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Négy hétvégén lobbantak lángra
a gyertyák a város adventi koszorúján
Advent vasárnapjain az óvodások, majd az iskola 3. osztályos tanulói, a Krammer Ferenc Kórus és az Õszikék Idõsek Klubjának
tagjai adtak mûsort, hogy az együtt töltött idõ igazán meghitt
legyen.
Máté Imréné szavait hallgatva úgy éreztem, hogy e pár sor érintette meg igazán a lelkemet:
„Várakozással tele a szívünk, készülõdünk, takarítunk, vásárolunk, díszítünk és tervezgetünk. Mindenki szeretné az ünnepet
igazán széppé, meghitté varázsolni. Mindenki vágyik a békére, a
nyugalomra, a mindent átölelõ és elfogadó szeretetre.
A karácsony elsõsorban a családok ünnepe, a hozzánk legközelebb állókkal megélt összetartozás örömének megélése, az önmagunk kiteljesítése a legkisebb közösségben, a gyermekkori szép
élményeink újra és újra megélése és azoknak továbbadása a gyerekeinknek, unokáinknak. Mindenki boldogságra vágyik, boldog
akar lenni és mindenkit boldognak szeretne látni maga körül.
Ezért a nagy készülõdés. Csak néha, éppen a nagy igyekezetben
nem látjuk meg, hogy mit is jelent a boldogság. Vágyakozunk drága ajándékokra, csillogásra, negédes hangulatokra, finomságokra, közben nem vesszük észre mi mindenünk van, milyen szerencsések vagyunk. Valakihez mindig hasonlítani akarunk, irigylünk
másokat, pedig a boldogság, az csakis bennünk jöhet létre. A kis
Jézusnak bennünk kell megszületnie.

ként megszületett, és irányt mutatott, úgy hiszem, hogy a mi szívünkben meggyulladt lángocskák összeadódva világossá tehetik a
településünket. Simontornya olyan, amilyenek mi benne lakók
vagyunk. Ne gondolja senki, hogy rajtunk kívül bárki is mássá teheti. Ha szeretettel, türelemmel, megértéssel fordulunk a másikhoz, azt kapjuk vissza, ha békétlenek, követelõzõek, elégedetlenek vagyunk, hát azt tapasztaljuk másokon is. Ha mindig csak negatív véleményünk van Simontornyáról, csak szidjuk a városunkat, hát olyanná is válik, de sohase feledjük, hogy mi is hozzájárulunk ehhez. Ha viszont szeretettel, büszkeséggel emlegetjük, az
apró lépéseket, eredményeket értékeljük, akkor egyre jobbá válik
minden. Ha az ismerõseinkkel együtt érzünk, a sikereinkre felfigyelünk, ha a bizonytalanokat bátorítjuk, akkor jobban érezheti
mindenki magát a bõrében. E panaszos, rossz hangulatú világunk
elviselésében csak a jóság, a türelem, a szeretet és a békére való
törekvés segíthet. Figyeljünk egymásra, lássuk meg egymásban a
jót, az igyekezetet, és ha nem is tudjuk mindig szeretni egymást,
legalább ne bántsuk, hanem tiszteljük egymást.”
G.H.H.

Az ünnep a családi közösségen túl minden közösségé is. Mi, akik
most itt összegyûltünk a városunk koszorúja körül, mind egy közösség vagyunk, és ittlétünkkel bizonyítjuk is az összetartozásunkat. Az öröm gyertyája a simontornyaiak örömét is kifejezi lángjával. Jó érezni egymás jelenlétét, az egymás iránt való elkötelezõdésünket. A támogatást, amellyel egymást segítjük, a gondoskodást a gyerekekrõl, az öregekrõl, az elesettekrõl, és mindenkirõl.
Jó így együtt lenni, és érezni, hogy aki most itt van, az szeretettbõl
jött ide és szívében hozta a saját gyertyalángját, amivel a város fényeihez járul hozzá. És ahogyan a sötét világ számára Jézus fény-
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A 2019. november 25-i testületi ülés
fontosabb hozzászólásai, döntései
Napirend elõtt döntöttek arról, hogy Tóthné Unhgy Ilonát kimagasló szakmai,
emberi, hivatásbeli teljesítménye, közéleti érdemeire tekintettel Simontornya Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

emelés, de a lakosságnak és a raktározóknak, kereskedõknek 30 forintos
csökkenés.
Vita alakult ki, végül Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 170
Ft/m összegû építményadóról szóló módosító javaslatot, és megalkotta a helyi adókról szóló 23/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló új rendeletet.
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Torma József polgármester elmondta, hogy a beszámolóját külön rovatban
is megjelenteti a Simontornyai Hírekben.
Ritter Rudolf õrsparancsnok helyettes beszámolt arról, hogy szeptember
27-e óta 13 esetben rendeltek el nyomozást.
Torma József polgármester javasolta, két térfigyelõ kamerát át kellene helyezni. Az egyik a Malom utcán, a másik a kinti ABC-nél. Az egyiket a hulladék
lerakóhoz, a másikat a kinti játszótérhez.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ ismertette, hogy a jogszabály szerint igazgatási szünetet el lehet rendelni. Decemberben több munkanap-áthelyezés is lesz. December 23., 30. és 31. munkanap lenne, ezekre a napokra
kéri, hogy a képviselõ-testület rendeljen el igazgatási szünetet. Sokéves tapasztalat volt, hogy ilyenkor nem nagyon jön ügyfél ügyet intézni, ezért már
néhány éve ilyenkor szünetet tartanak. A dolgozóknak ezekre a napokra szabadságot kell kivenni, de természetesen tartanak ügyeletet a sürgõs anyakönyvi ügyek miatt.

Elmondta, hogy a hivatalban jelenleg 14 dolgozó van, a konyha dolgozói is a
hivatalhoz tartoznak, de ez a beszámoló most a hivatal munkájáról szól. A polgármesteri hivatal két részbõl áll. A pénzügyi és a hatósági osztályokból,
mindkettõnek van osztályvezetõje. A beszámolóhoz mellékletet is csatolt,
ebben számadatok vannak. Például az ügyszám, amibõl látszik, hogy milyen
leterheltek a dolgozók. A munkakörülményekrõl: most újult meg három iroda, érkeztek bútorok Paksról és elkezdõdött a mosdók felújítása. Köszöni ezt
a képviselõ-testületnek.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolja a közmunka-program vezetõje által
készített tájékoztatót. A következõ ülésen szeretnék látni az ellenõrzés jegyzõkönyvét, le kell vonni belõle a következtetéseket. Elkezdték áttekinteni a
bevételeket, kiadásokat.
Torma József polgármester elmondta, hogy jelenleg a Start programban 60
fõ van közfoglalkozatásban, 100 %-os finanszírozással. És van 22 fõ a tartós
közfoglalkoztatásban, õk dolgoznak az intézményekben: vár, napközi stb,
õket 90 %-ban finanszírozza csak az állam.

Elmondta, hogy a helyi adók beszedését önkormányzati rendelet szabályozza. Az adónemek a következõk: kommunális adó, építményadó, iparûzési
adó, idegenforgalmi adó és a gépjármûadó. A jegyzõ kötelessége, hogy ezekrõl minden évben beszámolót készítsen. Ezt követheti az adórendelet felülvizsgálata. A beszámoló tartalmazza a számadatokat, de ezekrõl csak az adótitkot figyelembe véve lehet nyilatkozni. Kiemeli, hogy jövõre az adócsoport
feladata lesz, hogy a helyi adó kintlevõségeket hatékonyan hajtsák be, növeljék ezzel az adófizetési hajlandóságot.
Torma József polgármester hozzátette: Az adók kiszabásához a törvény megadja a vázat. A testületnek van némi mozgástere a mérték meghatározásában. Az építményadó maximális mértéke 1951 forint/négyzetméter lehet, ez
Simontornyán 100 illetve 200 forint, a kommunális adónál a plafon 30161 forint, itt helyben ez 7000 forint, az idegenforgalmi adónál a maximum 532 forint fõ/éj, itt 400 forint, az iparûzési adónál 2 % a maximum, itt 1,9 %.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének javaslatára
a tervezett 20 napot kettébontották. 12 nap lesz a közfoglalkozatás ellenõrzésére, 8 nap a munkaerõ-gazdálkodásra és a szabályzatokra maradt az eredeti
8 nap.

Torma József polgármester elmondta, hogy az építményadót fizetik magánszemélyek a zártkerti, külterületi építményeik után. Jellemzõen présházakról
van itt szó. 200 forint/négyzetméter az adó mértéke. Valamint fizetik a vállalkozók, ha termelési célú az építmény, akkor 100 forint/négyzetméter, ha nem
termelési célú az építmény, akkor 200 forint/négyzetméter az adó. Sokszor
vitáztak már errõl a képviselõk. A rendszert igazságtalannak érzik a vállalkozók.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
nem jutott döntésre. A magánszemélyek közül 370 fõ fizet ilyet. Azt szeretnék, ha nem maradna meg a jelenlegi rendszer, hanem egységes lenne a fizetendõ adó. Elõször 150 forintot javasoltak egységesen, de akkor kiszámolták,
hogy az adóbevétel 1 millió kétszázezer forinttal csökkenne. Van egy másik
javaslat is: 170 forint/négyzetméter egységesen. Ekkor a bevétel várhatóan
180 ezer forinttal nõne. Ha azt akarják, hogy 2020-ban már így fizessék az
adót, akkor ma el kell fogadni valamelyik javaslatot.
Csõsz László képviselõ: A legfontosabb, hogy az adóbevétel ne csökkenjen.
A 170 forintot javasolja, mert ez bevételnövelõ. A termelõ cégeknek ez adó-

Torma József polgármester: Október 8-án iktatták a kérelmet, a bizottság
tárgyalta. Megnézte a jogi hátteret is, régi a bérleti szerzõdés. Megtekintette
a gyógyszertárat és a szolgálati lakást is. Tragikus a helyzet. Egy értékes ingatlanról van szó. Évtizedek óta nem költött rá az önkormányzat.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke. Azt javasolja a
bizottság, hogy a bérleti díj ne változzon. Az önkormányzat cserélje ki a nyílászárókat, tegye rendbe a tetõt a beázások elkerülése érdekében.
Kapinya Róbert ügyvezetõ: Köszöni a meghívást, és örül, hogy a testület átlátja a problémát. A bérleti díj magas, semmit se forgattak vissza belõle. Ezt
lehúzásnak tartja. A problémák miatt a rezsiköltségük hatalmas. Három éve
semmi sem történik. Tudja, hogy ez a testület csak egy hónapja van itt, de
probléma régi. Káruk keletkezett: leomlott a mennyezet, megrongálta a berendezést, és az árukészlet is veszélyben van. A költözés meg se fordulna a
fejükben, ha a bérleti díj megfelelõ lenne.
Körtés István képviselõ: Már 2004-ben is képviselõ volt. Akkor 11 tag volt.
Úgy döntött a testület, hogy eladja a patikát. Látták a számokat, hogy milyen
jövedelmezõ. Ehhez mérten került megállapításra a bérleti díj. Tudja, hogy

Torma József polgármester elmondta, hogy a rendelet kiegészül egy új elemmel. Egyre több az ételallergiás gyerek, aki diétás étkezésre szorul. Van egy
kislány, akinél a konkrét igény felmerült. Az óvodások étkeztetését biztosítani kell, de helyben a konyha nem tudja vállalni. Külön edényzet kellene neki,
hatalmas költségei lennének ennek. Máshol is probléma ez, és az a megoldás
született, hogy a szülõ kap napi 720 forint támogatást, õ készíti el az ételt a
gyereknek. A támogatás csak a ténylegesen óvodában töltött napokra jár.
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most rossz állapotú az épület, de nem tartja jónak, hogy most leengedik a díjat, aztán ablakcsere után meg felemelik.
Kapinyáné Sziládi Erzsébet: A tetõt egy helyen megjavították, de ugyanúgy
beázik. Ígéretet kaptak, de azonnali megoldás kellene. A helyzet emberre és
az árukészletre is veszélyes. A vízszámla 470 ezer forint volt, valahol elfolyik a
víz. Eddig soha nem követelõztek, de most nagyon sürgõs megoldás kell. Ha
esik az esõ, 10 centiméteres víz áll a konyhában. A gyógyszereket száraz, hûvös helyen kell tartani, de beázik a patika.
Pajor Balázs bizottsági tag: Kompromisszumos javaslata van. Most nincs az
önkormányzatnak 5 milliója a tetõre. Elenged a bérleti díjból 2 havi díjat, ha a
10 hónapot egyben kifizeti a bérlõ most. Nem akarják elveszíteni a bérlõt, törekedni kell a partneri viszony megtartására. De az nem segít, ha most csökkentik a díjat, mert még kevesebb jut javításra.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – úgy döntött, hogy a következõ
ülésre halasztja a döntést az ügyben.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondta,
hogy a kötelezettségének mindenki eleget tett.

Torma József polgármester tájékoztatott, hogy azért kerül sor módosításra,
mert a polgármesterek neve változott, és még néhány pontban volt módosítás. A korábbi napirendi pontban már elhangzott, egyes gyermekvédelmi feladatokat és a belsõ ellenõrzés feladatait látja el a társulás. Részt vett a társulás ülésén, a pénzügyi bizottságba választották be.

Torma József polgármester: Jelenleg Árendás Sára szõlõje és a Bólyás kapu
között folyik a betonozás, ezért ott most lezárták az utat. Most az önrész pontos megállapításáról kell egy testületi határozat, ez szükséges a pályázati elszámoláshoz. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete
44.524.025 Ft önrészt biztosít a pályázathoz a költségvetés terhére

Torma József polgármester elmondta, hogy ez egy 5 éves probléma. A jegyzõi lakás udvarán van egy szennyvíz-átemelõ. Ez egy 7-8 méter mély aknában van, amit idõnként tisztítani kell. A csatornába mindenfélét beledobálnak az emberek. A DRV szakemberei azt mondják, Simontornyán másfélszer
annyi a rácsszemét, mint máshol. Mindenfélét találnak benne, még tyúkot
is! Az akna alján a szemét felgyûlt. Ezt kellene onnan kimosni, van ehhez egy
gép, de nagy, és nem tud bemenni az udvarba. Több próbálkozás volt, hogy a
régi egészségház felõl építenek oda utat, de a lakók tiltakoztak. A DRV üzemvezetõje most kért egy árajánlatot egy intelligens szivattyúra. Tamásiban két
éve mûködik már egy ilyen, bevált, azóta nem is kellett karbantartani. Javasolja, hogy szerezzenek be egy ilyet.
Simontornya Város Önkormányzata a költségvetés terhére (GFT korábbi
évek eszközhasználati díjából) Flygt Concertor intelligens búvármotoros
szennyvízszivattyú beszerzést kezdeményezte.

Torma József polgármester elmondta, hogy összesen 425 millió forintra lehet pályázni, a fõ cél a csapadékvíz-elvezetés. Több mint 20 éve aktuális és
tervezett feladat ez. 2016-ban adtak be már rá pályázatot, de akkor nem nyertek. Az akkori tervekben 256 milliós költség szerepelt, ma ez már kb. 350 millióba kerülne. A külsõ egyeztetések alapján célszerû lenne a beruházást újratervezni, és a megvalósítást több részletre bontani, így nagyobb az esély a támogatásra. Az utóbbi években sokszor kellett szivattyút telepíteni a sok víz
miatt. Így volt ez 2006-ban, 2010-ben, 2013-ban és 2014-ben is. 20 ezer köbméter vizet vettek le a rétrõl és a lakott részrõl. A meder tele van akadályokkal. Elõvette a régi terveket. A befogadó oldalról kell most kezdeni. 2011-es
ajánlatban 20 millió forint+áfa volt a gépészet, most 31 millió+áfa. Még egy
szociális helyiséget terveznek oda, 40-50 millió forintot szeretnének nyerni a
pályázaton. Ha nyernek, lesz ott állandóan két szivattyú, nem kell majd bérelni. A megyénél javasolták, hogy adják be ezt a pályázatot. Pénteken be is
küldte a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak az elõzetes igényt. December
4-ig kell beadni magát a pályázatot. Szoros a határ-idõ, de megvannak a régi
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tervek. Várható, hogy áprilisban lesz újabb pályázat, akkor egy újabb részt be
tudnak adni.
A képviselõ- testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat beadásával
kapcsolatos feladatok ellátására.

Torma József polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Molnár István vállalkozó kereste meg még az elõzõ polgármestert. Csökkentett munkaképességû, nyugdíjkorhatárt még be nem töltött embereket szeretne foglalkoztatni. 25 fõ jelentkezett. A bõrgyári faházban fognak csomagolási munkát végezni napi 4 órában. Kérnek a faházba egy tisztasági meszelést, és jelenleg
csak egy vécé van, kell még egy, mert nemenként külön kell. A Városüzemeltetési Kft. már készített is árajánlatot, a felújítás 634 ezer forintba kerülne. Arról kell most dönteni, hogy megrendeljék-e a munkát, és ha igen, akkor
mennyi legyen a bérleti díj.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ emlékeztetett rá, hogy korábban a
Szövin Kft. bérelte a faházat, 120 ezer forintot fizettek, de ott nem napi 4 órában, hanem 2 mûszakban is termeltek.
A képviselõ- testület megrendelte a „bõrgyári faház” épületében szükséges
munkálatok el-végzését a Városüzemeltetési Kft.-tõl, az általa benyújtott árajánlat szerint. A bérleti díjat 60. 000 ezer Ft/hó összegben határozta meg

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a fiatal házasok elsõ
lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló 13/2003. (X. 15.)
számú rendeletében foglaltak szerint eljárva Papp József és Pappné Fekete
Tímea 7081 Simontornya, László k. u. 62. szám alatti lakosok elsõ lakáshoz
jutás iránti kérelmét megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a
jogszabályi elõírásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt ad. A támogatás
összegét a 13/2003. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés
alapján 443.000 Ft, azaz négyszáznegyvenhárom-ezer forint összegben állapította meg.

Torma József polgármester: Tárgyalt a kínai befektetõkkel. Folyik az építkezés. Sok gép itt van már. Februárban szeretnének indulni 35 fõvel. Szerinte a
reális dátum a nyár. Most azt kérték, hogy négy kínainak a város adjon meghívólevelet, mérnökök és a befektetõk jönnének Simontornyára januárban,
meghatározott idõre. A cég jogi személyiség, egyéb okok miatt nem tud nekik meghívólevelet adni, ezért kérik az önkormányzatot. A tolmácsuk elmondta, hogy Kõszegen is így zajlott, át is küldték a meghívólevél mintákat.
Kérte, hogy a testület hatalmazza fel a meghívólevelek kiadására.
Csõsz László képviselõ: Géringer György felajánlott egy gyönyörû ezüstfenyõt a városnak karácsonyra.
Tóth István képviselõ: Sok beteg kénytelen kezelésekre Szekszárdra utazni.
Az Õszikék busza visz betegeket, fizetnének is érte. Meg kell szervezni, hogy
mehessen vele, aki akar.
Torma József polgármester: A Gondozási Központ mûködteti ezt a szolgáltatást, ott kell ezt intézni. Van meghatározott díj, de nem egyszerû ez kilogisztikázni.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkeresték az ügyben, hogy mikor
lesz képviselõi fogadóóra.
Torma József polgármester: Az idén még kell tartani elõször egy közmeghallgatást. Utána havonta javasolja, hogy tartsanak fogadóórát.
Tóth István képviselõ: Megkeresték azzal, hogy a Városüzemeltetési Kft. telephelyén álló traktort megvásárolnák.
Pásztor Krisztián ügyvezetõ: Nincsenek papírjai, évek óta áll ott, befutotta a
vadkomló.
Csõsz László képviselõ: Jövõre 25 éves lesz a város. Ha valami komoly
együttest akarnak meghívni, akkor most el kell kezdeni a szervezést, mert a
nyárra foglaltak lesznek.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A július 4-5-i hétvégérõl van szó.
Korábban a polgármesterasszony személyes kapcsolatai révén voltak itt
nagy koncertek. A város költségvetését nem terhelte a többmilliós fellépti
díj.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város honlapján: http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2019
Az anyagot összeállította: Torma József polgármester és Molnárné Bereczki
Annamária hatósági osztályvezetõ
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SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL
Beszámoló az elõzõ testületi ülés óta tett
polgármesteri intézkedésekrõl, az önkormányzati munka
érdekében folytatott tevékenységrõl
A képviselõ-testület felhatalmazásával
képviseltem az önkormányzatot a társulások alakuló ülésein. November 5-én részt
vettem a DÁM Önkormányzati Társulás
alakuló ülésén, ahol a társulási tanács
pénzügyi bizottsági tagnak választott meg.
A Simontornyai Köznevelési Társulás, a
Simontornya Város, Pálfa Község és
Tolnanémedi Község Önkormányzatai
Biztonságos Ivóvízellátási Társulása, a
Simontornya és Térsége Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
alakuló
üléseit
november
14-én
Simontornyán, a polgármesteri hivatalba
hívtuk össze. A társulási tanácsok mind a
négy esetben Simontornya 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 Sped-Med 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 Erika, az OTP Bank
fiókvezetõjével, november 6-án 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.
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. Meghívást kaptam a beruházásuk megtekintésére, amely javaslatom
alapján a képviselõ-testület bevonásával a
testületi ülés napján valósulna meg. A tár-

saság kérését az egyebek napirendi ponton
belül szeretném majd a képviselõkkel
megosztani.
A hónapban kiemelt feladatot jelentett a
folyamatban lévõ pályázatokkal kapcsolatos tevékenység. Több alkalommal egyeztettem a szõlõhegyi útépítés 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
András, Tamási város alpolgármesterével,
illetve Naszvadi Balázs úrral, a Tolna Megyei Önkormányzat terület- és vidékfejlesztési osztály vezetõjével. A pályázat jelenlegi eredménytelensége, illetve megvalósítási nehézségei miatt kérelmet készítettünk az irányító hatósághoz, amiben
kértük a projekt új helyszínre 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. A testületi ülés anyagában elõterjesztett tartalommal javaslom a pályázat beadását. Az
idõ rövidsége miatta 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 november 26-ára egy megbeszélést hívtam össze.
Önkormányzati örökségünkben több 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 telepí-

tésének kérdései, a Várkert utcai szennyvíz problémák, az új orvosi rendelõk mûszaki kérdései mind intézkedést, szervezést kívánó ügyek.
Több folyamatban lévõ (szabadtéri fitnesz
park, wifi, konyha) pályázatok kapcsán
egyeztetésekre és bejárásokra került sor.
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 részleges bútorcserét
tudtunk megvalósítani a hivatalban.
Az elmúlt idõszak városi rendezvényein
(kiállításmegnyitó, Márton-napi rendezvények, Erzsébet, Katalin bál) az önkormányzat képviseltette magát.
November 7-én a Dombóvári Kórházban
meglátogattam Tóthné Unghy Ilonát.
Torma József polgármester

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
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A NAGYBETÛS ÉLET KAPUJÁBAN…

Az oktatási intézményekben az õsz a végzõs diákok szalagtûzésének idõszaka, amely a felnõtté válás, a közeledõ érettségi és pályaválasztás idejét jelképezi. A fiatalok szalagot kapnak, ezzel jelezve a külvilág felé, hogy a gyermek- és ifjúkor a végéhez közeledik...
Ismét ünnepi díszbe öltözött a városi sportcsarnok, ahol a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium végzõs osztálya tartotta a szalagavatóját. Torma József polgármester és Farkas Rita, az intézmény vezetõje köszöntötte a megjelenteket és végzõs diákokat. Arra
kérte õket, mutassanak példát az alsóbb éveseknek, szüleiknek, tanáraiknak és kívánt sikeres vizsgát, életutat a diákoknak. Ezután következett az est várva várt pillanata, amikor Zsigáné Teszler Judit osztályfõnök 18 diák mellére tûzte fel a szalagot, ami jelzi, hogy közelednek középiskolás tanulmányaik végéhez. A hivatalos ünnepség után a végzõs diákok csodálatos bécsi keringõvel szereztek örömet
szüleiknek, vendégeiknek, tanáraiknak. A keringõ után még egy meglepetés néptánccal is készültek, ami fergeteges sikert aratott. A
zenék és a koreográfiák összeállításában és betanításában Apró Etelka nyújtott segítõ kezet. Az ünnepség második felében felhõtlen
szórakozás vette kezdetét, ahol az ünnepséget szervezõ tizenegyedikes és a tizenkettedikes diákok együtt mulathattak a gimnázium
tanáraival és meghívott vendégekkel.
G.H.H.
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Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt
lakosaitól:

Varjas Istvántól,
Dick Györgynétõl,
Bodányi Lajosnétól,
Oláh Istvántól,
Enesei Józsefnétõl,
Horváth Ernõtõl,
Zsolnai Sándornétól

Naplemente
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk

2019. december

Márton-nap és újboráldás

Márton napjához számos népszokás köthetõ a közismert libalakomán és idõjósláson kívül is. Simontornyán is minden évben ünnepelünk, hogy megõrizzük, továbbvigyük hagyományainkat.
A programok délután a várban kezdõdtek
kézmûves foglalkozással és játszóházzal.
Sötétedéskor a gyerekek és kísérõik az elkészült lámpásokkal vonultak át a mûvelõdési házba, hogy itt folytassák az ünneplést. Lacza Attila igazgató és Torma József

Elköltöznek sorba.

Õszi levélhullás
Életünk estéje.
Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.

Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben

polgármester köszöntötte az ellátogatókat, felelevenítve Szent Márton napjának
néphagyományát. Elhangzott, hogy a libából készült ételek és az újbor fogyasztása
mellett ez a nap egyfajta fordulópontot is
jelentett hajdanán, hiszen ekkor hajtották
be a jószágot, ekkor történt elszámolás
gazda és jobbágy között, ekkor osztották ki
a béreket. Ez volt az utolsó nap, amikor vásárokat, lakomákat rendeztek, majd a
csendes adventi várakozás, a karácsonyt
megelõzõ készülõdés vette kezdetét.
A közönséget a tamási Musette Harmonika együttes szórakoztatta remek elõadásával. Ezután Lõrinczi Károly református
lelkész megáldotta a 2018-as évben termelt, és Simontornya város vörös- és fehér
borának idén megválasztott borokat, melyeket Csatári Dezsõ bortermelõ csapra is
vert, hogy a közös koccintással és borkóstolással emelje a hangulatot. A bor szimbolizálja mindazt, ami az életben kellemes: a barátságot, a szerelmet, az igazságot, az örömet és a vidámságot. Eközben
az asztalokra libazsíros kenyér került lilahagymával, és Vörös József gondoskodott
a bor mellett „másodhegedûsként” a jó
hangulatról.
G.H.H.

Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.

Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Születés novemberben

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a barátoknak,
ismerõsöknek, akik

Molnár Tamás
Matuzsa Benett

Útjukra bocsájtjuk

ENESEI JÓZSEFNÉ

A ködbe veszõket…”

temetésén megjelentek,
végsõ nyughelyére elkísértek
és gyászunkban
együttérzésükkel osztoztak.

(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)

Gyászoló család

Házasságkötés

Almási Róbert–
Almási Melinda

2019. december
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Országos szépíróverseny
a Magyar Nyelv Múzeumában
A Magyar Nyelv Múzeuma a kézzel írás népszerûsítésére „Betûvetõk” címmel szépíró versenyt hirdetett. Magyarország egész területérõl és határainkon túlról is közel 300 beérkezett alkotásból
választotta ki a zsûri korcsoportonként a 10 legesztétikusabbat.

A verseny országos döntõjében az általános iskola 5-6. osztályos
korcsoportjában országos 3. helyezést ért el Emperger Flóra 5. a
osztályos tanuló.
A középiskola 9-13. osztályos korcsoportjában országos 1. helyezést ért el Lepsényi Barbara Virág 11. g osztályos tanuló.
Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra!

Gimnáziumi
nyílt napok

2019. december 5-én és 6-án tartottuk iskolánkban a gimnáziumi nyílt napot. Az érdeklõdõ diákok egy rövid tájékoztatón vettek részt, majd megismerkedhettek az iskola épületével, a sportcsarnokkal. Ezután kisebb csoportokban tanórákat látogathattak. December
6-án a Mikulás is köszöntötte az iskolánkba érkezõket.
Horváth-Bõsze Hajnalka
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Vörösmarty
vetélkedõ

2019. november 29-én Pincehelyen ünnepeltük Vörösmarty Mihály, az iskola névadója születésnapjának évfordulóját. A megemlékezésen és versenyen a környékbeli iskolák 10-12 fõs csapattal
képviseltették magukat. Simontornyáról a 4. osztályos gyerekek 10
fõs csapata szállt versenybe. A megemlékezés Vörösmarty szobránál szavalattal és koszorúzással kezdõdött. Ezután a gyerekekre
különbözõ mûveltségi és ügyességi feladatok vártak, melyekkel játékos formában ismerték meg, idézték fel a költõ életét, munkásságát, mûveit. Iskolánk csapata az alapos felkészülésnek, a kreatív
megoldásoknak, és a jó csapatszellemnek köszönhetõen megnyerte a vetélkedõt. Büszkén, boldogan és sok-sok ajándékkal tértünk
haza.
Varga Szilvia

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

Telefonszám: 06 (30) 781 8740
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Hulladékmentesen karácsonykor is
Jelen rovatot szeretném arra használni, hogy egy kicsit zöldüljünk. De miért is? Sajnos égetõ napi probléma a környezetünk
pusztítása, és vagdalkozhatunk, hogy ez a nagy, ipari országoknak, vállalatoknak a felelõssége, de mint fogyasztók, nagyon sok
mindent tehetünk mi is. Hogyan? Erre szeretném használni e hasábokat, hogy beszéljünk a hulladékmentességrõl, a környezetvédelemrõl, a minimalizmusról, és minden olyan tényezõrõl, mely
segít abban, hogy Földünket ne kínozzuk tovább, és élhetõbb legyen a világunk.
Mi más is lehetne az elsõ téma, mint a karácsony. Ugye itt van a
nyakunkon a szeretet ünnepe, és az ügyesebbje már meg is vette
az ajándékokat, valaki meg az utolsó hétvégén szabadul be a
plázába vagy egy nagyáruházba, és szedi le a polcról a „talán ennek örül” kacatot. Elszomorító, hogy ez az ünnep már stresszrõl, a
túlhajszoltságról, túlköltekezésrõl, túlfogyasztásról szól. Remélem, azért az átlag simontornyai ember életében nem ezek a meghatározóak, mikor a karácsonyról beszélünk, de azért fogadjátok
tõlem a következõ pár jótanácsot.
Tóth Andi, a zero-hulladek.blogspot.com szerkesztõje, a Dobd ki
a szemetest címû könyv írója (mely nagy örömömre kikölcsönözhetõ a helyi könyvtárból), 10 pontos adventi útmutatóját szeretném megosztani veletek, mivel ez mindent összefoglal, mely az
ünneplést, készülõdést, ajándékozást illeti.
A 10 pont szigorúan megfelel a hulladékmentesség (zero waste) 5
alappillérének. Elõször ezeket ismertetném.
1. Köszönöm, nem kérem! (Refuse – Utasítsd el!) 2. Kevesebbel
is beérem! (Reduce – Csökkentsd!) 3. Kijavítom, továbbhasználom! (Reuse – Használd újra!) 4. Külön gyûjtöm! (Recycle – Szelektálj!) 5. Komposztálom! (Rot – Komposztálj!)
És akkor következzék a 10 pontos adventi útmutató.
1. Ne vásárolj felesleges dolgokat – sem az ajándékok, sem a dekoráció, sem pedig az élelmiszerek terén! Elõször is, azért ne vegyünk ajándékot, hogy csak valamit adjunk. Érdeklõdjünk, mit
szeretne, és már lehet, ha a segítségünket felajánljuk, boldoggá
tehetjük szerettünket. Dekorációt pedig több évre megóvhatjuk,
ha vigyázunk rá, elcsomagoljuk, és így minden évben szebbé teheti otthonunkat.
2. Tervezz elõre – szánj rá egy órát egy forró tea mellett, és írd le,
hogy mit szeretnél elérni ezen a karácsonyon: élményeket a családdal, boldog pillanatokat, kapkodásmentes fõzést stb! A tervezés nagyon fontos, mert a stressztõl megkímél minket. Az ünnep
pedig a pihenésrõl, örömrõl szóljon, mint az idegeskedésrõl. A vacsora, ebéd átgondolása pedig a kidobandó élelmiszerektõl ment
meg minket.
3. A céljaid megtervezése után készíts idõbeosztást az advent teljes idõszakára. Ez is a stresszt zárja ki. Ráadásul egy megírt programmal a családtagokat is be tudjuk vonni, és õk is beépíthetik a
napjaikba a teendõket, hol tudnak segíteni, velünk együtt tevékenykedni.
4. Az ajándékozás legyen tudatos – részesítsd elõnyben az élményajándékot (koncert, színház, utazás, masszáskupon), a zero
waste eszközöket (ökobarát kozmetikai eszközök, tisztítószerek,
takarítóeszközök, melyek városunkban is beszerezhetõk), a környezettudatos szemléletformáló információs anyagokat (pl.
könyvet, filmeket), a használt tárgyakat (ugye lomi, turi is rejthet
hatalmas kincseket) vagy a gasztroajándékot (saját készítésû mézeskalács, bonbon, csokoládé). Ha vásárolsz, akkor próbáld a helyi kereskedõt, iparost támogatni. Szenzációs mennyiségû szépség beszerezhetõ városunkban is.
5. A csomagolás is ajándék – én szeretem becsomagolni az ajándékot, amit adok, mert ez egy kis plusz izgalmat és meglepetést is
jelent az ajándékozottnak, ráadásul elkészíteni is öröm. A csomagolás önmagában is lehet hasznos ajándék (pl. egy kendõ), de

ügyesen megoldható otthon található alapanyagokból (ez lehet
akár egy egyszerû újságpapír is, ami meglepõen vagány és mutatós tud lenni ilyen formában). Itt még hozzátenném, hogy szerintem sokunk háztartásában megtalálhatóak a millió helyrõl kapott
dísztasakok, melyek, ha épek és tiszták, nyugodtan felhasználhatóak.
6. Kerüld a túlfogyasztást – gondold át a mennyiségeket, és csak
annyit vásárolj, amennyire valóban szükségetek lesz! Ehhez is érdemes elõre szigorú tervet és listát készíteni, ami támogat az esetleges impulzusvásárlások elkerülésében. Ne a falánkság, mértéktelen evés legyen a fõ szempont, hanem itt se felejtsük el, hogy
ezek is átlagos napok. A tervezéskor már kiötöltük az étkeket,
melyek az ünnepi asztalra kerülnek, most már csak a bevásárlólista hiányzik az alapanyagokkal.
7. Használd az otthonodban fellelhetõ dolgokat a dekorációhoz:
termések, faágak, papírdarabok, maradék tapéta, szalagok, egyszerû spárga, régi újság, maradék textilek stb. Origamival, varrással, kézimunkával csodák varázsolhatók még a hulladéknak ítélt
dologból is.
8. Legyél kreatív, alkoss, alakítsd át, lassulj le és élvezd az alkotás
örömét a karácsonyi ráhangolódás során – a régi díszek kaphatnak új „ruhát”, tavaszi dekorációt burkold át otthon található textilekkel, szedd elõ a gyerekek festékeit és fess téli képeket, vágj
bele az egyszerû kézimunkázásba (pl. régi pulóver lefejtett fonalából), rendezd át a polcokon található tárgyakat a karácsonyi
hangulatnak megfelelõen. Mindig tartsd szem elõtt, hogy mindez
megoldható vásárlás nélkül, vagy használt dolgok megvásárlása
révén, de barátokkal cserélgethettek is dekorációt (amit az egyik
már megunt, az a másiknak kincs lehet ezen a karácsonyon). Errõl
szóljon az ünnep. A családról, az örömrõl, az alkotásról, az
élményrõl.
9. Csökkentsd a csomagolási és egyéb hulladék mennyiségét megfontolt döntéseiddel, és az ünnepek elmúltával szelektáld õket
megfelelõen. Itt a szelektálás a fõ szempont. Ha már bekerült a
háztartásodba, átgondolod, hogy mire tudod még használni. Hulladék válik belõle, akkor pedig szétszeded papírra, mûanyagra,
fémre. December 31-én szelektív hulladékszállítás lesz.
10. A komposztálható anyagokat pedig a hideg napokon se felejtsd el ki/elvinni a komposztálóba. Hulladékunk 40 % komposztálható, így kerül vissza a körforgásba.
Remélem, tetszett ez a kis útbaigazító. Kívánok minden kedves
olvasónak békés, boldog karácsonyi ünnepet és zöldebb új esztendõt!
Körtés Kinga

> 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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Az utóbbi évek legnagyobb
kézilabdás sikere
A SIMNTORNYAI KK U14-es fiúcsapata
az országos döntõbe jutott
A hat csapatos döntõ mezõnyében csupa NB I-es utánpótlás csapat szerepel, a kézilabda fellegvárai: a Veszprém, a Szeged, a Tatabánya, a Békéscsaba és a NEKA. Mellettük ott van a mi kis szeretett csapatunk, a Simontornyai KK. Az, hogy idáig eljutottak, már nagyon
dicsérendõ, de a hab a tortára most felkerülhet, mi pedig habosan szeretjük a tortát, minden jó mérkõzés, a gyõzelem pláne erõsítheti
ezt az érzést. Zámbó Tibor vezetõedzõ, Varga Gábor edzõ, technikai vezetõ mindent megtett az eddigi sikerekért, csakúgy, mint a játékosok, emellett ott van az a nagyszerû háttércsapat, mely zömében a szülõkbõl tevõdik össze.

2019. december 15. (vasárnap)
Tatabánya, Árpád Gimnázium, tornacsarnok
10:00
11:00
12:00

Kézilabda Utánpótlás Kft.–Éles KISE 26-16
Grundfos Tatabánya KC–Pick Szeged 19-26
Optimum Solar-Békés–Simontornyai KK 19-22

2020. február 8. (szombat)
Simontornya, városi sportcsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Simontornyai KK–Kézilabda Utánpótlás Kft.
Pick Szeged–Éles KISE
Kézilabda Utánpótlás Kft.–Optimum Solar-Békés
Éles KISE–Grundfos Tatabánya KC
Pick Szeged–Simontornyai KK
Optimum Solar-Békés–Grundfos Tatabánya KC

Szeged, városi sportcsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Optimum Solar-Békés–Pick Szeged
Grundfos Tatabánya KC–Kézilabda Utánpótlás Kft.
Éles KISE–Optimum Solar-Békés
Simontornyai KK–Grundfos Tatabánya KC
Kézilabda Utánpótlás Kft.–Pick Szeged
Éles KISE–Simontornyai KK

2020. március 22. (vasárnap)
Békés, városi sportcsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Optimum Solar-Békés–Kézilabda Utánpótlás Kft.
Simontornyai KK–Pick Szeged
Éles KISE–Kézilabda Utánpótlás KFT
Pick Szeged–Grundfos Tatabánya KC
Simontornyai KK–Optimum Solar-Békés
Grundfos Tatabánya KC–Éles KISE

Alsóörs, Városi Sportcsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Grundfos Tatabánya KC–Éles KISE
Simontornyai KK–Pick Szeged
Grundfos Tatabánya KC–Optimum Solar-Békés
Kézilabda Utánpótlás Kft.–Simontornyai KK
Éles KISE–Pick Szeged
Optimum Solar-Békés–Kézilabda Utánpótlás Kft.

Budapest, Elektromos csarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Kézilabda Utánpótlás Kft.–Grundfos Tatabánya KC
Simontornyai KK–Éles KISE
Pick Szeged–Grundfos Tatabánya KC
Simontornyai KK–Optimum Solar-Békés
Éles KISE–Kézilabda Utánpótlás KFT
Pick Szeged–Optimum Solar-Békés

Simontornya, városi sportcsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Kézilabda Utánpótlás Kft.–Simontornyai KK
Grundfos Tatabánya KC–Optimum Solar-Békés
Pick Szeged–Kézilabda Utánpótlás Kft.
Optimum Solar-Békés–Éles KISE
Grundfos Tatabánya KC–Simontornyai KK
Éles KISE–Pick Szeged

Tatabánya, Árpád Gimnázium, tornacsarnok
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Kézilabda Utánpótlás Kft.–Grundfos Tatabánya KC
Simontornyai KK–Éles KISE
Pick Szeged–Kézilabda Utánpótlás KFT
Optimum Solar-Békés–Éles KISE
Grundfos Tatabánya KC–Simontornyai KK
Pick Szeged–Optimum Solar-Békés

A mérkõzésekre szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat.
Az oldalt írta és összeállította: Va Lá

