XVIII. évfolyam 11. szám
2019. november

Ára:
200 Ft

ALAK U L Ó Ü L É S
2019. október 24-én tartotta alakuló ülését
az új képviselõ-testület.
Az eseményen részt vettek a helyi választási bizottság tagjai, a simontornyai intézmények (a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde,
rendõrõrs, az Õszikék, a vár, a Temi Fried
Mûvelõdési Ház, a konyha, a Városüzemeltetési Kft.) vezetõi, a járási hivatal vezetõje és a Tamási Tankerület igazgatója
mellett a Civil Kontroll Egyesület választási bizottságokba delegált tagjai, a sajtó
képviselõi és néhány érdeklõdõ lakos is.
Elõször Vámi István, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette a választás hivatalos végeredményét, majd a megválasztott képviselõk és a polgármester ünnepélyes eskütétele következett.
Ezután Torma József polgármester ismertette programját: elõször köszönetet mondott a családjának, barátainak és a 745 embernek, aki rá szavazott. Kiemelte, hogy
mindenkit, Simontornya összes lakosát,
mind a 3917 embert akarják szolgálni. Elmondta, hogy az önkormányzat kötelezõ
feladatait el kell látni, a 2019-ig szóló gazdasági koncepciót felül kell vizsgálni. A
kultúra területén is lesz új koncepció. Ezek
minden választópolgárnak a rendelkezésére állnak. Simontornyán építkezni szeretnének: a várost, a közösségeket, hogy
hatékonyabb legyen a munka, mint eddig.
Újra kell gondolni a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselõi feladatokat. Úgy érzi, hogy a csapatmunkában, az összefogásban, a közösségben rejlik az erõ. A képviselõ-testület is egy közösség, aminek irányítója a polgármester, de egyenrangúak a
tagok.
A hivatali dolgozókkal szeretne olyan kapcsolatot kialakítani, hogy eredményesen
együtt tudjanak dolgozni.
A választáskor a Civil Kontroll csapata bebizonyította, hogy sok és tisztességes munkával még a lehetetlen is elérhetõ. Merni
fognak nagyot álmodni. Még maguk sem

bíztak benne, hogy mind az 5 képviselõ-jelöltjük bejut a testületbe. De dolgoztak érte, és mind az öten bejutottak. Simontornya lakói adtak egy nagy lehetõséget, ezzel
élni fognak. Türelmet és idõt kért terveik
megvalósításához.
Ezután a jogszabályban meghatározottak
szerint megállapították a polgármester illetményét, majd titkos szavazással Szabó
Róbert Gyulát választották alpolgármesternek. Õ is ünnepélyes esküt tett, majd
számára is megállapították a jogszabályban elõírtak szerinti juttatásokat.
A következõ napirendi pont a képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása volt.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ elmondta, hogy az elõzetes tárgyalások
alapján a régi SzMSz módosítása szükséges a bizottsági struktúra megváltoztatása
miatt. Ahhoz, hogy az új struktúra szerint
mûködhessenek a bizottságok, módosítani

kell a rendeletet. A jelenlegi módosítás
csak a bizottságokkal foglalkozó részt
érinti: 2 bizottság lesz, egy nagy: a pénzügyi
és városfejlesztési bizottság 5 fõvel, 2 külsõs taggal, és egy kis bizottság a humánpolitikai 3 fõvel, egy külsõs taggal. Az új bizottságok megalakulásának feltétele, hogy
ez a módosított rendelet hatályba lépjen.
A következõ testületi ülésen alakulhatnak
meg a bizottságok, ekkor kerül majd sor a
külsõs tagok eskütételére is.
A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosításáról szóló javaslatot és megalkotta a 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendeletet, mely a Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. (A rendeletek és a képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtalálhatók
a városi honlapon.)
Folytatás a 2. oldalon.
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A következõ napirendi pontban megválasztották az önkormányzat részvételével
mûködõ társulások társulási tanácsaiba a
delegált tagokat. Simontornya Város Önkormányzata 6 társulásban tag, ezek a: Simontornyai Köznevelési Társulás, a Simontornya és Térsége Szociális Alapszol-

gáltatásokat Biztosító Társulás, a Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása, a Simontornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást
Biztosító Önkormányzati Társulás, a
DÁM Önkormányzati Társulás és a Kö-

zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás. Valamennyi társulásba a polgármestert, helyettesének az
alpolgármestert delegálta a testület.
Ezután Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ tájékoztatta a képviselõket vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérõl,
és az összeférhetetlenségi, méltatlansági
szabályok alkalmazásáról.
Utolsó napirendi pontként Csõszné Kacz
Edit asszony (a korábbi polgármester)
végkielégítésének megállapítására került
sor. A testület a törvényben meghatározott minimum (3 havi végkielégítés) kifizetésérõl döntött.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei
megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-test
uleti-jegyzokonyvek-2019
Az anyagot összeállította:
Torma József polgármester és Molnárné
Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ

A 2019. novemberi testületi ülés fontosabb
hozzászólásai, döntései
1. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke Körtés István
települési képviselõ, tagjai Kojnok Róbert és Csõsz László települési képviselõk, Pajor Balázs és Kapoli-Molnár Klára nem képviselõk;
2. A humánpolitikai bizottság elnöke Kecskési Zsuzsanna települési képviselõ, tagok: Tóth István települési képviselõ és Jancski
Ferencné nem képviselõ.
Az újonnan megválasztott bizottsági tagok ünnepélyes esküt tettek.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ megjegyezte, hogy a
térítési díj emelése rendeletmódosítással jár együtt, legkorábban
márciustól lehetséges.
Csõsz László képviselõ kérte, hogy a költségvetés elfogadásakor a
polgármester nyújtson be egy errõl szóló javaslatot. Valamint
megemlítette, hogy volt a kérelemben még 5 pont. Ebbõl 4-et a
közmunkásokkal meg tudnak csinálni. (Az udvar bekerítését a
Sió felöli oldalon, a pincelejáró befedését, a fõbejárati ajtó megjavítását, a lakószobákban minden ágyhoz világítás szerelését.)
Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ megköszönte és elmondta, hogy az ötödik pont a mosógép volt, sikerült szerezni
egyet.

1. Az egyik pályázat a barnamezõs beruházás

Petrovics Péter Györgyné intézményvezetõ elmondta, hogy az
idõsek otthonában 29 férõhely van, jelenleg 30 lakót ápolnak. Közülük 10 fõ súlyos demenciával él. A 30-ból 25 fõt pelenkáznak, 15
fõ tolószékes, 4 fõ van, aki viszonylag önállóan el tudja látni magát. Erre a 30 emberre 7 gondozó jut. Szükség lenne még 2 ápolóra, de az állam többet nem finanszíroz.
Torma József polgármester ismertette, hogy 11 millió forint mínuszt termel a bentlakás, az összes hiány évente 20 millió forint,
de ebbe a társult települések is fizetnek.
Csõsz László képviselõ elmondta, hogy ezt a korábbi testület is
tárgyalta, de egy plusz ember alkalmazása minimum 3 millió forint egy évre.
Tóth István képviselõ kérdésére az intézményvezetõ elmondta,
hogy a térítési díj 100 ezer forint havonta. Sokaknak ezt is nehéz
kifizetni, nincs ennyi nyugdíjuk. Ekkor vagy a hozzátartozó, vagy,
ha az nincs, akkor az önkormányzat egészíti ki.
Kapoli-Molnár Klára javasolta, hogy a munkaügyi központon keresztül támogatott munkavállalót alkalmazzanak, és ne vessék el
nyugdíjasok továbbfoglalkoztatását.

Torma József polgármester elmondta, hogy egy 2016-os pályázatról van szó, amit 2018-ban átterveztek. Tûzoltólaktanya épül, a
városüzemeltetés irodája megújul, utak és tereprendezés is kötelezõ elemek.
Ha elindul az engedélyeztetés decemberben, akkor is 2020 õszén
lesz itt az elsõ kapavágás. Az utolsó tervhez képest is vissza kell
lépni. A beruházás környezete, a csatlakozó közterületek gyalázatos állapotban vannak. Ha meglesz az új terv, akkor újra kell
tervezni a közterületeket is. Fontos, hogy nettó 299 millió legyen a
plafon az építés részre.
Kojnok Róbert képviselõ ismertette, hogy 300 millió forint nettó
érték fölött nyílt közbeszerzést kell kiírni, ami kockázatosabb,
emiatt van a 299 milliós plafon. Így meghívásos, nagyobb a mozgástér. Elvileg 100 %-os a támogatás. De kiviteli tervek stb. nincsenek benne. Ez már 8 millió forintba került eddig.
Tóth István képviselõ megkérdezte, hogy mi a terv a megújuló
energiára, ha nem lehet napelem. Javasolta a hõszivattyút vagy a
biomasszát.
Torma József polgármester válaszában elmondta, hogy a közbeszerzés során döntenek errõl. Csõsz László képviselõtõl tudja,
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hogy korábban a testület sosem látott bele a tervezésbe. Most lehetõség lesz erre. A tervezés, a kivitelezés minden szakaszába bevonja, illetve tájékoztatja a képviselõket. Ha tárgyalni megy, mindig visz magával valakit, nem lesznek négyszemközti megbeszélések.
2. A második pályázat a külterületi útépítés
A polgármester elmondta, hogy október 14-én indult a kivitelezés. Betonoznak. Belesétált a város egy csapdába: a 62 millió forint nettó támogatás mellé (ami 95 % volt) 5 % városi pénzt kellett tenni. Ebbõl mára 130 milliós beruházás lett, a támogatás maradt 62 millió. Vagyis a szõlõhegyi út 60 millió forintjába kerül a
simontornyai adófizetõknek. Az igaz, hogy az építési költségek 20
%-kal nõttek a tervezéskori árakhoz képest, de akkor 20 milliót
kéne hozzátenni, nem 60-at. Most már csak azt tudja tenni a testület, hogy odafigyel arra, hogy az út jó minõségû legyen. A közbeszerzést a Tam Bau Kft. nyerte.
Csõsz László képviselõ pontosított: 140 millió a teljes költség, ebbõl 90 millió a támogatás, 50 milliót tesz hozzá az önkormányzat,
és pályáztak 15 millió kiegészítõ támogatásra. Ezt elutasították,
de azt írták az elutasító levélben, hogy újra be lehet adni, de indokolni kell. Meg kell próbálni, mert15 millió forintról van szó.
3. A szociális pályázat
Witz Éva pályázati referens tájékoztatta a képviselõket, hogy a
kolostor mûemlék épületére tervezték, hogy költözzön át oda az
idõsek otthona. A mostani épület, ami a vár szomszédságában
van, turisztikai célra hasznosítható. Elkészültek a tervek: a földszinten lenne a nappali ellátás, kívül lift épülne, az emeleten kapna helyet a volt lánykollégium helyén a bentlakás. Az elgondolás
jó volt, de az épület problémás. Tûzvédelmi okok fõleg, az épület
egyben van a templommal. Fiatal lelkes tervezõk megcsinálták a
terveket, beadták engedélyezésre, aztán a szakhatóságok újabb és
újabb feltételeket szabtak. Közben sok falu visszamondta a
TOP-pályázatokat, mert az évek során az építkezési árak elszálltak. Itt az épülethez nehéz hozzányúlni a boltívek miatt. Magyarországon csak 2 cég van, aki ilyen speciális elemeket tud gyártani,
de a sok templomfelújítás miatt rengeteg a munkájuk, 2 éven belül nem vállalnak új munkát. Másodszor is kiírták a közbeszerzést,
de ekkor sem nyújtott be senki árajánlatot. A régi testület úgy
döntött, hogy azért írják ki a közbeszerzést harmadszor is. Ekkor
a közbeszerzést bonyolító Bujdosó cég azt mondta, hogy õk egy
közbeszerzésre szerzõdtek, a harmadikat már nem vállalják. Itt
tart a dolog most. Azt javasolja, bármilyen fájdalmas ez, el kell engedni. Ezen a megadott áron nem lesz rá harmadszor sem jelentkezõ. Ha visszaadja a pályázatot a város, akkor az eddigi költségek
a városi költségvetést terhelik. Egyébként, ha megvalósul, akkor a
pályázat fedezi.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ elmondta, hogy 10
milliót már kifizettek. A kincstárnál egy külön számlára átutaltak
107 millió forintot, ebbõl költöttek el 10 milliót eddig. Ezt majd
vissza kell fizetni.
Kojnok Róbert képviselõ elmondta, hogy volt ma bent az épületben. A tervezéskor nem vették figyelembe, hogy 1 tûzszakasz van.
Csomó jogszabály van erre. Új építési engedélyre lesz szükség.
Akadálymentes legyen, és a mûemlékvédelem hozzájárulása is
kell. Nem lehet rámpa, mint máshol, lift kell. Tûzvédelmileg le
kell szakaszolni az épületet.
Csõsz László képviselõ emlékeztetett, hogy nem hivatalosan elhangzott, hogy ez mai áron 200 millióba kerül, de csak 107 millió
van rá.
Torma József polgármester azt javasolta, ne engedjék még, kell
egy olyan elõterjesztés, ami az anyagiakat is tartalmazza. Beszéljenek az egyházi fõépítésszel és Witzl Zsolttal is.
4. A konyhapályázat
Torma József polgármester elmondta, hogy már 5-ször beadta a
város a pályázatot, most végre nyertek 33.401.630 forintot, az önrész 1,7 millió forint. Akadálymentesítés és eszközvásárlás is lesz.
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Torma József polgármester elmondta, hogy friss az információ:
decemberig nem lesznek meg a jövõ évi program tervezési adatai.
Ami 1 éve is volt, azzal lehet számolni. Konkrétumokat nem tudott mondani a munkaügyi osztály vezetõje. Simontornyán a Start
programon belül 4 alprogram van: mezõgazdasági, illegális hulladék felszámoló, szociális és építési (helyi sajátosságú) programok.
A mezõgazdaságinál úgy véli, nem kell 4 hektáron zöldséget termelni. Inkább kukoricát, és nagy értékû zöldségeket, például fokhagymát. Rá kell állni a faültetésre. Most 500 juhar és 500 kõris
csemetét kapnak 10 ezer forintért, ezekbõl gömbfát nevelnek, 2-3
év kell hozzá. Jelenleg 60 fõ van a programban. Motivációt kell találni nekik, a bomlasztó elemeket ki kell rakni. A vezetõi felelõsség óriási.
Csõsz László képviselõ hozzátette ha valakit kiraknak a közmunkából, akkor az 3 hónapig nem kaphat munkanélküli ellátást. Idejön az önkormányzathoz segélyért. A város pénzén kell segíteni
neki.
A klasszikus városüzemeltetési feladatokat most közmunkában
végzik el. Erre nem költ a város a saját pénzébõl. Ki lehetne rúgni
az állomány felét. De nem jön helyette más. Fegyelmet kell tartani. Amikor lejárnak a szerzõdések, akkor 5-6 embertõl meg lehet
válni. De a közmunka is olyan, mint a foci, Magyarországon mindenki ért hozzá. Kéri, hogy a képviselõk nézzék meg közelrõl, kik
dolgoznak, mit csinálnak.
Kapoli–Molnár Klára bizottsági tag elmondta, hogyha felmond
az önkormányzat a program lejárta elõtt az embereknek, akkor a
kapott támogatást vissza kell fizetni. Folyamatosan fenn kell tartani a vállalt létszámot.
Csõsz László képviselõ ismertette a közeljövõ terveit: a kultúrház
elõtti járdát, az óvoda bejáratát és a temetõnél a ravatalozótól a
bejáratig térkövezni fogják. Kaptak császárfákat, azokat elültetik
ott.

Torma József polgármester ismertette, hogy az eredeti helyszín a
régi játszótér mögötti terület volt, de a közben elfogadott helyi
építési szabályzat elõírásai miatt, oda nem lehet telepíteni. Javasolta, hogy legyen a sportcsarnok mögött.
Csõsz László képviselõ pedig azt javasolta, hogy az új játszótér
mellett legyen. A testület úgy döntött, hogy a sportpark a Bem utcai játszótér melletti területre kerüljön.

Torma József polgármester elmondta, hogy a Társulási Tanácsa
már jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását. A Megállapodás módosításának hatályba lépéséhez szükséges, hogy valamennyi társult önkormányzat képviselõ-testülete elfogadja a
módosítást.

A képviselõk beszéltek a közelgõ karácsonyi ünnepek városi szervezésérõl, az Erzsébet-, Katalin-bál bevételébõl a karácsonyi világítás fejlesztését tervezik. Elhangzott, hogy a konténereknél újratermelõdnek hulladékhegyek, a védõnõi szolgálat épületének
rossz az állapota. Szóba került a testületi ülések közvetítésének
lehetõsége, a helyi újság helyzete. Emellett szó volt arról, hogy
rókák járkálnak a városban.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2
019
Az anyagot összeállította: Torma József polgármester és
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ
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A polgármester tollából
Kedves Olvasó!
A választások elõtt sokat beszéltünk arról,
hogy javítani kell a kommunikáción, az
emberek tájékoztatásán. Ebbe az irányba
mutató lépés volt már a város hivatalos
facebook oldalának létrehozása is. Természetesen ez még csak a kezdet, sok megvalósításra váró elképzelésünk van ezen a területen is. A választások után egy kedves
ismerõs említette, hogy neki Németországban nagyon tetszett az, hogy az ottani
polgármester minden hónapban egy nyilvános levélben tájékoztatta a választókat a
tett intézkedésekrõl, tervekrõl, eseményekrõl, közösséget érintõ gondolatairól.
Ez szolgáltatta az ötletet ahhoz, hogy „A
polgármester tollából” címmel egy rovatot
indítsak el a helyi lapban. Remélem, segíthetem ezzel egy kicsit a tájékoztatást, illetve fontosnak érzem azt is, hogy a választók
a hétköznapokban is lássanak bennünket,
lássák a testület, a hivatal és persze a polgármester munkáját.
A választásokat követõ idõszakban jogilag
még nem teljes felhatalmazással, de már
teljes erõbedobással dolgozni kezdtünk. A
hivatali munka folytonossága, az aktuális
ügyek kezelése megkívánta ezt.
A város a törvény által meghatározott feladatok egy részét más önkormányzatokkal
kötött társulásokban oldja meg. A képviselõ-testület felhatalmazásával képviseltem
az önkormányzatot ezek alakuló ülésein.
November 5-én részt vettem a DÁM Önkormányzati Társulás alakuló ülésén, ahol
a társulási tanács a pénzügyi bizottsági tagjává választott.
A Simontornyai Köznevelési Társulás, a
Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos Ívvízellátási Társulása, a Simontornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást
Biztosító Önkormányzati Társulás (orvosi
ügyeleti társulás) és a Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás alakuló üléseit november
14-én Simontornyán, a Polgármesteri Hivatalba hívtuk össze. A társulási tanácsok
mind a négy esetben Simontornya város
polgármesterét választották meg az elnöki
posztra. Az ügyeleti társulás kapcsán felmerülõ problémák megbeszélése érdekében a december 3-ra összehívott társulási
tanács ülésére meghívásra kerül a SpedMed Kft. ügyvezetõje, mint szolgáltató vezetõje is.
Újonnan megválasztott polgármesterként
igyekszem személyes találkozások révén
egy-egy ágazat, terület vezetõjével, képviselõjével találkozni. November 5-én Puskásné Hajczinger Erikával, az OTP Bank
fiókvezetõjével, november 6-án a Madarász Andrással, a Vertikál Nonprofit Zrt.
vezérigazgatóval, november 8-án a DRV
Tamási Üzemvezetõség vezetõjével, Pelcz

Róberttel, november 13-án a Tamási Tankerületi Központ vezetõjével, Csike Tamással tárgyaltam. A megbeszéléseken
minden esetben áttekintettük a területekhez kapcsolódó feladatokat is.
A hónap során több alkalommal munkahelyteremtéssel kapcsolatos megbeszéléseket is folytattam. November 11-én Molnár Istvánnal, a Pro-Team Rehabilitációs
Közhasznú Nonprofit Kft. képviselõjével
tárgyaltam. A társaság munkahely-teremtési kérelme önálló napirendi pontként a
25-ei ülésen szerepel. November 6-án és
21-én két alkalommal fogadtam a kínai befektetõket. A testületi ülés napján a képviselõkkel megtekintettük a beruházást.
A hónapban kiemelt feladatot jelentett a
folyamatban lévõ pályázatokkal kapcsolatos tevékenység. Több alkalommal egyeztettem a szõlõhegyi útépítést kivitelezõ cég
vezetõjével, az építkezés mûszaki vezetõjével. Az építkezés elérte az elsõ, 25 %-os
készültségi fokozatot, a teljesítést leigazoltam. A szociális pályázat ügyében a hónap
során megbeszélést folytattam Széles
Andrással, Tamási város alpolgármesterével, illetve Naszvadi Balázs úrral, a Tolna
Megyei Önkormányzat terület- és vidékfejlesztési osztályvezetõjével. A pályázat
jelenlegi eredménytelensége, illetve megvalósítási nehézségei miatt kérelmet készítettünk az irányító hatósághoz, amiben
kértük a projekt új helyszínre (Vár tér 5.)
történõ áttervezését. A megyei önkormányzat ehhez támogató nyilatkozatot
adott.
November 13-án Ribányi József úr, a megyei közgyûlés tagja keresett fel és folytattunk megbeszélést.
A TOP-2.1.3-15 pályázat keretében december 4-i beadási határidõvel meghirdetett vízelvezetési pályázat kapcsán kiterjedt elõkészítõ munkát végeztünk. Kérelmünkben szeretnénk megvalósítani a Kultúrházi Körárok torkolati zsilipje mellett
tervezett szivattyúállomást. Az anyag elõkészítése megtörtént és szakmai jóváhagyásra az illetékes tanácshoz beküldésre
került.
November 20-án került sor a közfoglalkoztatás monitoringjára. Az átvilágításon dr.
Kõhalmi Zsolt, a BM illetékes államtitkárságától és Bencsicsné Tóth Krisztina, a Tamási Járási Hivatal képviseletében vett
részt, velük hosszabb beszélgetést folytattam. A terület problémáinak kezelése érdekében több megbeszélést és fórumot is
tartottunk a hónapban.
Önkormányzati örökségünkben több, az
elõzõ ciklusból átvett mûszaki probléma,
folyamatban lévõ ügy is szerepel. Az új kút
fúrása, az Arany János utcai kút bekötése,
a Mészáros utcai átemelõ problémája, a
házi átemelõk telepítésének kérdései, a

Várkert utcai szennyvíz problémák, az új
orvosi rendelõk mûszaki kérdései mind intézkedést, szervezést kívánó ügyek.
Több folyamatban lévõ (szabadtéri fitnesz
park, közterületi wifi-telepítés, konyha)
pályázatok kapcsán egyeztetésekre és bejárásokra került sor.
Felgyorsultak a barnamezõs beruházással
kapcsolatos tervezési feladatok is. Több alkalommal egyeztettünk, korrekciókat kértünk az ügyben. Kojnok Róbert képviselõ
egy alkalommal személyesen is egyeztetett
a vállalkozás vezetõjével.
November 15-én a polgármesteri hivatal
udvarából eltulajdonított ládacsapda miatt feljelentést tettem a rendõrségen.
Korábbi döntésünknek megfelelõen megkezdtük a polgármesteri hivatal vizesblokkjainak felújítását. Tóth István képviselõ közbenjárásával, a Paksi Atomerõmûbõl vásárolt anyagok révén, részleges bútorcserét tudtunk megvalósítani a hivatalban.
Az elmúlt idõszak városi rendezvényein
(kiállítás megnyitó, Márton-napi rendezvények, Erzsébet-, Katalin bál) az önkormányzat aktívan részt vett. Köszönjük a
kulturális események szervezõinek, a megvalósításban szerepet vállalóknak a munkájukat.
November 7-én a dombóvári kórházban
meglátogattam Tóthné Unghy Ilonát.
Az írás elkészülte után értesültünk a szomorú hírrõl. Hatalmas veszteség érte városunkat. Ilit a város saját halottjának nyilvánította. A búcsúztatóval kapcsolatos intézkedéseket megtettük.
A város önkormányzata nevében szeretném õszinte részvétemet kinyilvánítani
azon családoknak, akik a közelmúltban
szeretteiket veszítettek el!
Torma József polgármester
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Megrendülten és mély fájdalommal fogadtuk a hírt Tóthné Unghy Ilona haláláról.
Simontornya Város Képviselõ-testülete november 25-ei ülésén a 18/2013. (IX.
20.) rendelete alapján Tóthné Unghy Ilonát Simontornya Város saját halottjának
nyilvánította. Ilona pedagógusként, iskolaigazgatóként, önkormányzati képviselõként, a város krónikásaként kimagasló teljesítményt nyújtott szeretett városa
közösségének. Ili emberi nagysága, közéleti aktivitása, elhivatott helytörténeti
munkássága maradandó értéket teremtett Simontornyának. Alakja példaként áll
elõttünk, emléke kitörölhetetlenül bekerült a város történetébe.

Fájó szívvel búcsúzunk
Tóthné Unghy Ilona munkássága tükrözte azt a kivételesen elhivatott személyiséget, akinek a közoktatásban eltöltött közel 40 év sem csorbította a lendületét, dinamizmusát, céltudatosságát.
Halálával egy olyan személyt vesztett el a
pedagógustársadalom, aki mind az elméleti, mind a gyakorlati pedagógia kiválósága volt.
Tóthné Unghy Ilona pedagóguspályáját
Kállón kezdte 1973-ban, majd a fürgedi
általános iskolába került 1977-ben. 1979tõl lett a simontornyai Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ tanára, 1997tõl igazgatóhelyettesként, illetve gimnáziumi tagozatvezetõként dolgozott itt.
2008-tól 2013-ig, nyugdíjazásáig az iskola
igazgatója volt.
Elsõ diplomáját még 1977-ben szerezte,
Egerben magyar-történelem szakos tanárként végzett, majd ezt követték 1997ben a pedagógia szakos középiskolai tanári végzettség és a közoktatási vezetõ
szakvizsga 2003-ban, illetve egyéb, fõleg
az intézményvezetéshez és a történelemhez kapcsolódó tanfolyamok, továbbképzések.
Tanárként szakmailag igényes, ezzel
együtt a gyermekek érdekeit szem elõtt
tartó munkát végzett. Az alapvetõ emberi
értékek közvetítését soha nem hagyta figyelmen kívül. Tanítványait hazaszeretetre nevelte, a másik ember iránti tiszteletet
minden diákjától elvárta. Munkájának
hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban,
minthogy tanítványai közül többen szereztek életre szóló elhivatottságot a történelem iránt. Diákjai gyakran segítették
egy-egy nemes feladat elvégzésében, ezek
közül a legjelentõsebb a Helytörténet Házának 1996-os létrehozása, de velük
együtt takarították ki a helyi zsidó temetõt is.
Igazgatói tevékenységére a hihetetlen teherbírás, remek konfliktuskezelõ képesség, a problémák felszínre hozatalának és
megoldásának igénye volt a jellemzõ. Sikeres pályázataival nagymértékben hozzájárult az intézmény személyi és tárgyi
feltételeinek javításához. Az iskolai do-

ról, a bõrgyárról, a Simovillról, Simontornya zenei életérõl, az 56-os forradalom
simontornyai eseményeirõl. Mindegyik
mûve felbecsülhetetlen szellemi érték,
amelyekkel összekapcsolta a múlttal a ma
élõket, a jelent.
Tóthné Unghy Ilona a társadalmi szerepvállalást is fontosnak tartotta, önkormányzati képviselõ volt 2002 és 2010 között, a Simontornyai Polgári Kör egyik vezetõje, 1998-tól a Simontornya Múltjáért
Alapítvány elnöke volt. A Simontornyai
Hírek egyik szerkesztõjeként 1998 és
2006 között igyekezett a sajtón keresztül
tájékoztatni a város eseményeirõl a lakosságot.

kumentumok rendszeres felülvizsgálatában, átdolgozásában a munka jelentõs részét maga végezte el. Az iskolai és városi
ünnepélyek szervezését kiemelten fontosnak tartotta, a nagy elõdök iránti tisztelet méltó kifejezését tanítványaitól és
kollégáitól is elvárta.
A kötelezõ tevékenységein túl számos, a
közösség számára igen jelentõs tudományos munkát végzett, összesen 20 helytörténeti témájú könyvet írt, melyek közül 19
választott otthonához, Simontornyához,
egy pedig szülõfalujához, Erdõtarcsához
kapcsolódik. Talán a legnagyobb vállalkozása ezen a területen a Simontornya
képes krónikája címû háromkötetes mû
megírása volt, mely híven mutatja be csodálatos fényképekkel illusztrálva Simontornya régmúltját és közelmúltját, de nagyon jelentõs értékeket õriznek meg emlékül az utókor számára a népiskolák történetérõl vagy a simontornyai zsidóságról
szóló könyvei. Utóbbiért pedagógus kutatói pályadíjat kapott a Magyar Tudományos Akadémiától 2005-ben.
Emlékkönyvet írt többek közt a simontornyai tanárokról, óvodapedagógusok-

A környezete méltányolta azt a hatalmas
munkát, amit mind a hivatása, mind a
helytörténet kutatása által végzett. Kapott elismeréseket, díjakat, miniszteri dicséretet a közmûvelõdésben végzett kiváló munkáért, 2000-ben Simontornyáért-díjjal, 2008- ban Tolna megye kiváló
közalkalmazottja díjjal tüntették ki. A
Holocaust Közalapítvány 2009-ben „Az
áldozatok arca” fõdíjat adományozta neki. Mindezek mellett még számtalan díjat,
elismerést megérdemelt volna, hiszen
mindig igyekezett az általa hasznosnak
ítélt feladatokat maximális precizitással
elvégezni, akár kötelezõ, akár önként vállalt feladat volt is. Mi, itt maradók most
már csak reménykedni tudunk abban,
hogy tudta, mennyire nagyra tartjuk õt,
mennyire értékeljük, amiért érdeklõdött
a sorsunk iránt. Csak reménykedünk, hiszen elmondani már nem lesz lehetõségünk.
Közösségünk nevében azzal a Széchenyi-idézettel búcsúzunk tõle, melyet a Simontornyai tanítók-tanárok emlékkönyvének nyitólapjára írt:
„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak, a jövõnek
élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk!”
Emlékét kegyelettel, tisztelettel, szeretettel õrizzük.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona
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100 éves köszöntése
Mosonyi Józsefnét 100. születésnapja alkalmából köszöntötte fel családja, Torma József
polgármester úr és az Õszikék valamennyi dolgozója. Egy kis zenés ünnepi mûsort szerveztek neki, ahol a Pék István felajánlásából kapott hatalmas tortán boldogan fújta el a
gyertyákat.
Juliska néni (Prikkel Julianna) 1919. október 28.-án született Szilasbalháson, Pálfán
élt szüleivel és öccsével. 1938-ban feleségül
ment Mosonyi Józsefhez, ezt követõen költöztek Simontornyára. 1941-ben megszületett kisfiuk, ifj. Mosonyi József, pont az
édesanyja születésnapján. Férje 1944-ben
bevonult katonának és onnan sajnos már
nem jött haza. Katonatársai mesélték el neki, hogy hadifogolytáborban halt meg. Juliska néni a helyi bõrgyárban helyezkedett
el dolgozni, ahol 1947-tõl 1975-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. Fiát egyedül nevelte, nem
ment újra férjhez. A fia is bõrgyári dolgozó
lett, szakmunkás vasesztergályos. Sajnos 2005-ben elhunyt. Született két unokája: Mária
és József, majd két dédunokája, Vivien és Noémi, valamint egy ükunokája Mira Luca.
2009. május 5-tõl az Õszikék Idõsek Otthonában lakik. Kezdetektõl szobatársa Salamon
Pálné, akivel egy helyen dolgoztak, és nagyon szeretik egymást. Juliska néni mosolygós,
szeretetteljes néni. A dolgozók és a bentlakásos intézmény összes lakója szereti és tiszteli
õt.
Kívánok jó egészséget és további békés boldog éveket!

Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt lakosaitól:

Tórizs Pálnétól,
Szigeti Reginától,
Buscema
Alain Marctól
Naplemente
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.
Õszi levélhullás
Életünk estéje.
Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.

G.H.H.

Októberi születések

Kiss Gyula József
Szûcs Tibor
Juhász Mercédesz Katalin
Rácz Flórián
Pénzes Dávid és Pénzes Máté

Októberi házasságkötés

Tóth Bernadett és Balotai Zoltán

A MALOM
GALÉRIA
(Siópart)
Tausz Pálnéval
történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap
látogatható.

Telefonszám:
06 (30) 781 8740

Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben
Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.
Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”
(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)

A MI MÚZEUMUNK
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt szakmai programsorozata Magyarországon 2017. február 1–2020. január 31. között zajlik. A projekt gazdája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ (MOKK), együttmûködõ partnere a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK).
A projekt célja a múzeumi és könyvtári terület intézményeinek és szakembereinek felkészítése arra, hogy választ adjanak az új
társadalmi-gazdasági kihívásokra, többek között múzeumi eszközökkel segítsék a hátrányos helyzetûek esélyteremtését, felzárkóztatását, a digitális kompetenciák fejlesztését és a tehetséggondozást.
A projekt megvalósítását 41 fõs országos múzeumi koordinátori hálózat segíti. Ennek a hálózatnak lett tagja Máté Imréné múzeumpedagógus, a Simontornyai Vár intézményvezetõje.
Feladata, hogy Tolna megye múzeumainak, kiállítóhelyeinek szakembereivel kapcsolatot tartva segítse az információátadást, a múzeumpedagógusok szakmai tanácsadását, fejlesztését és kapcsolatépítését. Feladatkörébe tartozik többek között a megyében olyan
szakmai rendezvények megszervezése, amelyek segítik a közmûvelõdési, kulturális intézményekben dolgozó szakemberek találkozását, tájékoztatását, szakmai fejlõdését. Bár a projekt januárban záródik, de a megkezdett tevékenységek folytatódnak. A Simontornyai
Vár továbbra is koordinációs pontként mûködik.
Máté Imréné
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Emlékezés az aradi vértanúkra
2019. október 7-én
emlékeztünk meg iskolánkban az aradi
vértanúkról. A hagyományok alapján az idei
esztendõben is a nyolcadik évfolyam két
osztályából kerültek ki
azok a diákok, akik
mûsorukkal méltó emléket állítottak a hõsöknek, a megjelent
felsõ tagozatos és gimnáziumi tanulók elõtt.
Enesei József

Az ’56-os forradalomra és
szabadságharcra emlékeztünk

A Temi Fried Mûvelõdési Házban a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
11. g osztályos tanulóinak elõadásában tekinthettük meg az 1956-os eseményeket
felelevenítõ produkciót. Ezután közösen,
fáklyával a kezünkben vonultunk a forradalom hõsei és mártírjai emlékére állított
kopjafához, ahol Pál Attila megemlékezõ
beszédet mondott:
Az ország jelentõsebb városaiban is útjára
indult a forradalom. A vidéket sem kerülte el
a hullám, mely egy szebb és szabadabb jövõt
ígért…
Simontornyán is tartottak tüntetéseket, de itt
nem folytak harcok. A tömegek békésen vonultak fel. Elszavalták a Nemzeti dalt és
Kossuth címeres kitûzõket osztogattak, melyeket Budapestrõl kaptak…

A forradalom lelkesítõ érzése nem kerülhette
el az ország kisebb szegleteit sem. Ebben az
idõszakban a nemzet szíve közösen egy cél
érdekében dobbant. A szabadság, függetlenség iránti olthatatlan vágy hajtotta a szív motorját. Talán még maguk a nagy kommunista vezetõk is meglepõdtek azon, hogy 10 évnyi terror sem tudta megtörni a magyarokat.
Egy pillanatnyi szikra, remény elég volt, hogy
kitörjön a forradalom. Aztán jött a „véres
csütörtök” és minden megváltozott.
Milyen ember az, aki képes a békésen tüntetõ
fiatalokat lemészárolni? Kedves Barátaim!
Az bizony pokol fajzata. Ahogy mondani
szokták: a remény hal meg utoljára. A magyar soha nem adja fel! Felveszi a harcot az
óriással szemben akkor is, ha az esély, a gyõzelem parányi. De mint tudjuk, a kitartás sok
mindenre elég. A forradalmat, szabadság-

harcot ugyan ’56-ban vérbe fojtották, orosz
tankok tiporták, de eljött számukra is a vég,
mert a magyarok 30 esztendõ kitartásával
1989-ben véget vetettek a kommunista diktatúrának.
Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás így ír: „A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk
élén…
Legyen számunkra közös útravaló ’56 üzenete: a hazaszeret, szabadság, remény, összetartozás és a határtalan büszkeség kicsiny
nemzetünkre!”
Simontornya képviselõ-testülete, az egyházak és közösségek képviselõi egymás
után, fõhajtva helyezték el koszorúikat az
emlékmûnél.
G.H.H.
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SZABADSÁGKONCERT
A rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett emlékév keretében „Szabadságkoncert” elnevezésû könnyûzenei
program nyújtott nagyszerû kikapcsolódási lehetõséget Simontornyán a vár téren október 11-én. A rendezvény elsõ fellépõje a gyönki
Harmónia Rend-Band gyermekkórus volt a vár udvarán. 19.00 órától a vár elõtti téren, a nagy színpadon, Magyarország egyik kedvenc
együttesével, a HOOLIGANS zenekarral
énekelhette együtt a nagyszámú közönség
az ismert slágereket. Ezután az éjszakába
nyúló szórakozást a kisszínpadon a J.A.M.
Showband biztosította. Köszönet az önkormányzatnak és Herczeg Szilárdnak, hogy
éltek a lehetõséggel és megpályázták, megrendezték ezt a nagyszerû rendezvényt.
Úgy gondolom, hogy a pályázat elérte célját: ’30 éve szabadon’ emlékévvel kapcsolatos, a rendszerváltoztatás örömét és felszabadultságát, a szabadság és függetlenség visszaszerzésének eufóriáját felidézõ könnyûzenei
programok, rendezvények szervezését és megvalósítását, melyek képesek voltak erõsíteni a
közösségi együvé tartozás érzését.”
G.H.H.

2019. november
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Kékesi László grafikusmûvész
kiállításának megnyitója
Kereken száz éve, 1919. szeptember 17-én született Kékesi László.
A szarvasi származású grafikusmûvész, bélyegtervezõ születésének centenáriuma alkalmából emlékkiállítás nyílt a simontornyai
várban, ahol betekinthetünk munkásságának egy szeletébe. A mûvészt felesége révén rokoni kötõdés fûzte Simontornyához, ezért
örökösei a hagyatékának nagy részét 1998-ban Simontornya városának adományozták, most e hagyatékból válogatott a tárlat. A kiállítást – Torma József polgármester köszöntõjét követõen – Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa nyitotta meg. Az ünnepi alkalmon közremûködött a Krammer Ferenc Kórus. A kiállítás 2020. februárig megtekinthetõ lesz.
G.H.H.

Országos Könyvtári
Napok
Ebben az évben 14. alkalommal került
megrendezésre az országos könyvtári na-

pok rendezvénysorozat. Könyvtárunk évrõl évre színes programokkal csatlakozik
ehhez.
Nyitó rendezvényünk Mészöly Dávid helyi
hagyományõrzõ munkáinak kiállítása volt.
Dávid fõként újrahasznosított anyagokkal
dolgozik – mivel a program idei célkitûzése a fenntartható fejlõdés –, a kiállított
darabok igazodtak ehhez.
A fiatalokat Kiss Márton történész érdekes elõadása várta, ennek keretében a 100
éves a Tanácsköztársaság címû elõadást
tekinthették meg az iskola tanulói. Csepregi János simontornyai származású költõ
író-olvasó találkozó keretében mutatta be

legújabb: Morgensternt tiszta papírra
–1942 címû verses kötetét.
Október 6-án, a Könyves Vasárnapon hirdettük ki a népmese napja alkalmából hirdetett rajzverseny eredményét, gratulálunk minden résztvevõnek. A Mesél a képviselõ sorozatunkban Váczi Péter képviselõ volt a vendégünk. Tanulságos meséje
után kézmûves foglalkozásra vártuk a gyerekeket.
Októberben a könyvtár vendége volt a Digitális Élményközpont, az érdeklõdõk mûködés közben láthattak 3D nyomtatót, VR
szemüveget, legó robotot, és drónt.
Folyamatosan zajló informatika tanfolyamainkon újra 15 fõ szerzett piacképes informatikai tudást. Sok sikert kívánunk a
tanultak hasznosításához!
Vácziné Horváth Anikó igazgató
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Megyei atlétikai csapatbajnokság
Iskolánk két csapattal indult a Szekszárdon megrendezett versenyen. A lányok harmadik helyezést értek el magasugrásban, távolugrásban pedig hatodikak lettek. A fiúk kislabda hajításban a
negyedik helyet szerezték meg. Mixváltónk az 5. helyen ért célba.
Gratulálunk!

Csapattagok: Enesei Léna Luca, Papp Anikó, Rostási Klarissza,
Závodi Zsanett, Zólyomi Fruzsina; Csuti Zoltán, Horváth Gyula,
Nagy Zalán, Szendrei Rómeó, Varga Alex
Szabadi István

34. SPAR Budapest Maraton Fesztivál
Idén õsszel már 4. alkalommal tette próbára állóképességét a tanulókból és szüleikbõl álló futós csapat. Ezúttal ketten már a 10 km-es
távra neveztek, hatan 5 km-re, a többiek 2300 m-en illetve a kicsik az 500 m-es családi távon futottak. Az 5 km-esek közül többen a
rövidebb távokat is teljesítették.
Ezúttal is érmekkel, ajándékokkal tértünk haza és még az iskolának is nyertünk 5 labdát!
Az idõ és a hangulat csodálatos volt, mint eddig mindig. Köszönjük a Tamási Tankerületi Központnak, hogy biztosította számunkra
buszt, Kovács Pista bácsinak pedig azt, hogy ismét elvitt minket.
Varga Szilvia–Mezõ Márta

2019. november
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Megyei II. osztály

SIMONTORNYA TC 22–APARHANTI SE 1-3
2019. október 5., helyszín: Simontornya TC ’22 sporttelepe
Góllövõ: Kapinya R.
Hazai pályán szenvedett vereséget csapatunk Aparhanttól.

2019. október 13., helyszín: Kaposszekcsõ-Csikostöttös KSE Sporttelepe
Jó iramú mérkõzésen maradt alul a hazai csapat, amely a találkozó után – több mint ezer egykori csapattárs és barát társaságában –
gyertyagyújtással emlékezett meg a szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt edzõjükre, Papp Péterre.
Góllövõk: Ambrus L. 3, Bodó J. 1

2019. október 19., helyszín: Simontornya TC ’22 sporttelepe
Színvonalas mérkõzésen a hazaiak bedarálták a jó erõkbõl álló vendégeket. A csapat minden tagja átlagon felüli teljesítményt nyújtott,
így nem volt kérdés, hogy ki nyeri a mérkõzést.
Góllövõk: Ambrus L. 2, Bodó J., Kapinya R.

2019. október 26., helyszín: Faddi Sportegyesület sporttelepe
A sok gólhelyzetet és büntetõt is kihagyó hazaiak nehéz gyõzelmet arattak a kontrákból veszélyeztetõ simontornyaiak ellen.
Góllövõ: Ambrus L.

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Önkormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990
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Veszprém megyei férfi kézilabda-bajnokság
I. forduló – 2019. október 5.
Szentgotthárd
Máriaujfalui SE–Simontornyai KK
35-22
Góllövõk: Lampert 3, Ardelán 3, Csendes
6, Nacsa 5, dr. Modok 5

Simontornyai KK–Tapolca VSE 32-25
Góllövõk: Kemény 2, Tenke 3, Brinza 2,
Lampert 2, Ardelán 3, Kovács 3, Ányos 3,
Csendes 10, dr. Modok 4

Simontornyai KK–Bakonyerdõ Pápa
29-34
Góllövõk: Balogh 3, Kemény 2, Lampert 3,
Ardelán 6, Csendes 9, Nacsa 1, dr. Modok
2, Molnár 1, Pásztor 1, Ányos 1

Õsi Andreotti SE–Simontornyai KK
43-33
Góllövõk: Lampert 3, Ardelán 9, dr.
Modok 5, Ányos 7, Pásztor 2, Brinza 1, Kovács 6

2019. október 26. – városi sportcsarnok,
Simontornya

Góllövõk: Kemény 2, Lampert 3, Ardelán
9, Csendes 4, dr. Modok 1, Ányos 2, Beödõk 2
Madocsa SE–Simontornyai KK 23-34
Góllövõk: Kemény: 6, Lampert 10, Ardelán 9, Beödõk 1, Fésû 8

U14-es gyermekbajnokság, I. osztály
2019. október 5. – Simontornya, városi sportcsarnok

Góllövõk: Kõvári 3, Pordán 1, Horváth 4, Molnár 2, Szili
Ádám 2, Szili Ákos 2, Varga 8, Balogh 2, Várady-Sz. 1, Szabadi
4

Góllövõk: Kõvári 2, Soós 1, Pordán 1, Horváth 2, Szili Ád. 6,
Szili Ák. 2, Varga 8, Balogh 2, Matwi 1, Szabadi 5
2019. október 20. – Dunaharaszti Sportcsarnok

Góllövõk: Kõvári 1, Horváth 3, Molnár 1, Szili Ád. 3, Nagy 1,
Szili Ák. 2, Varga 2, Balogh 4, Várady-Sz. 1, Matwi 2, Szabadi 3

Góllövõk: Kõvári 2, Pordán 2, Horváth 2, Molnár 1, Szili Ád. 2,
Szili Ák. 1, Varga 8, Balogh 5, Matwi 1, Szabadi 1

