék meg.
Polgármester: Január 31-ével, jó befektetés volt, 600 ezer forintért vásárolta az ön-
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kormányzat, azóta több millió forintos bevételt termelt.
Alpolgármester: Mielõtt újra meghirdetik,
rendbe kell hozni a szennyvízelvezetõt.
Cs. L. képviselõ: A kormányablak megnyitására nem reális dátum a 2018. március
31. Még semmi sem történt.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: December 5-én jött
levél, hogy kell kiviteli terv. A jogszabály
nem írta elõ pontosan, most jött meg az állásfoglalás, hogy kell. Ma voltak itt a tervezõk.
Alpolgármester: Azonnal el kellene kezdeni azt a munkát, amit az önkormányzat
vállalt.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: Addig nem lehet szigetelni az
épületet, amíg a kormányhivatal nem végez a nyílászáró cserével. De erre közbeszerzést kell kiírniuk.
Polgármester: Ha csúszás lesz, annak a
kormányhivatal az oka, nem Simontornya.
Ritter Rudolf r. alezredes: Az elõzõ ülés
óta 5 esetben került sor nyomozás elrendelésére. 2 vagyon elleni bûncselekmény történt: egyik esetben fát loptak az udvarból,
a másiknál 160 ezer forint készpénzt tulajdonítottak el egy lakásból. Történt egy becsületsértés. Az egyik intézkedõ rendõr a
sértett. És történt 2 garázdaság, az egyik
étteremnél a tettes az ablakot törte be, és a
fiát ütötte meg, a másik esetben egy vendéglátóegységben történt verekedés. A
beszámoló megírása után történt egy jogtalan gépjármû eltulajdonítás és a vasúton
egy gépjármû feltörés.
Zs. I. képviselõ: Hallotta, hogy elkapták
azokat, akik a sorozatbetöréseket elkövették.
Ritter Rudolf r. alezredes: Igen. Hírt adott
róla a média is. Komáromban fogták el a
tetteseket, szlovák állampolgárok, 30 bûncselekményt követtek el országszerte, így
Simontornyán is.
Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy a verekedésben érintett szórakozóhely az az Ördögárock kocsma-e.
Ritter Rudolf r. alezredes: Az egyik ügy a
Zöldvadászban történt, a másik az Ördögárockban.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és
azonnali hatállyal elfogadja a Településképi
Arculati Kézikönyvet, mely Simontornya város teljes közigazgatási területére készült.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete megalkotta Simontornya
város településkép védelmérõl szóló rendeletét.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
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hozta: A Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmûködési Megállapodást felülvizsgálta és azt
helyben hagyja.

Címzetes fõjegyzõ: Mind a 3 intézményben
tervez ellenõrzést, az óvodában, a polgármesteri hivatalban és az Õszikékben is.
K. I. képviselõ: Az óvodánál azt olvassa,
mintavételezéssel a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget vizsgálják.
Tudomása szerint megfelelõ szakképzettség nélkül nem lehet senkit alkalmazni.
Erre sok a betervezett 8 nap. A hivatalnál
az iktatás, iratkezelés az ellenõrzés tárgya.
Erre is sok a 8 nap. Az Õszikékben 12 nap a
szolgáltatási díjakra. Pénzt fizet az önkormányzat az ellenõrzésért, akkor legyen ez
komolyabb!
Címzetes fõjegyzõ: Az ASP rendszer miatt
teljesen más lesz az iktatás. A másik két intézményben a pénzügyi osztály egyeztetett
a témákról.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az ellenõrök csak 2-3 napot vannak itt,
a többi idõ a jegyzõkönyvek elkészítésére
kell.
Cs. L. képviselõ: Kiegészítené: az óvodánál sok a nyugdíjas visszafoglalkoztatás, lehet ellenõrizni, hogy ez jogszerû-e.
Polgármester: Állandóan ellenõrzik a mûködést. Hol az államkincstár, hol a kormányhivatal, hol a minisztériumok.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta:
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Simontornya Város Önkormányzatának
2018. évi belsõ ellenõrzési tervét.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: A köztemetõre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálta és a köztemetõk használatának rendjérõl szóló 12/2014. önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékeket változatlanul hagyja.
Tisztelt lakosok! Temetés elõtt 10 perccel
a temetõ kapuit becsukják, hogy autós közlekedéssel ne zavarják a szertartást.

Csonka István János közmunka-program
vezetõ: A bizottsági ülés óta elfogadták a
javasolt létszámokat. Készített egy táblázatot: összesen 80 millió forintból gazdálkodhatnak. 100 %-os támogatású programokban vesznek részt. 64 millió forint
megy a bérköltségre, 16 millió forintot lehet felhasználni munkaruhára, védõeszközökre, alapanyag vásárlásra. 53 fõt tudnak
így foglalkoztatni.
K. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy miért
csak 53 fõ, tudomása szerint most 80 fõ körüli a létszám.
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Cs. I. J. közmunka-program vezetõ: Ebben nincs benne mindenki, a ráépülõ rövidebb távú programokkal együtt most is kb.
80 fõs létszám várható.
Cs. L. képviselõ: 78 fõ a terv 2018-ra.
Cs. L. képviselõ: Jövõre a Széchenyi utca
vízelvezetését szeretnék megoldani. Az a
gond, hogy a hidak nagyon rossz állapotban vannak, arra nem ad pénzt a program,
de így meg hiába tisztítják ki, burkolják le
az árkot, ha egy rossz híd megakasztja
vízelfolyást.
A vasúton túl az ABC-tõl a Hársfa utca
8-ig tervezik a térkövezést.
A Rákóczi utcán, Dr. Kiss István utcán is
lehetne térkövezni, erre van állami pénz,
ennek van látszatja, értelme.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: A hidak
a háztulajdonosok birtokában vannak. Korábban a Petõfi utcában az önkormányzat
vette meg a hídgyûrûket, de egy részük eltûnt. Lépni kell, mert ha nem segít az önkormányzat, és csak egy híd is rossz, akkor
elakad a víz.
Cs. L. képviselõ: Az utcában van kb. 30 híd,
amibõl 5-6 jó csak.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta:
– Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
közfoglalkoztatás 2018. évi feladatairól szóló tájékoztatót.
– Elrendeli költségvetés készítését a Széchenyi utcai hidak felújításához.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Elfogadja a város 2018. évi rendezvényprogramját és annak költségvetési támogatását.

Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: A 2018. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Elõírja a
törvény, hogy a gazdasági reklámokat tar-

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI
HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.

2018. január

talmazó táblákat adóztatni kell. Elõször is
be kell õket jelenteni. 2 darabot jelentettek
be, azok közül az egyik már nincs meg. Felmérték a munkatársak, összesen 45 négyzetméternyi ilyen tábla található a városban. A településkép miatt 3 négyzetméternél nagyobb tábla nem is helyezhetõ ki. A
kisebbek pedig tájékoztató jellegûek. Például a Fried Kastélyt mutatják, hogy merre
van. Készített 2 javaslatot. A „B”-t ajánlja,
amelyben 0 forint az adó mértéke. Egy
nagyvárosban ebbõl milliós bevétel származhat, de azt javasolja, hogy Simontornyán ne kelljen ezért fizetni. A politikai
reklámokra ez nem vonatkozik.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete megalkotta a helyi adókról szóló 23/2008.(XII. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet.

A változások Simontornyát közvetlenül
nem érintik.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ határozatot
hozta: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjérõl szóló 12/2017.
(IX. 22.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos észrevétel
Címzetes fõjegyzõ: Szeptemberben vita
után fogadta el a testület a rendeletet. Azóta sem érkezett észrevétel a vendéglátóhelyekrõl. Kivéve most a Kling Hermina
kérelme. Arra hivatkozva szeretne
hosszabb nyitva tartást, hogy a munkásokat szállító buszok fél tizenegy körül érkeznek, és sokan akkor szeretnének még
vacsorázni. Ezért kéri, hogy hétvégén éjjel
2-ig hétköznap éjfélig lehessen nyitva. Eredetileg azt javasolta volna, hogy a rendelet
csak 2019-ben lépjen hatályba, de most
hangzott el a rendõrségi beszámolóban,
hogy a vendéglátóhelyeken már megint
probléma volt. Igaz a Herminánál nem, de
azt nem lehet, hogy egyik egységre más
szabályok vonatkozzanak, mint a másikra.
K. M. képviselõ: Azt javasolja, hogy minden nap éjfélig lehessenek nyitva.

JÁTSZÓHÁZ
A „MIT HOZ A MIKULÁS” játszóházban ügyes gyerekkezek varrhattak zsebkendõtartót, telefontokot, vagy elkészíthették a saját adventi naptárukat december másodikán. Többen készítettek
ajándékba ajtódíszt is szeretteiknek.
Hisz már õk is tudják, hogy adni mindig
jó!
G.H.H.

K. I. képviselõ: A fiataloknak kell szórakozási lehetõséget biztosítani. Ha baj van egy
helyen, akkor rögtön intézkedni kell, elõször figyelmeztetni, aztán bezáratni.
Cs. L. képviselõ: Legyen úgy, ahogy a Hermina kérte, de már most január 1-jétõl lépjen hatályba. Ki kell értesíteni a vállalkozókat.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat: 2018. január 1. legyen a hatályba lépés, és éjfélig, illetve 2-ig a nyitva tartás.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete elfogadta a módosító javaslatot.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete megalkotta a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl
szóló 12/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Cs. L. képviselõ: A szekszárdi kórházban
új parkolási rendszert vezettek be, nagyon
drága lett a parkolás, 5 óra 1500 forint,
volt, aki 2000 forintot is fizetett, ez túl sok,
nem elég, hogy beteg az ember. Azt javasolja, hogy írjanak levelet a kórház vezetésének.
Zs. I. képviselõ: Az elsõ óra ingyenes.
T. F. A. képviselõ: Régen a mozgássérülteket, akut betegeket ingyen beengedték.
Utána volt a 350 forintos díj, de ez a mostani egy rablás.
Alpolgármester: Javasolja, hogy egyeztessen a polgármester a környékbeli kollégákkal, együtt hatékonyabb a fellépés.
Zs. I. képviselõ: A bölcsõde ügyérõl érdeklõdik. Nem történt semmi, szeptemberben
meg már indítani kell.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ: 2018. december 31-ig elhalasztották, a pályázat nem nyert, jelenlegi állás
szerint 2019 januárjában kell indítani.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván mindenkinek. Köszöni az egész
éves munkáját a testületnek, és kívánja,
hogy jövõre megvalósuljanak a pályázaton
elnyert lehetõségek.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület munkaterve, valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján. (www. simontornya.hu)
Az anyagot összeállította: G.H.H.
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ADVENTI VÁSÁR

Akire büszkék
lehetünk
Szabó Róbert a népzene, a népdal megszállottja. Nélküle szinte nincs zenei rendezvény
Simontornyán és környékén. Már az általános iskola harmadik osztályában kitûnt énektudásával, melyet Dolovainé Gyarmati Erzsébet zenetanár segítségével állandóan fejlesztett, közben a citerazenélést is megtanulta,
ma már szintetizátoron is kiválón játszik. Legújabb fellépése karácsonykor volt, a katolikus
templomban megmutatta, hogy orgonán is ki-

Már december elsõ napjaiban elkezdõdött az adventi készülõdés Simontornya belvárosában. Felkerültek a karácsonyi fények, a fõtéren felállították a vásár kellékeit, a kis
bódékat, felépítették a színpadot és a város karácsonyfája is a helyére került. A meghirdetett pénteki vásári napon sajnos az idõjárás nem volt kegyes, mert elmosta az esõ
a rendezvényt. Ezzel szemben szombaton szép napos idõre ébredtünk és tíz órakor elkezdõdött az igazi vásári forgatag. Délután a polgármester köszöntõjével kezdõdött a
rendezvény, õt az óvodások és az iskolások szívmelengetõ mûsora követte. Kis zenei
hangolás után színpadra lépett a Triász zenekar, akik közvetlenségükkel, humorukkal és nem utolsó sorban zenéjükkel nagy sikert arattak. Az elõadásokat a Swing
fúvószenekar zárta.

A kilátogatók vásárolhattak a helyi és környékbeli kézmûvesek által készített apró karácsonyi ajándéktárgyakból, és ahogy az egy karácsonyi vásárban szokás: ihattak forralt bort, ehettek hozzá édeset, sósat.
G.H.H.

válóan játszik. Noha Igar-Vámszõlõhegyen
lakik, simontornyainak vallja magát, nem véletlenül, hiszen élete nagy részét itt töltötte.
Ide járt általános iskolába, jelenleg pedig a
Vak Bottyán Gimnázium 11. évfolyamának
tanulója, emellett délutánonként itt csiszolja
az amúgy is magas zenei mûveltségét. 2017ben megsokasodtak a zenei minõsítõ versenyek, melyeken való indulást Robi nagyon
fontosnak tartja, mert így tudja felmérni a fejlõdését, a helyes irányt. A tavalyi évben, ahol
indult, mindig nyert: a teljesség igénye nélkül,
arany minõsítést ért el a Vass Lajos Népzenei
Találkozó regionális döntõjében, kiemelt
arany minõsítést szerzett az Iregi Népdaléneklési versenyen, a Bátai Kortalan Magyar
Népdal- és Nótaversenyen elsõ helyezést ért
el. A 2016/17-es tanévben a tamási zeneiskola
Az év énekese címmel tüntette ki. Élete legnagyobb sikerének a hivatalos fellépésre jogosító oklevél megszerzését tartja. Tarnai
Kiss László énekmûvész, a Magyar Rádió
népzenei osztályának mûsorvezetõ szerkesztõje az oklevél átadásakor azt mondta: „Isten
és ember elõtt hivatalosan is magyar nóta
énekes vagy, csak az életkorod miatt kaptad a
bronz fokozatot. A produkciód legalább ezüst
minõsítést érdemelt volna, jövõre visszavárunk.”
Kevés szabad ideje van, mert nagyon sok helyre hívják fellépni, õ pedig minden kérést szeretne teljesíteni. Menedzsere az édesanyja,
aki nyilvántartja hol, mikor kell megjelennie.
Fiatal kora ellenére nagyon tudatosan készül
a nagybetûs életre, zenetanár szeretne lenni.
Az elsõ lépéseket már megtette, Pincehelyen
egy kis csoportot vezet, akiket citerázni tanít.
A gimnáziumban évek óta jeles eredménnyel
vizsgázik, csupán testnevelésbõl nem tudott
ötöst elérni. Kívánom, hogy vágyai, álmai váljanak valóra.
Va Lá
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ADVENTI KONCERT

December 17-én a Krammer Ferenc Kórus, a Lelkes-cserfes gitárcsapat és a Temi Fried Mûvelõdési Ház kórusa adventi koncertet adott a katolikus templomban. Elõadásukkal az advent meg-

hittségét, a karácsonyra való készülõdés örömét idézték meg.
Gondoskodtak arról, hogy méltó módon készíthessük fel a lelkünket a legszebb ünnepet megelõzõ várakozás idõszakában. A
teltházas koncertrõl a közönség, mint minden alkalommal, így
most is, felejthetetlen élménnyel térhetett haza a szeretet ünnepe
elõtt.
G.H.H.

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

A város hagyományaihoz híven 2017-ben is felállításra került a
városi adventi koszorú.
December 3-án kezdõdött a négyhetes várakozási idõszak. Ez
nemcsak a karácsonyi készülõdés ideje, ilyenkor esedékes az egy-

házi év kezdeti szakasza is, amit Jézus Krisztus hármas eljöveteléhez kötnek. Maga az advent szó is eljövetelt jelent.
Az elsõ vasárnap az óvodások, a második vasárnapon az alsó tagozatos diákok, a harmadik vasárnapon az ötödik osztályosok és a
negyedik vasárnapon a Krammer Ferenc Kórus adott mûsort és
gyújtotta meg a gyertyát.
A közös gyertyagyújtások alkalmával jó volt egy pillanatra elmerülni a gyertyák lángjának fényében. Nagyon fontos, hogy a legnagyobb sürgés-forgásban se veszítsük el az örömteli várakozás bensõséges érzését.
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Karácsonyvárás a Kéz a Kézben Klubban
A hagyományokhoz hûen, ebben az évben is megünnepelte a karácsonyt a Kéz a Kézben Alapítvány. Nagy Istvánnétól, a klub elnökétõl megtudtuk, hogy immár 25 éve mûködnek nagy szeretetben és egyetértésben a tagokkal és a szülõkkel. Örömmel számolt
be a 2017. évi programjaikról, amelyeken szép élményekkel gazdagodtak. Háromszor jártak Budapesten, kétszer a Fényszóró
Alapítvány meghívására, egy alkalommal pedig a várban sétáltak,
megnézték a Mátyás templomot, a Nemzeti Galériában a kiállítást. A tavaszi gála az Uránia Filmszínházban, az õszi pedig a Fõvárosi Nagycirkuszban volt, ahol fellépett a Neoton Família,
Csepregi Éva és Dobrádi Ákos is, valamint a Csodagömb címû
mûsort tekintették meg. Májusban a tamási fürdõben töltöttek el
egy napot. Augusztusban Rétimajorba kirándultak, ahol délelõtt
fürödtek, körbejárták a tavakat és az étteremben ebédeltek. Augusztusban még ellátogattak Herendre, ahol a porcelángyárat tekintették meg, Pápán pedig a város nevezetességeivel ismerkedtek. A klub elnöke hálásan mondott köszönetet a támogatóknak,
akik lehetõvé tették a kirándulásaikat.
Ezután megható jelenetek sora következett, a fiatalok versekkel,
énekkel lepték meg a vendégeket. A sérült gyerekek, akik szeretnének teljes életet élni, biztos nagyon sokat készülhettek, de a
sors ezt hozta számukra. Õket így kell elfogadni és szeretni –
mondta nagyon találóan egy apuka. Elsõnek Csõszné Kacz Edit
polgármester köszöntötte a klub tagjait és átadta a város ajándékát. Majd az alapítványok, a nyugdíjasklubok, az egyházak, különbözõ szervezetek és magánszemélyek ajándékozták meg a gyere-

keket. A feledhetetlen délutánon megkóstolták a süteményeket,
a 25. születésnapra készített hatalmas tortát, melyet Gárdonyi
Károlyné, aki 11 évig volt a klub elnöke, és a jelenlegi vezetõ,
Nagy Istvánné, aki az utóbbi 6 évben vezeti a klubot, közösen vágták és szeletelték fel. A klub elsõ elnöke Somogyi Istvánné 8 évig
vezette a klubot, sajnos már csak az égi mezõkrõl figyelhet. A
résztvevõk gyerekpezsgõvel kívántak egymásnak minden földi
jót.
Va Lá

Karácsonyi ünnepség az idõsek klubjában
Az idõsek klubjában karácsonyi ünnepséget és ajándékozást tartottak. Az óvodások adtak elõ mûsort, mellyel meghozták a karácsony hangulatát a klub falai közé. A gyerekeket Váczi Péterné és
Sziládiné Kovács Gyöngyi készítette fel. Az idõsek az elõadást
nagy tapssal hálálták meg. A klub vezetõje pedig jelképes ajándékkal jutalmazta az óvodásokat és megvendégelték õket meleg
teával és édességgel. Az önkormányzat részérõl Csõszné Kacz

Edit polgármester adta át az ajándékcsomagot, és kívánt békés,
boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek. Ezután Molnár
Józsefné is átadta szerény ajándékát a klub tagjainak. De a legnagyobb ajándékot mindenki a lelkében vitte haza.
G.H.H.
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Az ÕSZIKÉKBEN így ünnepelték a karácsonyt
A hagyományokhoz hûen az idén is karácsony elõtt egy héttel tartották meg a szeretet
ünnepét az intézményben. Délelõtt Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte elsõként az idõsek otthona bentlakóit. Elmondta, hogy a város vezetése mennyire szívügyének tekinti az idõsek sorsát, hogy ebben a rohanó világban álljunk meg egy pillanatra és
figyeljünk jobban egymásra, hisz nem drága ajándékokra van szükség, hanem szeretetre
és elfogadásra. Majd átadta a város ajándékcsomagjait. Az óvodások Hópihe tánca és
Betlehemi játéka csalt sûrû könnyeket idõseink arcára. Számukra ez volt a legnagyobb
ajándék. Ezután a Kiskarácsony, Nagykarácsony címû dal közös éneklésével hangolódtak AZ ELJÖVENDÕ KARÁCSONYRA.

Délután 2 órától ismét benépesült a társalgó, ezúttal is eljöttek a BSZV Nyugdíjas
Klub és a Fény-Erõ Egyesület képviselõi.
Évek óta ajándékkal, jó szívvel jönnek, s
teszik emlékezetessé az ünnepet. Petrovics Péterné, az intézmény vezetõje köszöntötte a részvevõket, ezután a kivetítõ
segítségével karácsonyi énekek hangzottak el. Ismét egy szép karácsonyi verset

szavalt el Küzdi Margit néni, ezzel, valamint csokikkal ajándékozta meg a szépkorúakat. Isten tartsa meg a jó szokásait! Az
ÕSZIKÉK csapata élõben, elénekelte a
Hull a hó, hull a hó ismert dallamait, a sok
jó hangú dolgozó éneke csodálatos volt.
Rövid szünetet tartottak, ekkor forralt
borral, teával és süteménnyel kedveskedtek az ünneplõknek. Nagy sikert aratott a

mûvelõdési ház énekkara, akik Dolovainé
Gyarmati Erzsébet vezetésével karácsonyi
énekeket adtak elõ. Énekkel, tánccal,
versekkel, jelenetekkel tették színessé az
ünneplést az általános iskola harmadik
osztályos tanulói. A SZERETET INGYEN VAN, A SZERETET NEM KERÜL PÉNZBE – tették még egyértelmûbbé az iskolások. Potyondi Gyõzõ hegedûjátékára nehéz szavakat találni, Simontornyán kevesen ismerik. Nagy kár, pedig
játéka lenyûgözõ, jó lenne többször hallani. A meglepetésvendégek Siófokról érkeztek. Tóth Estilla és Fehér Mónika karácsonyi énekekkel szórakoztatták az ünneplõket.
G.H.H. – Va Lá

MINDENKI KARÁCSONYA
A Temi Fried Mûvelõdési Házban tartották a Mindenki Karácsonya rendezvénysorozatának gimnazisták és felsõbb évfolyamosok
számára szervezett részét.
Az önkormányzat részérõl Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a diákokat és gyújtotta meg a karácsonyi gyertyát. A mûsort az
ötödik osztályosok, a színjátszó csoport és a 10. g osztályosok adták. Ezután a diákok megkapták a jól megérdemelt ajándékcsomagjaikat.
G.H.H.
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JUBILÁLT A FÉNY-ERÕ EGYESÜLET

A tagok a megalakulás ötödik évfordulóját ünnepelték.
A mûvelõdési házban megtartott rendezvényen Szabó Jánosné
Joli köszöntötte az egyesületi tagokat, a meghívott vendégeket,
minden kedves résztvevõt.
Az egyesület elnöke, aki az est házigazdájaként a narrátor szerepét is betöltötte, többek között elmondta:
„Külön szeretném köszönteni azokat a gyermekeket, akik most itt
vannak köztünk, hogy együtt ünnepeljenek velünk, no meg, hogy az
egyesület Mikulása is eljöjjön hozzájuk a mai napon.
Azért gyûltünk ma össze, hogy megünnepeljük egyesületünk megalakulásának ötödik évfordulóját, melyet 2012. szeptember 4-én jegyeztek be a cégbíróságon.
Alapszabályunkban a gyermekek, idõsek és fogyatékkal élõk segítését határoztuk meg.
A 2013. áprilisi közgyûlésünkön döntöttünk úgy, hogy az általános
iskola egy osztályát patronáljuk. Így esett a választásunk az ebben az
évben iskolájukat kezdõ tanulókra. Május hónapban megrendeztük
az elsõ gyermeknapot az akkori végzõs óvodásoknak, hogy kicsi ismerkedjünk velük. Természetesen az egyesületünk és a Simovillos,
Simotrade-s dolgozók gyermekei, unokái is ott voltak ezen és az
összes többi, gyermekeknek szóló rendezvényen is.
Így kezdõdött egyesületünk munkája, melyet az elkövetkezõ években
tovább folytattunk, és a Simontornyai gyermekek, idõsek, fogyatékkal élõk megsegítéséért, hétköznapi életük szebbé tételért munkálkodtunk.”
Elsõként a gyerekek mutatták be kis mesés mûsorukat, mellyel
nagy sikert arattak. Osztályfõnöküknek, Nagyné Reisz Évának
egy szál virággal és Mikulás-csomaggal köszönték meg a szép mûsor betanítását.
A mûsor után kivetítõn nézték meg az együtt töltött közös rendezvényeikrõl, kirándulásokról készült képeket. Az öt év eseményeibõl készült fotók elmesélték mit tettek eddig. Majd megvendégelték a gyerekeket szendviccsel, üdítõvel. Közben az egyesület Mikulása is megérkezett, s átadta a Mikulás-csomagokat.
Elõkerült az a fényképalbum, mely erre a napra készült, összegyûjtve az öt év eseményeit képekben. Lefûzve megõriztük azokat a Simontornyai Hírekben megjelent újság cikkeket, melyek
rólunk szóltak, Varga László szerkesztõ-újságírónak köszönhetõen, aki minden eseményrõl tudósított – mondta az egyesület elnöke. A fényképek nagy részét õ, valamint várhatóan januárban kinevezett szerkesztõtársa, Géringerné Horváth Hajnalka készítették. Bajcsi Géza, a Simotrade Kft. tulajdonosa emlékeztetett arra,

hogy a névadó keresztapa a Va Lá néven publikáló szerkesztõ
volt. A FÉNY-ERÕ EGYSÉGBEN AZ ERÕ Horváth László
jelmondata nagyon jellemzõ az egyesületre.
Közben az egyesület tagsága tovább nézte a kivetítõn megjelenõ
képeket, melyek a tagság közösen eltöltött idõszakáról készültek.
A sok szép esemény felidézésekor megemlékeztek azokról a tagjaikról is, akik már nem lehettek közöttük (Baum Ferenc,
Riemesch Mártonné, Györe Nándor, Koszi Lajos, Bán Zsolt).
A finom hidegtálas vacsora után elõkerültek a szüreti fõzõversenyen elsõ díjként megnyert pezsgõk, a szõlõsgazdák boros palackjai. Utoljára a szülinapra készült óriástorta került kiosztásra.
A finom ételek, borok társaságában vidám beszélgetéssel teltek
az órák.
Mielõtt véget ért az ünnepség, az egyesület elnöke minden egyesületi tagnak megköszönte ötévi munkáját, majd kiosztotta az
ajándékutalványokat az egyesület tisztségviselõinek, valamint
azoknak a tagoknak, akik az öt év alatt minden munkában részt
vettek, és segítettek a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.
Jutalomba részesült: Csutorás Józsefné, Györéné Gergely Ibolya,
Kiss Istvánné.
Egyesületük vezetõségi és felügyelõ bizottság tagjainak 5 éves
munkája elismeréseként Bor István, Fõfai Istvánné, Ihász Jánosné, Kacz Ferencné, Mészáros Lászlóné, Szepesi Lajosné kapott ajándékutalványt.
Majd egy szál virággal felköszöntötték az egyesület legidõsebb
tagját: Kossa Istvánnét, aki betöltötte a 81-ik életévét. Sok jó
egészséget kívánunk neki, és azt, hogy még nagyon sokáig legyen
köztünk.
Az egyesület elnöke megköszönte a támogatást azoknak az egyesületi tagoknak, szülõknek, tanároknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották részünkre, valamint a simontornyai önkormányzat, a
Tolna Megyei Iparszövetség, a Simotrade Kft., az Eszterlánc 585
Bt. támogatását.
Sok segítséget kapunk a mûvelõdési ház igazgatójától és minden
alkalmazottjától, köszönjük! – mondta zárszóul Szabó Jánosné.
Már-már azt gondoltam, hogy a FÉNY-ERÕ EGYESÜLET elnökét, aki évek óta motorja, zászlóvivõje az egyesületnek nem köszöntik fel, de tévedtem. Csutorás Józsefné meleg szavakkal ecsetelte tevékenységét, köszönte meg munkáját.
A fotókat G.H.H. készítette.
Va Lá
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Egy kiállítás margójára
A 2017-es „Fried Napok” egyik kiemelkedõ eseménye volt Ódor
Jennifer INSOMNIA címû kiállítása.
Engedjenek meg néhány gondolatot e kiállítás kapcsán.
„Insomnia” annyit jelent, álmatlanság. Ez a szó arra utal, hogy az
alkotó néha álmatlan éjszakákat töltve alkot. Mint köztudott, a
mûvész érzékenyebben reagál az õt körülvevõ világra, és ennek az
érzékenységnek megvalósulását látjuk Ódor Jennifer alkotásain
is. Ha végigtekintünk a mûveken, láthatjuk, hogy a különféle
technikák széles skáláját mutatja meg ez a kiállítás. A tanulmányrajzoktól a portrén keresztül, a festõi hatású szénrajzokon át a digitális technikával készült mûvekig, érzékeny formakeresõ jelleget fedezhetünk fel. Jennifer alkotásaira jellemzõ a monokróm
színvilág, a fehérek és feketék túlsúlya, alkotói világát áthatja a
korunkra jellemzõ válságtudat.
Tudni kell Jenniferrõl, hogy itt járt óvodába, általános iskolába és
gimnáziumba is. Tehetsége már ekkor megmutatkozott. Legelsõ
mentora, aki elindította ezen a pályán, Boros Eszter rajztanár
volt. Rajzot tanított neki az alsóban Kossa Istvánné, a felsõben
Boros Eszter és a gimnáziumban Szabadiné Lukács Mária. Ezzel
párhuzamosan 6 éves kora óta részt vett az alapfokú mûvészetoktatásban Boros Eszter vezetésével. Több alkalommal szerepelt a
Simontornyai Amatõr Képzõ- és Iparmûvészek Kiállításán. Szakmai fejlõdéséhez a továbblépést jelentette a Kaposvári Egyetem
Rippl-Rónai Mûvészeti Karán az elektronikus ábrázolás, web design szakon szerzett diploma. Ezek az évek voltak számára a legmeghatározóbb idõszakok. Érdeklõdése a keleti kultúrában gyökerezõ tetoválás felé irányul. Diplomamunkája a SWASTIKA
TETOVÁLÓ SZALON arculattervezése volt. Ez a szalon Budapesten a VII. kerületben, a Belvárosban található. A Budapesti
Metropolitan Egyetemen szeretné bõvíteni grafikai tudását mesterképzésen.

2017-ben Kaposváron a Rippl-Rónai Mûvészeti Karon „Nekünk
’56” c. pályázaton Haza c. munkáját beválasztották a legjobbak
közé. Az elsõ önálló kiállítása 2017-ben, Tamásiban volt a Kindl
Kupolagalériában. Ozorán részt vett a Retextil Alapítvány Mûvésztelep munkájában 2014-ben. Egyedi alkotásra adott lehetõséget egy falfestés megrendelés 2016-ban. A tetoválás iránti érdeklõdés mellett tervei között szerepel az olajfestés technikájának kipróbálása. Kedvenc mûvésze Adrian Ghenie román festõ.
Ars poeticáját jól jellemzi a következõ idézet, mely Salvador Dalitól származik: „Minden alakít rajtam, de semmi sem változtat
meg.”
Gy. G.–T. I.

A jövõ digitális tanulj meg élni benne!
Simontornyán 2017-ben a Széchenyi 2020
program keretében 8 alkalommal szerveztünk informatika tanfolyamot, a 8 tanfolyamon közel százan vettek részt, a teljesen ingyenes, helyben megvalósított
képzésekrõl korábban már beszámoltunk. Az utoljára zajló kezdõ és haladó
tanfolyamon ismét 15-15 fõ szerzett
tanúsítványt. Nekik ezúton is gratulálok!
A tanfolyamok folyamatosan indulnak, a
következõ, kezdõ szintû képzésre még lehet jelentkezni. Várható kezdés: január
28. Az érdeklõdõket szeretettel várom a
könyvtárban!
Vácziné Horváth Anikó mentor

Születés decemberben:
* Horváth Zselyke Rea
* Csonka Dániel
* Hajek Dzsenifer

Házasságkötés decemberben:

Meidl Julianna–Bábel András

2018. január
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Pitti Katalin látogatása
2017. november 21-én Pitti Katalin operaénekesnõ, az Opera
Nagykövete látogatott el Simontornyára és két elõadást tartott tanulóinknak a mûvelõdési házban azzal a céllal, hogy az opera mûfaját közelebb hozza a fiatalokhoz.

A szekszárdi Holló együttes már nem elõször járt Simontornyán.
Decemberben a Varázsének címû mûsorral tették vidámabbá az
óvodások napját ismert gyerekdalok, népszerû énekek, népdalok,
megzenésített versek, mondókák segítségével. Az együtt töltött
egy óra Ritter Péterrel, Sili Károllyal és Fenyvesi Ferenccel élményekben gazdag feltöltõdést jelentett kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.

Az operaénekesnõ beszélt az opera zenei mûfaj kialakulásáról,
rövid történetérõl, jeles képviselõirõl. Felidézte élete legfontosabb történéseit és az operaénekesi pályára vezetõ útja örömeit,
nehézségeit. Megemlítette énekesi pályája sikereit. Videóbejátszásokat mutatott legfontosabb szerepeirõl. Elmondta, hogy
mindannyiunknak meg kell küzdeni azért, hogy jó eredményeket
érjünk el, törekednünk kell arra, hogy amit csinálunk, azt szívbõl-lélekbõl tegyük és kitartó, állhatatos munkánkat siker fogja
koronázni.

G.H.H.

G.H.H.

SIMONTORNYA HELYZETE A KÖZÉPKORI OKLEVELEK TÜKRÉBEN
Hogy mit jelent az oklevél? A történeti szakirodalomban nem
pusztán csak forrás, hanem birtokjogi szempontból jelentõs feladatot ellátó, jogbiztosító dokumentumként tekintenek rájuk. A
korabeli jogi tanulmányok elõírása nem is inkább az egyén – és ezzel együtt a társadalom – felemelkedéséhez, mint inkább a birtokok megszerzéséhez, megtartásához és felosztásához szükséges
jogi ismeretéhez voltak nélkülözhetetlenek.
Hogy miért is fontosak ezek? Mert a település említésén kívül információkat kaphatunk annak jelentõségérõl és funkciójáról; néhány esetben pedig az itt élõk viszonyairól is. Többeknek feltûnhetett, hogy Simontornya különbözõ részei között mintha határvonalakat lehetne felfedezni, gondolok itt például a Sió mai napig
betöltött szerepére a település életében. A középkorban ez ténylegesen megyehatárokat jelentett: Simontornya egyszerre feküdt
Tolna és Fejér vármegyében, mivel az alkotórészei (Börd és
Menyõd) jogilag különbözõ vármegyékhez tartoztak. Ez pedig –
ahogyan manapság is tapasztalhatjuk – eltérõ joggyakorlatot és
kapcsolatrendszert hozott maga után. Jogi ismeretek és mélyebb
történelmi vizsgálódás nélkül is tisztán látható, hogy ez különlegességet adott a településnek, egyben meg is nehezítette az éppen
aktuális birtokos dolgát, mivel megtartása nem bizonyulhatott
egyszerû feladatnak.
„Simontornya” név alatt a jogalkotók az itt található várat (egyes
forrásokban „Simontornyavár”, vagy Szigettelepülésrészt) és annak „tartozékait” értették: a tulajdonos megkapta a vár közelében lévõ Börd és Menyõd települést, illetve bizonyítottan a ma Kisés Nagyszékely környékét. Egy 1324-ben kelt oklevél az alábbi településlistát tartalmazza: „I. Károly király Hench fia János várnagynak adja... Symontornya, a vár alatt lévõ szigettel, Börd,
Menyõd, Parasztszékely (mai Kisszékely), Miszla, Vám, Igar, Dég,
Soponya, Hörcsök, Hatvan, Besenyõ, Egres, Keselyûfészek birtokkal”. (C. Tóth, 2000:94). Külön bonyolítja a helyzetet, hogy a vár
urainak személyes birtokai egy idõ múltán a vár aktuális urának
tartozékává váltak: így fordulhatott elõ, hogy a simontornyai vár
birtokosa más megyében is bírt földeket, köztük az akkor még

szomszédos Veszprém vármegyében is (C. Tóth, 2000:96, 19. oklevél). A jogi bizonytalanságot a korabeli kormányzat sem nézte
tétlenül, így az 1490-es években kísérletet tettek a település Fejér
megyéhez való csatolására, amivel szemben Hunyadi Mátyás özvegyeként Beatrix királyné tett panaszt a tárnokmesternél (1491.
augusztus 31., C. Tóth, 2000: 120, 94. regeszta). E motívum a késõbbiekben is jelentõs maradt a település és a környék történetében.
Hogy mivel is járhatott ez a kettõsség a település életében? Ha
felcsapjuk a helytörténeti munkák megfelelõ részeit, szinte mindenhol említésre kerül a vásártartási jog, mint a középkori városiasodás egyik fokmérõje. Ebben a folyamatban Simontornya mint
oppidum (mezõváros) jelent meg, ami elõrelépést jelentett a falvakkal szemben, mivel a több vármegye határán elhelyezkedõ település kitûnõ lehetõséget biztosított a helyi árucikkek cseréjére
és vásárlására, ami megnövelte a település forgalmát és ismertségét egyaránt.
Természetesen az oklevelek többsége a zavaros, bizonytalan és
ellenségeskedésekkel teli idõszakokban keletkezett. A kiadott
dokumentumok regesztáit végignézve látható, hogy a település
legtöbbször a különbözõ birtokviták kapcsán kerül elõ: így például a Tylmanus birtoklásának ügyében (C. Tóth, 2000: 103); a különbözõ hatalmaskodások esetében (amikor is a szomszédos birtokokról haszonállatokat raboltak el a helyi katonák, vagy adományok esetében, mint Gergelylaki Buzlay Mózes adománya a
helyi domonkosok számára).
Összességében elmondható, hogy a település életérõl kis mozaikdarabokat tekinthetünk át ezen oklevelek átolvasásakor, amiknek többsége még eredeti, latin formában olvasható C. Tóth Norbert írásában (Oklevelek Simontornya középkori történetéhez,(1264-1543. Levéltári Közlemények, 71. (2000), 1-2. 93-127.),
azonban többet Kiss István fordításában is élvezhetjük.
Kiss Márton

12

SPORT / VÉLEMÉNY

2018. január

AZ ERÕS MEZÕNYBEN
A GYÕRIEK GYÕZTEK
Rangos kézilabdakupát rendezett a Simontornyai KK. Zámbó Tibor jó kapcsolatai révén sikerült a Dunántúl kézilabda
fellegvárai fiú U11 csapatainak részvételét
biztosítani. A PÉCS, a SZOMBATHELY,
a GYÕR és a VESZPRÉM nagyvárosok
csapatai mellett SIMONTORNYA alkotta a II. ZIMÁNYI KUPA mezõnyét.
A körmérkõzések során a csapatok körbeverték egymást, így az elsõ és a harmadik
helyezésrõl is az egymás elleni eredmény
döntött. Ennek alapján a két 6 pontos csapat, a Gyõr és Veszprém küzdelmébõl a
Gyõr került ki gyõztesen, így õk nyerték
meg a legnagyobb kupát.
A két négypontos csapat között is az egymás elleni eredmény döntött a Szombathely javára. A simontornyai fiúk nem vallottak szégyent, az elsõ két mérkõzésen
gyõztek, 3 góllal megverték a késõbbi kupagyõztest. Nem volt szerencséjük a sorsolásnál, egymás után két mérkõzést kellett
lejátszaniuk, ezt nem bírták, ráadásul Varga Levente is kidõlt a sorból. A SIKK becsületesen küzdött és emelt fõvel veszített.

Gyõr–Veszprém
Simontornya–Gyõr

13:10
16:13

Gyõr–Pécs
Gyõr–Szombathely
Veszprém–Pécs

14:9
14:12
14:10

Veszprém–Szombathely
Veszprém–Simontornya
Szombathely–Pécs
Szombathely–Simontornya
Simontornya–Pécs

18:14
13:5
14:12
15:5
15:12

I. Gyõr, II. Veszprém, III. Szombathely,
IV. Simontornya, V. Pécs.
Az elsõ három helyezett csapat egy-egy kupát, játékosai érmet kaptak.
A torna gólkirálya: Ásványi Domokos
(Gyõr), a legjobb kapusa: Sárközi Ádám
(Veszprém), legtechnikásabb játékosa:
Kadosa Zsombor (Gyõr) különdíjat érdemeltek ki.
Simontornya–Veszprém 5:13 (3:4)
Simontornya: Bali – Horváth, Nagy Zalán
1, Szili Ákos 1, Varga Levente 2, Szili
Ádám. Csere: Várady-Szabó – Kõvári, Soós,
Pordán, Balogh, edzõ: Zámbó Tibor.

Simontornya–Szombathely 5:15
Góllövõk: Horváth 1, Szili Ádám 1, Varga
L. 3.
Simontornya–Gyõr 16:13
Góllövõk: Horváth Balázs 3, Szili Ádám 3,
Varga Levente 6, Molnár Máté 2, Nagy
Zalán 1, Szili Ákos 1.
Simontornya–Pécs 15:12
Góllövõk: Nagy Z. 5, Horváth B. 4, Molnár
M. 3, Varga L. 3
Va Lá

A rendezvény támogatói: Zimányi család,
Mayer József, Lampert Csaba, Szabó Attila, Csõszné Kacz Edit polgármester,
Schweigert György és a szülõk.

FEKETE SZILVESZTER
Õszintén megmondom, nem szívesen írom le ezeket a sorokat.
Habár az újságíró iskolában – anno – a negatív hírek hangsúlyozását tanították, napjainkban egyre kevesebb ilyen cikk születik.
Korábban lapunkban SZÁLKÁIM rovatban voltak olvashatóak. Most, ha nem is szálkáim, de tüskéim vannak. Lehet, hogy
belõlem a nosztalgia árad, de egy-két dolog említést érdemel. A
csodálatos fényekkel feldíszített város mellett árnyékok vannak.
A fekete szilveszter elsõsorban az évek óta sajnos megszokott
hóesés hiányára utal – errõl az emberek nem tehetnek, habár
globalizáció ennek némileg ellentmond. Azok az események,
rendezvények, melyek korábban mindig nagy népszerûségnek
örvendtek, lassan elfogynak, nincs szilveszteri focikupa, már
második éve nem rajtol el a szilveszteri utcai futás mezõnye. Két

év után megszûnt a dicséretesnek mondható közös óévbúcsúztató újévköszöntõ ünnepség. Ennek oka prózai, az emberek nehezen mozdulnak ki az otthonukból. Az érdektelenséget gyorsan
felismerte az önkormányzat, ezután nem rendezik meg, az erre
tervezett összeget más célra kívánják felhasználni. A 2017-bõl
származik az utolsó negatív hír. Érdektelenség miatt elmaradt a
mûvelõdési ház nagy termében a szilveszteri bál. Nem nagy hírek – mondhatja a kedves olvasó, de számomra – és bízom benne, hogy ezzel nem vagyok egyedül – fájnak ezek, s nemcsak a
nosztalgia miatt. Legjobban az a tudat fáj, hogy megszûnnek az
emberi kapcsolatok, elgépiesedik a világ, mindent számítógépen, telefonon intézünk.
Va Lá
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