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OKTÓBER 23. ELÕESTÉJÉN
KÖZÖSEN EMLÉKEZTÜNK

Október 22-én este 17 órakor tartották meg az 1956-os forradalom és szabadságharc
megemlékezõ ünnepségét a hõsi emlékmûnél.
A megemlékezést Kovács Jánosné Lengyel Ilona felkészítésével a Vak Bottyán Általá-
nos Iskola és Gimnázium 9-10. osztályos diákjainak megható mûsora nyitotta meg, mely-
ben felelevenítették, hogy mi is történt 1956 októberének második felében, majd Torma
József polgármester mondta el ünnepi beszédét.
A megemlékezést a kopjafa koszorúzása követte, ahol Simontornya Város Önkormány-
zata, a református egyház és a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium képviselõi
rótták le tiszteletüket. G.H.H.

„És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.”

(Vörösmarty Mihály: Szózat)

BARNAMEZÕS
beruházás

Simontornya Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1- 15
jelû, „Barnamezõs területek rehabilitációja” tárgyú pro-
jekt kapcsán lehetõsége nyílt mintegy 415 millió forintos
építési munka lebonyolítására. A projekt fõ célja egy
barnamezõs ipari terület rehabilitálása meglévõ épület
felújításával illetve új épület építésével. A kivitelezés te-
hát kiterjed egyrészt a Gyár utcában található, városüze-
meltetési feladatokat is ellátó, kb. 600 m2 hasznos alapte-
rületû rossz állagú kétszintes épület teljes körû felújítá-
sára, a környezetében található rossz állapotú épületek
elbontására, új, mintegy 1000 m2 nagyságú szilárd beton-
burkolatú út építésére, 19 db személygépjármû befoga-
dására alkalmas térköves parkoló építésére.

Folytatás a 6. oldalon.
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1. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl

Jelentés a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Torma József polgármester elmondta, hogy megtörtént az Ex-
peridance Társulattal a szerzõdésmódosítás.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ elmondta, hogy
évente kötelezõ a jegyzõnek beszámolni a hivatal tevékenységé-
rõl. A polgármesteri hivatal kétirányú feladatot lát el. Elõkészíti
az önkormányzati feladatok ellátását, itt a hatáskör címzettje a
polgármester illetve a képviselõ-testület, valamint ellátja az ál-
lamigazgatási feladatokat, ahol a hatáskör címzettje a jegyzõ.
Mindkét feladatkörben Simontornya lakosainak érdekében jár el
hivatal, a törvényesség keretein belül folyik a munka. A hivatali
feladatok közé tartozik az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek feladatainak ellátása, a társulásokban végzett feladatok ellá-
tása, és a helyi választási iroda mûködtetése is. Jelenleg 14 fõ köz-
tisztviselõ, 2 fõ megbízási szerzõdéses dolgozó, 8 fõ konyhai dol-
gozó és egy takarítónõ dolgozik itt.
A munkakörülményekben pozitív változás történt, a konyhán
még most is zajlik a felújítás, egy pályázatnak köszönhetõen 33
millió forint értékben történt gépbeszerzés és épület-felújítás. A
hivatal épületében megújult az ügyfélfogadó tér, kialakításra ke-
rült egy új, mûszaki iroda. Felújították a folyosót, mellékhelyisé-
geket. Az önkormányzat támogatásával valósult meg mindez, és
további felújítás is várható. A beszámolóban statisztikai adatokat
találnak a hatósági és a pénzügyi osztály munkájáról. Számok
mutatják, hogy mennyire le vannak terhelve az ügyintézõk.
Torma József polgármester: A vizesblokkot muszáj volt felújíta-
ni, költségoptimalizálásként az alpolgármester úr burkolt. Tóth
István képviselõ közremûködésével kaptak bútorokat Paksról. A
fûtéskorszerûsítés és a melegítõkonyha felújítása még tervben
van. Az udvar burkolata pályázati forrásból és az OMSZ segítsé-
gével újulhat meg. Az udvari irattárolókat is fel kell újítani. A lét-
szám egy fõvel kevesebb, mint tavaly.

Dr. Kuti István, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje tájékozta-
tott: a bûncselekmények közül a vagyon elleni bûncselekmények
a leggyakoribbak. Ezen belül is többségben vannak a kisebb kárt
okozók. A járásban sok a garázdaság is. Simontornyán a járási
adatokhoz viszonyítva sok a testi sértés és a közlekedési jogsértés.
Nagy itt az átmenõ forgalom, sok a baleset. Vannak könnyû sérü-
léssel járók, de halálos kimenetelûek is. Jellemzõen nem a helyi
lakosok, hanem az átutazók az érintettek.
Az eredményesség itt átlagon felüli. Tavaly nem voltak sorozatos
betöréses lopások, de volt sok kábítószerrel kapcsolatos ügy, ezek
közül sok áthúzódott 2020-ra. Ez súlyos társadalmi probléma, és
úgy érzi, hogy szélmalomharcot vívnak, mert ha le is kapcsolnak
egy terjesztõt, rögtön máslép a helyére. Szerencsére nem voltak
idõsek sérelmére elkövetett sorozatos bûncselekmények sem,
csak egyedi esetek. Ez a jó bûnmegelõzésnek is köszönhetõ. A
szabálysértések felderítése jó.
A belsõ szervezésrõl 2019-ben már nem kellett olyan sokat menni
a határra, de azért 1-1 kolléga folyamatosan ott volt. Emiatt más-
hogy kell szervezniük a munkát, hogy ne érezze a lakosság a hi-
ányt.

Jó az együttmûködésük az önkormányzattal és a helyi polgárõr-
séggel is. Nekik is köszönhetik a jó eredményeket. Köszöni az
együttmûködést.
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Si-
montornyán korábban az éjszakai szórakozóhelyeken történtek
bûncselekmények nagy számban. Most, hogy kevés ilyen lehetõ-
ség van, nincs annyi rendezvény, így a garázdaságok száma is csök-
kent. Korábban a szõlõhegyen is sok lopás történt, de itt is sikerült
javítani a helyzeten. Bár tavaly az összes bûncselekmény száma a
korábbi évhez képest nõtt (sok ittas vezetés és kábítószeres bûn-
cselekmény volt), de a vagyon elleni bûncselekmények száma 20
%-kal csökkent, a garázdaságoké pedig 50 %-kal. Nagy segítség a
térfigyelõ-kamerarendszer. Ha bejelentés érkezik, akkor elõször
mindig megnézik a felvételeket. A polgárõrökkel pedig együtt jár-
õröznek. Hol a polgárõr ül be a rendõrautóba, hol fordítva. Így
nagyobb súlya lett a polgárõrautó megjelenésének, kiszállhat be-
lõle egy rendõr is.
Körtés István képviselõ felvetette, hogy a sárszentlõrinci út na-
gyon veszélyes. Száguldoznak ott az autók. Így nagy sebességgel
érnek be a városba. A Malom utcán a nagy súlyú répaszállító ka-
mionok száguldanak. Rontják a házak állapotát, beremegnek az
épületek, repedeznek a falak. Egy sebességkorlátozás segítene.
Dr. Kuti István, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje: A sebes-
ségkorlátozás önmagában kevés. A gyorshajtást meg fogja vizs-
gálni, azon a szakaszon még nem történt baleset. De a sebesség-
méréseket központilag rendelik el. A túlsúlyos gépjármûvekrõl:
ezt a közútkezelõvel közösen lehet nézni. Érzik, hogy igény van a
rendõrségre a közlekedésben, de nem nagyon tudnak hatékonyan
fellépni. A sebességkorlátozásban fizikai eszközök is jók lehet-
nek.
Kojnok Róbert képviselõ: Sok román kamionos okoz elalvásos
balesetet. Vasárnap indul otthonról, mire hajnalban ideér, pont
itt alszik el. Ezt nem lehet megelõzni. Mivel a szórakozási lehetõ-
ségek száma csökkent, így csökkent a garázdaságok száma is. Baj,
hogy helyben nincs diszkó. Korábban a fiatalok helyben tudtak
szórakozni, nem kellett autóba ülni, hazafelé sok a baleset. A ká-
bítószerrel kapcsolatban: a helyi rendõrök tudják, hogy kik a fo-
gyasztók. Erre figyelmet is fordítanak. Gond: a járõr nagyon soká-
ra ér ki egy bûnügyi helyszínre. Tûzoltóként tapasztalta, tízbõl
csak kétszer ér ki elõbb a rendõr, mint az önkéntes tûzoltó, holott
a rendõrõrs itt van helyben.
Dr. Kuti István, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje: A disz-
kóbaleseteknél nagy a szülõi felelõsség. A járõrökrõl: 32 település
tartozik a járásba, ha több párhuzamos intézkedés történik, akkor
lehet, hogy a simontornyai rendõr épp Dúzson van. Sok idõ, míg
visszaér. Ebben nem tud gyors javulást ígérni.
Torma József polgármester emlékeztetett: A volt polgármestert
és az egyik képviselõt érintõ bûncselekmények is történtek télen.
Dr. Kuti István, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje: A rend-
õrség nem válogat a bûncselekményeknél aszerint, hogy ki a sér-
tett. Ezekben az esetekben a betörõk felkészültek voltak, tudták,
hogy a polgármester nincs otthon. Sejtik, hogy kik voltak az elkö-
vetõk, de még nem tudták eljárás alá vonni õket. Kéri, ha nagy
rendezvény, pl. bál van, akkor is figyeljenek az értékeikre.
Torma József polgármester: Simontornyán nem rossz a bizton-
ságérzet. Köszönet jár érte. De még van mit tenni. Lépéseket kell
tenni, elõre kell látni. A kamerarendszert most a wifi pályázat ke-
retében lehet bõvíteni. A víztorony tetején van az antenna. Sze-
retnék az illegális hulladéklerakást visszaszorítani. Sajnos az idén
már több mint egy millió forintot költött a város az illegális hulla-
déklerakások kapcsán jelentkezõ hulladékszállításra. A szõlõhe-
gyen fontos a polgárõrség munkája. Kap a szervezet majd egy kis
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irodát is. A közérdekû munkáról: fontosnak tartja, hogy aki ilyen
büntetést kap, az dolgozza is le, polgármesterként figyel erre.
A vasúti átjárónál korábban is voltak balesetek. Meg akarja ke-
resni a MÁV-ot is, a vasúti hídnál beláthatatlan az átjáró, ha jön
az IC, súlyos baleset lehet. Legalább egy fénysorompó kellene. A
megyei kerékpárút is arra megy majd.
Talán jövõre teljesen felújítják a Sió hidat, hogy ne havonta kell-
jen a keletkezõ hibákat javítani.
Az illegális hulladék lerakók ellen harcot hirdettek, sajnos a rend-
õrség nem lép, ha a szemétben nincs veszélyes anyag. Nehézkes az
együttmûködés. Kéri, hogy segítsenek ebben.
Dr. Kuti István, a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje: A vasúti
átjáróban történtekrõl a felvétel országos nyilvánosságot kapott,
baleset-megelõzési filmként láthatta mindenki. Ha ott kerékpár-
út lesz, akkor mindenképpen át kell alakítani.
Az illegális hulladék lerakóját ki kell nyomozni, hatásos lehet a
megszégyenítés, tudják meg, ki az, aki szemetel.
A képviselõ-testület elfogadta Simontornya Város közbiztonsá-
gának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló rendõrkapitányi beszá-
molót.

Sillinger Teréz, az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetõje: Minden évben beszámol a munkájukról, idén a ko-
ronavírus nagyban megnehezítette azt. Márciusban látogatási ti-
lalmat rendelt el a tisztifõorvos az intézményben, júliusig volt ér-
vényben, aztán õsszel újra elrendelték. Közben kijárási tilalom is
vonatkozott az idõsekre. A kórházból visszaérkezõket el kellett
különíteni, hozzájuk az ápolószemélyzet csak szkafanderben me-
hetett be. A védekezéshez sok eszközt kellett beszerezniük, fer-
tõtlenítõbõl, maszkból rengeteg fogy, ezeket tavasszal nehezen
lehetett beszerezni, de sikerült. Ki kellett dolgozni új intézményi
protokollt, el kellett különíteni egy szárnyat a Covid-fertõzöttek-
nek. Emiatt a jobb oldali szárnyban zsúfoltság alakult ki. A dolgo-
zókat külön oktatásban kellett részesíteni, ezt dr. Dobrovitzky
Imelda elvégezte. Új lakót nem vehettek fel, most az a szabály,
hogy 2 negatív teszt birtokában jöhet új lakó.
A helyzet nagyon megviseli az idõseket. Videocsetet tudnak ne-
kik biztosítani. Modernizálódtak a bentlakók, van egy laptop,
azon hívják fel a hozzátartozóikat.
Az alapszolgáltatásról: leállt az autó, a klubot be kellett zárni, de a
klubvezetõ naponta mindenkit meglátogatott. A városban min-
den segítséget kérõ idõsnek õk vásároltak be. A kollégák vitték ki
az ebédet, intézték a vásárlásokat. Most, hogy megint tilalom van,
az idõsek már nagyon nehezen viselik. Csomagot se kaphatnak,
csak gyári csomagolású élelmiszert, hiányzik nekik a hazai.
Kojnok Róbert képviselõ megköszönte a dolgozók erõfeszítéseit.
Sillinger Teréz, az Õszikék Szociális Szolgáltató központ intéz-
ményvezetõje: A létszámról: most 12 órában dolgoznak, így senki
nem marad egyedül. Korábban 8 órában délelõtt ketten voltak,
egy ember délután, egy éjjel. Most 2-2 ember 12 órázik. A kony-
hán is ketten vannak és takarításban egy közmunkás is besegít.
Most jobb így.
A klubfelújítás, az új udvar majd jó lesz, szeretnek sokat kint lenni
a jó levegõn az idõsek is. A családsegítõ átköltözik a hivatal mögé,
így az õ helyiségeiket is tudják majd használni, több hely jut min-
denkinek.
Szabó Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy van-e vészfor-
gatókönyv arra az esetre, ha a személyzet lesz vírusos.
Sillinger Teréz, az Õszikék Szociális Szolgáltató központ intéz-
ményvezetõje: Nem maradnak ellátatlanul az idõsek. Ha kell, kül-
sõst is be tudnak vonni átmenetileg az ellátásba. Korábban is volt
hasonló, hogy egyszerre betegedtek meg többen, ekkor megbízá-
sos jogviszonyban alkalmaztak simontornyaiakat átmenetileg.
Torma József polgármester: Új ellátási forma is lesz: demens
nappali ellátás. Jelenleg is van egy álláshely meghirdetve. Szakirá-
nyú végzettséggel lehet pályázni. Köszöni a kollégák munkáját,
köszöni, hogy ebben a vírushelyzetben is vigyáznak a szülõkre,
nagyszülõkre.

A képviselõ-testület elfogadta Simontornyai Õszikék Szociális
Szolgáltató Központban folyó szakmai munkáról szóló beszámo-
lót

Kapoli-Molnár Klára, a pénzügyi és városfejlesztési bizottsági
tagja: A Start programokat sokkal körültekintõbben kell megter-
vezni, mint eddig. A 2020-as évet már ez a testület tervezte, de
még nem fordítottak elég figyelmet a tervezésre. Sok figyelmet
igényel a közfoglalkoztatás. Sok az ellenõrzés, volt itt a BM, a Me-
gyei Foglalkoztatási Szervezet, de soha nem kaptak dicséretet. A
Start program 3 elembõl áll. Mezõgazdasági, szociális és helyi sa-
játossági elemekbõl. 45 fõ foglalkoztatását biztosítja. Ezen felül a
hosszú távú programban is dolgoznak, így összesen 60-70 fõ kö-
zött mozog a közfoglalkoztatotti létszám.
A tervezési segédlet 2021-re még nem jött meg. Ebben lesz benne
az összeg és a létszámkorlát, ez alapján lehet tervezni. A nagy le-
hetõségek már elszálltak, ekkor savanyító üzemeket, állattartó te-
lepeket hoztak létre más települések. Simontornya helyben járt.
Ez legyen most olyan év, amire büszkék lehetnek. Javítani kell a
telephelyen, a városba kukákat, utcabútorokat kell kihelyezni.
Hetekre lebontva tudni kell mi lesz jövõre, február vége az utolsó
határidõ.
Torma József polgármester: Járt itt a BM és a járási hivatal
egy-egy tisztségviselõje. Azt mondták, nagy változás nem várható.
Megköszöni Kapoli-Molnár Klára munkáját, aki bizottsági tag-
ként segíti a közfoglalkoztatás munkáját. Nem az õ (polgármeste-
ri) szeszélye ez, tudomásul kell venni, hogy a hibák mögött szemé-
lyi felelõsség áll. Valamit máshogy kell már csinálni, különben be-
lekerül a város egy mindent átfogó pénzügyi ellenõrzésbe. Kény-
szerhelyzet van, ezt a területet rendbe kell tenni. Ez egy önként
vállalt feladat. Akár abba is lehet hagyni. Éves szinten majd’ 100
millió forint a költségvetése a programoknak. Térburkolatot
gyártanak a településre, 2 milliós bevétel lett a mezõgazdasági
termelésbõl. 60 embernek adnak munkát, nagy szükség van erre.
A kulcsszó: másképp kell csinálni.
Kapoli-Molnár Klára, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság
tagja: A mezõgazdasági programban 4 hektárt mûvelnek. Jövõre
napraforgót, õszi búzát vetnek és csemegekukoricát. Facsemeté-
ket ültetnek: hársat, juhart, kõrist. Lesz fokhagyma, batáta, bur-
gonya, paradicsom, paprika is. Most 8 fõ dolgozik itt, jövõre való-
színûleg kevesebb. Palántát is nevelnek jövõre, nem úgy fogják
venni. Tervezik öntözõrendszer vásárlását, kell eke és permetezõ
is.
A térkõgyártás idén 1100 nm2 volt, jövõre szeretnének 1200
nm2-t. A helyszínek: vasútállomás, Fürdõ utca, Malom utca, Petõ-
fi utca, Gyár utca, Hársfa utca, Kossuth tér, József A. utca. A ká-
tyúzáshoz is gép kell: lapvibrátor és egy tonna hidegaszfalt.
Tervezik az illegális hulladéktelepek felszámolását is: a Székelyi
úton és a Tejfölös úton például. Beruházások: idén a telephely
szociális helyiségét újították fel, ezt szeretnék folytatni. Tetõcsere
van tervben, és a vendégház, amit már korábban kellett volna.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha az állam ad pénzt, akkor a telepü-
lésnek ki kell használni a programot, még ha sok is vele a munka.
60 embernek nincs más munkalehetõsége.
Torma József polgármester: Az elõbb kimaradt: köszöni a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézmények
dolgozóinak is a munkáját. Az apparátusnak nagy szerepe van, õk
végzik a munka oroszlánrészét.

Torma József polgármester: A témát januárban is tárgyalták már.
Simontornyán egy általános iskola van, ennek a felvételi körzete
az egész település.
A képviselõ-testület a Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. tv. 50.§ (8) bekezdésének megfelelõen megtárgyalta a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium felvételi körzetérõl szóló
elõterjesztést, a körzethatárok megállapításával egyetértett.

Folytatás a következõ oldalon.
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Kecskési Zsuzsanna a Humánpolitikai Bizottság elnöke: A bi-
zottság azt javasolja, hogy a sportcsarnokot Varga Lászlóról ne-
vezzék el.
Csõsz László képviselõ: Kérdezõsködött, de maga is, és az ismerõ-
sei is egyetértenek Varga László jelölésével. Egy sportcsarnokot
nem csak sportolóról lehet elnevezni. Varga László 50 évet szen-
telt a simontornyai sportnak.
A képviselõ-testület a Simontornya Város Önkormányzatának tu-
lajdonában álló sportcsarnokot Varga László Városi Sportcsar-
noknak nevezte el.

Torma József polgármester: Máté Imréné, a Simontornya Múltjá-
ért Alapítvány kuratóriumának tagjaként javasolta, hogy a Hely-
történet Háza falára kerüljön emléktábla Tóthné Unghy Ilonára
emlékezésül.
A képviselõ-testület a közterületek elnevezésérõl, az elnevezés
megváltoztatásáról, azok jelölésérõl, és a házszámozás rendjérõl
szóló 17/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján a Helytörténet Háza falán, Tóthné Unghy Ilonára emlé-
kezõ tábla elhelyezésérõl döntött. Az emléktábla elkészítésének
költségeit az önkormányzat a 2020. évi költségvetésébõl fedezi.

Torma József polgármester: Áprilisban indult újra a SIM TV. Jól
mûködik. A fenntartója a Simontornya Múltjáért Alapítvány.
Megtörtént ennek bejegyzése, a médiahatósági engedélyeztetés
folyamatban van. A Tarr Kft. biztosítja a mûszaki feltételeket,
most optikai kábelt kell telepíteni, hogy ne kelljen Cecérõl mû-
ködtetni a rendszert. Diel Jánostól sok mûszaki eszközt is meg-
kaptak, így most 260 ezer forint lenne a költség, és kell egy új szá-
mítógép, az 100 ezer forint. Havonta 20 ezer forintos díjat kér a
kft. az üzemeltetésért, ez éves szinten 300 ezer forint. Azaz most
összesen 660 ezer forint egy év. Korábban a város 1-1,5 milliót fi-
zetett a tévémûsorokért. Várhatóan lesz bevétel is.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a helyi televízió mûködési
költségeit a 2020. évi költségvetésébõl biztosítja.

Torma József polgármester: Ez egy BM-es pályázat. A „Tisztítsd
meg az országot” projekt az 5000 fõ alatti települések számára ad
lehetõséget. 3 millió forintra lehet pályázni. A szemetet lehet
összegyûjtetni, elszállíttatni. A Vertikál el tudja szállítani, a pályá-
zati pénz 35 %-a használható helyben a pakolásra, gépi munkákra,
ez kb. 1 millió forint. November 5-ig be kell adni a pályázatot.
Csõsz László képviselõ: Oda kell ezt koncentrálni, ahol gépi erõ
kell a szemétszedéshez. A szõlõhegyen van 2 ilyen árok, a Vince
Laciék felé vezetõ feljárónál és a mobil toronynál. A Tejfölös útról
közmunkában is el tudják takarítani a szemetet.
Tóth István képviselõ: A Lõtér felé, a betonút végén van sok hulla-
dék.
Torma József polgármester: A toronynál 10 méteres mélységben
van a szemét, ide nem tud gép lemenni. Annyi hulladék termelõ-
dik hétrõl hétre, hogy már nem bírják kapacitással az elszállítást.
Civil összefogás kell oda, mert az esõ fogja lehozni onnan a szeme-
tet. Az önkormányzat partner ebben. 100 köbméter szemét kell
legalább a pályázathoz.
Szabó Róbert alpolgármester: A temetõbõl is kidobálják a szeme-
tet az útra. Akárhonnan érünk Simontornyára, mindenhol szemét
fogad. A Sió parton is, a szõlõhegyen is ez van.
Torma József polgármester: A Székelyi út megtisztítása szerepel a
közmunkaprogramban. A kamerarendszert kellene a szõlõk felé
is bõvíteni. A hollandok adhatnának hozzá áramot, minimális a
fogyasztása.
A képviselõ-testület döntött, pályázatot kíván beadni az illegális
hulladéklerakók felszámolására.

Torma József polgármester: Egy Dacia Dokker típusú autóról van
szó. Megpályáztatták, a legjobb ajánlat bruttó 4,7 millió forint
volt. Ebbõl 3,9 millió a támogatás, a többi önerõ.
A képviselõ-testület döntött, az eredményes eljárás alapján a gép-
jármûbeszerzés nyertes ajánlattevõje az Ugrics és Szabó Kft.
(8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9.)

Torma József polgármester: Útbeszakadás történt a Petõfi ut-
ca–Dózsa György utca sarkán. Az áteresz meghibásodott, nem
tudták kitisztítani. A gyûrûk össze vannak törve. Reggelre egy
nagy lyuk keletkezett. Lezárták az utat. Éjjelre megpróbálják kivi-
lágítani. Kérik a lakosság türelmét!
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Útleszakadástól tartanak az Igari
úton is.
Torma József polgármester: Ott csõtörés volt, az közmûhiba. A
DRV és a közútkezelõ is érintett. Nem tudni pontosan, hogy mi a
helyes eljárás, kinek kell kijavítani. A csõcserérõl még az elõzõ tes-
tület döntött.
Szabó Róbert alpolgármester: A Vertikálnak szólni kell, a teme-
tõnél tele vannak a konténerek. 2 hete ígérik, hogy jönnek. Vala-
mint a Komáromi Éva szólt a gyermek étkeztetése miatt.
Torma József polgármester: A Vertikállal ma beszélt, holnap is
fog. A gyermek ügyében kéri, hogy jöjjön be a szülõ megbeszélni a
dolgot. Ehhez kapcsolódik, hogy érkezett egy törvényességi felhí-
vás a szociális rendelettel kapcsolatban, ezt is érinti. A szülõ csak
akkor nyugodt, ha õ fõz. Ételrendelés a másik alternatíva, a helyi
menza nem tudja vállalni ezt.
Szabó Róbert alpolgármester: A sárga kukák szerdán érkeznek.
Megkérdezi, hogy mikor osztják ki a lakosságnak.
Torma József polgármester: Még meg kell ezt szervezni. Látják,
hogy sokan most sincsenek tisztában a szelektív hulladékgyûjtés
szabályaival. Levágják az ágakat, kitesznek egy hatalmas kupacot
a ház elé. Azt nem viszi el a szolgáltató. Tájékoztató megjelenik az
újságban, az önkormányzat facebook oldalán, és kap majd min-
denki egyet a kukával együtt is. 1500 darab kukát kell majd kiosz-
tani. Novembertõl lehet majd átvenni õket. Mindenkinek magá-
nak kell hazavinnie, nem lesz házhozszállítás. Fontos, hogy csak
magánszemélyek kapnak ilyen kukát.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy az idõseknek se fogják
akkor kivinni a kukát.
Torma József polgármester: Talán nagyon indokolt esetben, de
nincs ehhez autójuk.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Segíteni kell egymásnak. Most is
segített a lebomló zsákok elvitelében õ is.
Torma József polgármester: Csütörtökön 10 órakor a barname-
zõs beruházással kapcsolatos munkaterület átadás lesz. Minden
képviselõt vár. Minden 2 hetente tartandó kooperációs megbeszé-
lésre kapnak majd meghívót, az építkezésen minden képviselõ
szétnézhet.

A képviselõ-testület zárt ülésen arról döntött, hogy Szántó Klára
Gittát nevezi ki a közfoglalkoztatás vezetõjének 2020. november
1. napjától, a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
alapján határozatlan idõre, 3 hónap próbaidõ kiszabásával. A pró-
baidõ tartama alatt a munkabérét bruttó 250.000 Ft összegben ha-
tározta meg.

A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei
megtekinthetõk a város honlapján: http://www.simontornya.hu/

kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2020

Az anyagot összeállította:
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ
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A polgármester tollából
Az egyéves elõkészítõ munka után végre megkezdõdött a barna-
mezõs beruházásunk kivitelezési szakasza. A munkaterület átadá-
sára október 29-én került sor, majd november 2-án el is kezdõdött
a bontás-, irtás és fölmunkákkal a kivitelezés. A tûzoltólaktanya és
a városüzemeltetés telephelyének kivitelezési munkálatait folya-
matosan figyelemmel kísérjük. Ennek érdekében az eltelt idõ-
szakban két koordinációt is tartottunk (november 5. és 19.), ahol a
kivitelezõk, mûszaki ellenõr és a beruházó, tehát az önkormány-
zat részérõl (mûszaki ügyintézõ, pályázati referens, polgármester
és az érdeklõdõ képviselõk) is részt vettek. A hivatalos egyezteté-
sek, ellenõrzések mellett igyekszünk folyamatosan figyelemmel
kísérni az építkezést és ezáltal is megelõzni az esetleges mûszaki
és minõségbeli problémákat.
A társulásban ellátott sürgõsségi orvosi ellátás (orvosi ügyelet)
közbeszerzési eljárása október 31-én lezárult. A közbeszerzést a
debreceni székhelyû Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Kft. nyerte, aki az állami (NEAK) támogatáson felül
fizetendõ egy fõre lebontott havi önkormányzati támogatásra 134
Ft/fõ ajánlatott tett. A másik két ajánlat 136 és 145 Ft/fõ volt. Az
egyik pályázó az eredménnyel kapcsolatban vitarendezési kérel-
met adott be, amelyet a közbeszerzést lefolytató nem talált meg-
alapozottnak. November 21. után kerülhet sor az új szolgáltatóval
történõ szerzõdés aláírására. Megkezdtük a társulási szerzõdés
módosításának elõkészítését is, hiszen az új szolgáltatóval 2021.
január 1-jén kezdõdõ munkában már Dég és Gyönk is a társulás
tagjakén kíván részt venni.
A szociális pályázatunk sajnos újabb akadályba ütközött. A terve-
zéssel és mûszaki elõkészítéssel megbízott vállalkozás nem a szer-
zõdésben foglalt tartalmú terveket adott át az önkormányzatnak,
amelyeket természetesen nem vettünk át. November 23-ig adtam
lehetõséget a tervezõnek a gépészeti tervek hiányosságainak meg-
szüntetésére. Szükséges esetben újabb tervezõt vonunk be és en-
nek költségei a hibásan teljesítõ vállalkozás díjából levonásra ke-
rül majd. Sajnos az ilyen hanyag, felületes munkák miatt, egy hibás
tervezésnek beláthatatlan anyagi következményei lehetnek, ezért
ezeket a problémákat idõben kell kezelni. A szociális beruházás
közbeszerzési eljárás feladatairól az eljárást lefolytató vállalkozás
vezetõjével november 5-én egyeztettünk. A pályázathoz kapcso-
lódó gépjármûbeszerzés végéhez közeledünk, így a hónap végén
megérkezhet a támogatószolgálathoz az új gépjármû.
A Petõfi és a Dózsa utcák keresztezõdésében keletkezett útbesza-
kadás kapcsán vis maior bejelentést tettünk. A kormányhivatal és
a katasztrófavédelem részvételével november 9-én került sor a

helyszíni szemlére, a bizottság az eseményt vis maiornak minõsí-
tette. Szakértõ bevonásával folyik a helyreállítás költségének
meghatározása. Ezt követõen történik meg a pályázat beadása. A
helyreállítási munkálatokat a hivatalos eljárást követõen meg-
kezdtük.
A Körárok torkolati átemelõ és létesítményei tervezésének ügyé-
ben megkezdtük az árajánlatok bekérését. Tapasztaljuk, hogy je-
lentõs különbségek vannak az egyes ajánlatok között. A legkedve-
zõbb ajánlatot igyekszünk majd kiválasztani, és fontos szempont,
hogy a pályázatban rendelkezésre álló kereten belül maradjunk.
Október 28-án megbeszélést folytattunk egy kútfúró vállalkozás
képviselõivel. A korábbi ajánlatokkal szemben, kb. 3 millió forint-
tal kedvezõbb (nettó) ajánlatot nyújtott be a cég. Az ajánlattételi
eljárás végén megkezdjük a szerzõdéskötés elõkészítését. Sajnos
az Arany J. utcába tervezett kút és a Várkert utcai tisztítómû kö-
zötti nyersvízvezeték vízjogi engedélyét még mindig nem adta
meg a hatóság.
A Magyar Falu program pályázati támogatásán két további nyer-
tes pályázatunk is született. A volt piactéren építési telkek kialakí-
tásához 14.999.999 forint támogatást kaptunk, amelybõl a telkek
közmûvesítését és az Arany János utcához csatlakozó útszelvény
kialakítása történne meg. Az elhagyott ingatlanok közcélra történõ
megvásárlása felhívásban nyert 4.981.700 Ft támogatásból a volt
Omnia melletti üres telket fogjuk megvásárolni. A vár körüli terek
hasznosítási tervezésekor már ezzel a területtel is számolhatunk.
Sajnos az óvodafejlesztés programra készített pályázatunk tarta-
lék listára került. A 120 gyerek elhelyezését biztosító épület sajnos
beázik. Mivel a lapos tetõ miatt a probléma kezelése költséges,
ezért megkerestem Süli János miniszter urat és kértem a segítsé-
gét.
November 2-án a képviselõ-testület döntésének megfelelõen
Szántó Klára megkezdte a közfoglalkoztatás vezetõi beosztásban
a munkáját. A próbaidõs vezetõ is bekapcsolódott a jövõ évi terve-
zési feladatok végzésébe. A hónap során több alkalommal egyez-
tettünk, amelyen a foglalkoztatás vezetõ mellett az alpolgármes-
ter és Kapoli Molnár Klára asszony, mint a közfoglalkoztatási ta-
nácsadó is részt vett.
November 3-án egy hét fõs delegációval megtekintettük Lentiben
a város komposztáló telepét. A telep megtekintésével szeretnénk
elindítani egy elképzelés megvalósítását. Várhatóan jövõ évtõl ti-
los lesz a kerti zöldhulladék égetése. A képzõdõ hulladék helyi ke-
zelését, újrahasznosítását segíthetné egy helyi komposztálótelep
építése.

November 5-én az alpolgármester bevonásával
megbeszélést folytattam dr. Steier József úrral,
aki Süli János miniszter úr megbízásából segíte-
né a város zöldövezeteinek fejlesztését. Az al-
polgármester úrral megtekintettek több poten-
ciális helyszínt.
November 20-án az ipari társasház vezetõjével
és a hivatal mûszaki ügyintézõjével bejárást tar-
tottunk a volt bõrgyár területén.
A Kormány 478/2020. (XI. 03.) rendeletében új-
ra pandémiás veszélyhelyzetet rendelt el. A ren-
delet és a vonatkozó jogszabályok alapján a kü-
lönleges jogrend ideje alatt a képviselõ-testület
hatás- és jogkörét a polgármester gyakorolja.
Mindezek alapján november 4-étõl a bizottsá-
gok és a képviselõ-testület mûködésének törvé-
nyi akadályai vannak, a döntéseket polgármes-
ter egy személyben hozza. A korábbi gyakorlat-
nak megfelelõen települési konzultáció kereté-
ben tájékoztatom és kérem ki a települési képvi-
selõk véleményét az önkormányzati ügyeket
érintõ döntésekkel kapcsolatban. A következõ
konzultációra november 30-án kerül sor.

Torma József
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A beruházás másik eleme a szomszédos ingatlanon létesíteni kí-
vánt tûzoltószertár épület építése. A tervezett épület összes hasz-
nos alapterülete összesen 395 m2. Az épületen kívül beton burko-
latú közlekedõ rész kerül majd kiépítésre és 9 db térköves parkoló
fog létesülni.

A nyertes pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat kö-
vetõen 2020. november 2-án megtörtént a terület mûszaki átadá-
sa, elkezdõdött az elõkészítés: a talaj- és irtásmunka, valamint a
bontások. A november közepi állapotokat mutatják a fotók.

Beréti Tibor

BARNAMEZÕS
BERUHÁZÁS

A jogász válaszol
A közös tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatosan szá-
mos tévhit létezik a köztudatban. Az egyik ilyen tévhit, hogy az in-
gatlan területének a felét jogosult használni az, aki az ingatlan 50
%-os tulajdonosa.
Az egyik leggyakoribb félreértés a közös tulajdonnal kapcsolato-
san az, hogy mindenki a hányadrészének megfelelõ nagyságú te-
rületet használhat az ingatlanból. A félreértés abból adódhat,
hogy a közös tulajdon osztatlanságát sok esetben zavarosan értel-
mezik.
A közös tulajdon osztatlansága ugyanis azt jelenti, hogy mind-
egyik tulajdonostárs jogosult az egész ingatlan használatára. A tu-
lajdoni hányadrész igazából egy eszmei, azaz nem fizikai hánya-
dot képvisel, tehát nem jelenti az ingatlan területének fizikai érte-
lemben történõ megosztását.
Közös tulajdonú ingatlan esetén tehát mindegyik tulajdonostárs
az egész ingatlant használhatja, azonban ezzel a joggal való
visszaélés tilos. Az egész tulajdon birtoklására és használatára va-
ló jogosultságnak ugyanis az a korlátja, hogy nem szabad ezzel a
joggal úgy élni, hogy a többi tulajdonostárs ingatlanhoz fûzõdõ jo-
gait és érdekeit sértsük.
A gyakorlatban ilyen korlátot jelent például az, hogy nem lehet ki-
zárni a többieket az ingatlan használatából.
Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében a használatot célsze-
rû a tulajdonostársaknak írásbeli megállapodással rendezni. A
megállapodás leggyakrabban területi alapon történik, amelynek
keretében a tulajdonostársak meghatározzák, hogy az ingatlan
mely részének kizárólagos birtoklására és használatára melyik tu-
lajdonostárs jogosult.
A területi alapú használati megosztás mellett lehetõség van az in-
gatlan birtoklásának és használatának idõben való megosztásáról
megállapodni. (Pl. a közös tulajdonú nyaralót más-más hónapok-
ban használhatják a tulajdonostársak.)
Ha nem tudunk megállapodni a használatról, végsõ esetben arra
is lehetõség van, hogy a használat módját és mértékét a bíróság
polgári peres eljárásban rendezze.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a simontor-
nyaihirek@gmail.com e-mail-címre várja. Jelen cikk kizárólag
tájékoztató jellegû és nem minõsül jogi tanácsadásnak, nem hasz-
nálható fel jogi tanács vagy vélemény helyettesítéseként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász

OKTÓBERBEN SZÜLETTEK:

Matuza József Márk

Tausz Milán

Horváth Dusán

Kránitz Melissza Melinda

Strumberger Szimonetta Léna

Nacsa Emma

OKTÓBERI HÁZASSÁGKÖTÉS:

Bonyár Gábor János és László Erika

Gulyás Kornél és Kovács Andrea

Mezõsi Róbert és Bach Krisztina

Fekete Mihály és Császár Vivien
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Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. november–december hóna-
pokban zajlik Simontornya város címállományának felülvizsgá-
lata és a szükséges címtisztítása, ez több mint 1000 házszám
vizsgálatát jelenti.
Minden, Magyarország területén található ingatlannak rende-
letben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi
címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
A címképzésért felelõs szerv az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes települési önkormányzat jegyzõje.
A házszámozást az utca elejétõl kezdve, folytatólagosan állapít-
juk meg, figyelembe véve a telekalakításokat, az ingatlan-nyil-
vántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait,
korábbi térképmásolatokat, korábbi házszám megállapító dön-
téseket, személyi nyilvántartás adatait, betartva az ide vonat-
kozó jogszabályi rendelkezéseket. Hiába jó a számozás az utca
közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhetõ,
kihagyás nélküli emelkedõ sorrendben haladva az utolsó ingat-
lanig. Ezáltal elõfordulhat, hogy egy felülvizsgálat során meg-
változnak a házszámok.
A házszámok változásáról készült döntés, határozat formájában
kerül az Önök részére kiküldésre. A véglegessé vált határozatot
elküldjük a Tolna Megyei Kormányhivatalba és aTMKH Földhi-
vatalba. Amikor a földhivatal megküldi a KCR csoportnak a cím-
koordinátákat, a határozat alapján a címelemek a KCR rendsze-
rében megváltoztatásra kerülnek, az új címelemek átemelhetõk
a kormányablak rendszerébe.
Mivel ez költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minõsül (hiva-
talból), a címváltozásnak megfelelõ lakcímkártyát, a határozat
jogerõre emelkedését követõen, a címváltozás szerinti lakó-
vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal
kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott házszám
miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkezõ vállalkozások szék-
hely-/telephelyváltozásról a Szekszárdi Törvényszék Cégbíró-
ságán, a határozat véglegessé válását követõen lehetséges
intézkedni.
Címváltozás esetén:
– Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkezõ személyek
lakcímkártyája illetékmentes, a kormányhivatal részérõl kikéz-
besítésre kerül.
– A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mivel ab-
ban nincs cím feltüntetve.
– A jármû törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs
cím feltüntetve.
– A jármû forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás ese-
tén nem kötelezõ. (Közúti Közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
rendelkezõ 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § (4) bekez-
dés c) pontja alapján.)
– A közmûszolgáltatók felé a bejelentést csak a szerzõdõ féltõl
fogadják el a szolgáltatók. A lakcímmódosításra elektronikusan
is lehetõséget biztosítanak, pontos azonosító adatok megadása
szükséges, valamint a határozat megküldése mellékletben.
– Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása ese-
tén a vállalkozás képviseletére jogosult személy a cégbírósá-
gon történõ bejelentése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégel-
járásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63.§
(1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése alól mentes. (Bejelentés és közzétételi illetékmen-
tesség.)
– A földhivatalnak a házszámváltozást nem kell Önöknek beje-
lenteni, mert azt a véglegessé vált határozat megküldésével mi
teljesítjük.
Arra törekszünk, hogy településünk házszámozása rendezett le-
gyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyezõ és egy-
értelmû házszámok szerepeljenek. Elõre is megértését kérjük
mindazoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek a házszáma
megváltozik és ez esetlegesen kellemetlenségeket okoz.

Simontornya város jegyzõje

Ismét meghosszabbítja a kormány a
lejárt okmányok érvényességét

A november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszûnését köve-
tõ 60 napig még használhatók maradnak. A szabályozás kizárólag a magyar hatóság
által kiállított, Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt érvé-
nyességû okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, azokat külföldön
nem fogadják el.
A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a július 3. és november 4. között lejárt okmá-
nyokra, így azokat meg kell hosszabbítani.
A járvány elleni védekezés elõsegítése érdekében november 11-étõl a kormányhiva-
tali ügyfélszolgálatokon – így a kormányablakokban és az okmányirodákban is – kizá-
rólag elõzetes idõpontfoglalást követõen lehet ügyeket intézni. A kormányablakba
történõ idõpontfoglalásra online az idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy a megújult
magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon van
lehetõség – tájékoztatott a Miniszterelnökség.
(MTI, kormanyhivatal.hu)

– A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemérõl szó-
ló 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a vendéglátó üzletekben a helyben
fogyasztás (a teraszon is) tilos.
A közterületen történõ szeszesital-fogyasztás szabályairól szóló 3/2020. (III. 20.) ön-
kormányzati rendelet értelmében Simontornya város közterületein szeszesital fo-
gyasztása tilos.
– Simontornya város konyhájának területén az ott foglalkoztatottak, a nevelési, okta-
tási intézmény tanulói és az õket kísérõ nevelõk kivételével – az elvitelre alkalmas étel
kiadása érdekében, az ehhez szükséges idõtartamon kívül – tilos tartózkodni.
A vendégétkezõk részére az étel kiadása csak a konyha által biztosított ételdobozok-
ban lehetséges 11.00–11.45 óráig.
A térítési díj befizetését lehetõség szerint átutalással intézzék. Számlaszám:
11746098-15733421. Személyes befizetés esetén a folyosón egyszerre csak 1 fõ tar-
tózkodhat.
– Simontornya város közterületein a távolságtartás szabályainak betartásával a
maszk viselése nem kötelezõ.
– A Simontornyai Városi Könyvtár és a Simontornyai Vár zárva tart.

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus okozta humánjárvány megelõzése, terjedésének megakadályozása, a
hivatal ügyfelei és munkatársai egészségének megóvása és a hivatal mûködõképes-
ségének biztosítása érdekében Simontornya Város Polgármesteri Hivatala 2020.
november11. napjától határozatlan ideig szünetelteti az általános ügyfélfogadást.
Személyes ügyintézésre csak rendkívül korlátozott körben, elõzetes telefonos idõ-
pont-egyeztetést követõen van lehetõség kizárólag az alábbi ügycsoportokban:
– teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat megtétele, ha a szülés várható idõpontja 2
hónapon belül van,
– halottvizsgálati bizonyítvány leadása,
– szociális ügyek meghatározott köre (a szociális ügyintézõvel telefonon elõzetesen
egyeztetett ügyekben),
– a fenti ügyekben az ügyfélfogadási idõ: szerda 8.00–12.00 óráig.
Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy a fenti korlátozott ügycsoportokon túlmenõen ügye-
iket elektronikus úton, ügyfélkapun, telefonon vagy e-mailben intézzék.
Az ügyfelek csak elõzetes idõpont egyeztetéssel, a fenti meghatározott ügyekben,
maszkot viselve léphetnek be a polgármesteri hivatal épületébe, és ott egymástól
megfelelõ távolságot tartva tartózkodhatnak.
Kérjük, hogy a polgármesteri hivatalba belépve használják a fertõtlenítésre kihelye-
zett eszközöket.
A polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek elérhetõségei:

szociális ügyintézõ: 74/586-923,
anyakönyvvezetõ: 74/586-925,
hatósági osztály: 74/586-927,
közgazdasági osztály: 74/586-937,
adócsoport: 74/586-928,
pénzügyi és gazdasági ügyintézõk: 74/586-938

A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertõzés) megelõzése,
terjedésének megakadályozása, és az emberek egészségének megóvása érdekében
tett intézkedésekkel kapcsolatos megértésüket köszönöm!

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ
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Búcsúzunk a
Csepregi Kupa alapítójától

Csepregi György 1948. február 11-én született. Tanulmányait a simontornyai általános
iskolában kezdte, majd a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban folytatta és a VÁTI felsõ-
fokú intézményben fejezte be. 1970-tõl az Áfor-nál, majd egy, a Mol-lal közös társtulaj-
donosi kft.-ben dolgozott. Lelkiismeretes munkáját ÁFOR és MOL kitüntetéssel díjaz-
ták. 1990–1995 között önkormányzati képviselõ volt, a sport- és kulturális bizottság
elnöke és egyik kezdeményezõje a sportcsarnok megépítésének.
1991-ben megalapította a Csepregi Kupát, szándéka a felnõtt focisták motiválása volt,
hisz a kupa mellé minden évben pénzjutalom is járt. A Csepregi Kupa díjazottjai:
1991–1992. Molnár László, 1992–1993. Molnár Attila, 1993–1994. Pajor Ferenc, 1994–
1995. Molnár László, 1995–1996. Pajor Ferenc, 1996–1997. Borbás Balázs, 1997–1998.
Tóth Attila.

2019-ben „Simontornya sportoló-
ja” címet érdemelte ki a várostól a
labdarúgó szakosztályánál végzett
sporttevékenységének elismerése-
ként. 1970-es évektõl az SBTC–
STC sportegyesület játékosa, ve-
zetõje és UEFA „B” kategóriás
edzõje volt. Labdarúgó pályafutá-
sának eredményei: bajnoki arany-
és ezüstérem. Edzõi pályafutása
alatt ifjúsági arany- és felnõtt
ezüstéremmel gazdagodott csapa-
ta. Ezen kívül neve még összefo-
nódott a Bozsik-programmal,
melyben 6-12 éves gyermekek lab-
darúgó képzését végezte a tõle
megszokott lelkesedéssel és preci-
zitással, öt éven keresztül 2020
márciusáig.
A sporttól soha nem tudott elsza-
kadni, minden mérkõzésre kiláto-
gatott. Hiánya hatalmas ûrt hagy
maga után a simontornyai sport-
életben. Isten veled Gyuri bácsi,
nyugodj békében!

G.H.H.

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt lakosaitól
Krajcsó Józseftõl,
Fekete Mihálytól,
Vida Ferencnétõl,
Baum Margittól

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.

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 Hi-
vatal nyilvántartása alapján készült.)

MEGEMLÉKEZÉS
Tóthné Unghy Ilona

Tavaly november 24-én megrendülve kap-
tuk a hírt, hogy Tóthné Unghy Ilona a sú-
lyos betegségén nem tudott felülkereked-
ni, és a dombóvári kórházban elhunyt. A
nehéz érzések bénítólag hatottak ránk,
majd próbáltuk elképzelni, mi lesz Ili nél-
kül. Sorra idézõdtek fel bennünk a vele
kapcsolatos élmények, sorolgattuk az
eredményeit, értékeltük a hatalmas szelle-
mi és tárgyi hagyatékot, amit ránk hagyott,
az emberi értékeit, a közéletben és a csa-
ládban betöltött pótolhatatlan szerepét.
Végsõ nyughelyet Simontornya nagyjai
közelében kapott, az id. és ifj. Pillich Fe-
renc sírok mellett, nem messze a Simon-
tornya krónikáját megíró dr. Kiss István
síremlékétõl.
Ili fiatal pedagógusként került Simontor-
nyára, és életének nagy részét a település-
sel kapcsolatos kutatásokra áldozta. A

múlt feltérképezését, az emlékek felkuta-
tását, megõrzését, dokumentálását nagy
odaadással végezte, és létrehozta a Hely-
történet Házát, valamint a Simontornya
Múltjáért Alapítványt, melynek segítségé-
vel az elkészült helytörténeti mûveket si-
került kiadatni és forgalmazni. A több
mint húsz kiadványt bárki megvásárolhat-
ta.
Pedagógusi munkája is példaértékû volt.
Vezetõként, kollégaként határozott, de
mindig emberséges tudott lenni.
Ili halála nagy ûrt hagyott maga mögött. A
megkezdett munkáját töretlenül folytatni
nem tudjuk, õt pótolni képtelenség, csak
próbáljuk gondozni a felhalmozott értéke-
ket, a kinyomtatott könyveket, és igyek-
szünk mindenkinek hozzáférhetõvé tenni
mindezeket.

Szeretnénk, de kö-
telességünk is meg-
õrizni emlékét an-
nak az embernek,
aki Simontornya
kulturális életének kimagasló alakja volt.
Ezért Simontornya Város Önkormányzata
úgy határozott, hogy halálának elsõ évfor-
dulóján emléktábla-avatással tisztelgünk a
pedagógus, a volt iskolaigazgató, Simon-
tornya krónikása, az egykori önkormány-
zati képviselõ, az alapítványi elnök, a Si-
montornyai Hírek szerkesztõje, a Simon-
tornyai Helyi Értéktár Bizottság tagja
elõtt. A járványügyi helyzet miatt sajnos a
csoportos megemlékezést mellõznünk
kell, így az ünnepélyes avatás ideje eltoló-
dik, de mindannyian, akik ismertük és
szerettük, emlékezzünk rá tisztelettel.

M.I.-né
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Értékeink

Idén 90 éves a Fried Mûvelõdési Ház

A Fried Mûvelõdési Ház 1930
óta látja el a közmûvelõdési fel-
adatokat Simontornyán és von-
záskörzetében, s ezzel Tolna
megye egyik legrégebbi kulturá-
lis létesítménye. Az intézményt
a hajdani bõrgyártulajdonos
testvérpár építtette az alább
megfogalmazott céllal: „… hogy
a község lakosainak szellemi mû-
velõdését és nemes szórakozását
szolgálja.”
Az épület elõterébe lépve egy
emléktáblán a következõ szöve-
get olvashatjuk: „Bõrgyári Kul-
túrház – Emeltetett a Fried-
Bõrgyár alapítói, néhai Fried
Salamon és Fried Bernát emlé-
kére, a gyár fennállásának 150-
ik évében. A vállalat vezetõsége
Fried Pál, Fried Imre, Singer
Dezsõ igazgatók elhatározásá-
ból, hogy a gyár alkalmazottai-

nak szellemi mûvelõdését és
nemes szórakozását szolgálja.
Rendeltetésének átadatott
1930. év december havában.
Tervezte Vágó Pál építész.”
Jelentõs szerepet tölt be a kis-
térség közmûvelõdési felada-
tainak ellátásában is. 2003-tól
önálló alapítványként mûkö-
dik – a Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesülete (TE-
MI) által alapítva. Közmûve-
lõdési feladatait az önkor-
mányzattal kötött feladat-ellá-
tási megállapodás alapján lát-
ja el.

MI-né
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Szõlõhegyi barangolások 3.
Szõlõs-boros írásaim immár 3. fejezetéhez
érkeztem, kaptam újabb képeket, s ha si-
kerül, lehet még 4. folytatás is.
Mai elsõ képem több mint 100 esztendõvel
ezelõtt készült. Barocsai-Csõsz Örzsike áll
rajta, aki édesapánk elsõ unokatestvére
volt, s itt éppen egy szüreti mulatság csõsz-
lányaként láthatjuk, bizonyára még az I. vi-
lágháború elõtti idõkbõl.

2. 1930-as évek vége vagy 40-es évek eleje?
Ez a kép is ilyen messzire visz vissza minket
a hajdani diákokról, akik biciklivel jártunk
át a sárbogárdi polgári iskolába naponta.
De itt most Szántó Lajos nagybátyja, Kõ-
mûves Sándor kínálja a fiúkat – és vajon
mivel? Musttal vagy netán újborral? – ki
tudja ezt ma már?! A képen balról Szántó
Lajos, Szántó Pali, Dudás Pista és a házi-
gazda utánpótlással a kezében. A kép Du-
dás Istvánné Kondor Bözsikétõl származik
Siófokról más archív fotókkal együtt. A
többiek már korábban újságba kerültek –
ez a kép a szõlõhegyi sorozatot várta.
A 3-4. kép Beck Tiboréktól érkezett – az
egyik az õ szõlõjükbõl látható panorámát,
a másik a pince belsejében lévõ szerszámo-
kat mutatja, amiket Tibi gondosan megõr-
zött a 2000-es évek elejére.
5. S ha visszalépünk megint az idõben vagy
80 évet, Grünwald Lajosék szõlõjében ta-
láljuk magunkat. Balról a Grünwald-csa-
lád a 3 kislánnyal, jobbról Für Ferenc csa-
ládja – Feri fiuk baloldalt áll. A két család-
apa a szüret után hamarosan bevonult és
soha nem tért vissza az orosz frontról. A
kép Friczné Grünwald Tercsitõl még elõzõ
írásomhoz érkezett.
6. Szép képeket kaptam a témához Kalá-
nos Józseftõl (Öcsitõl), marad belõlük egy
következõ folytatáshoz is. A család derék-
hegyi szõlõje régóta ismert a simontor-
nyaiak elõtt, boraik díjakat is nyertek. A 6.
képen õt látjuk, szüret utáni préselés köz-
ben, „teljes szerelésben”.

1.

2.

3

5.
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A 7. képen a fia, kis Lajkó segít puttonyozni 4 évesen a nagyma-
máék, Boriska néniék családi szüretén.

A 8. képen Kalános Lajos (Lajkó) tölti a bort a poharába. Lajkó
története sem ismeretlen Simontornyán. Unghy Ili 1956-ról írt
könyvében külön fejezet szól Kalános Lajosról és testvérérõl is
hosszasan megemlékezett. De hadd írjam le itt is, hogy osztálytár-
sam, Kalános Lajkó Oscar-díjas filmoperatõr volt, s a holland ki-
rálynõ lovagja! Elsõ osztálytalálkozónkra hazajött õ is, 2000-ben,
a másodikon már „csak” megvendégelt bennünket testvére, Öcsi
által, aki viszont az én testvérem, Kiss Miklós osztálytársa volt. Õk
szinte minden találkozójukon részt vettek.

A 9. képen hajdani szomszédaim, Fülöp Lajos bognármester és
fia, Géza tart éppen pihenõt a pincéjük elõtt. Szõlõjük a temetõ
melletti útról nyílt és átért a Derék-hegy elõtt vezetõ útig. Sok
gyümölcsfájuk volt, cseresznye, szilva, meggy. Fülöp Géza bõr-
gyári tisztviselõ volt. Elõtte a községházán, tanácsházán is dolgo-
zott. (A kép 1940-es évekbõl való).
A 10. kép egy pár évtizeddel késõbb készült, én magam fotóztam
Fülöp Gézáné Annuskáról, ugyanennél a pincénél. Egy szép nap-

raforgócsokrot igazít fel a falra, nem tudva, hogy hátulról fényké-
pezik. (Nem hagyta volna, de én nagyon örültem a képnek, és
persze utólag õ is.)
Késõbb további folytatásokat is tervezek (melyekhez további fo-
tókat is várunk).

Kiss Margit

9.

8.
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Eddig tökéletes…
A Simontornya KK Zámbó Tibor közvetlen felügyeletében lévõ
fiúcsapatai veretlenül állnak a különbözõ korosztályos csopor-
tokban. Külön öröm, s a munka minõségét is jellemzi, hogy az NB
I-es klubok utánpótláscsapatai is szerepelnek az egyes csoportok-
ban.

2006-ban született gyermekek (U15)

Simontornya KK–Komló Sport KC 28:12
Simontornya KK–Hosszúhetény Sport KFT. 30:17
Simontornya KK–VSE Dunaújváros 26:12
Simontornya KK–Hõgyész SC 38:13
Simontornya KK–Ráckeve VKSK 30:15
Simontornya KK–Komló Sport KC 26:12
Simontornya KK–Hosszúhetény Sport KFT. 39:17
Simontornya KK–VSE Dunaújváros 25:13

Simontornya KK–PSN ZRT. 34:17
Simontornya KK–MK Pelikán-Siklós KC 52:4
Simontornya KK–Dunaújvárosi AC 43:0
Simontornya KK–Kiskõrösi KS KFT. 29:2
Simontornya KK–VAX KE Sárbogárd 27:0
Simontornya KK–Satelit SE 28:7

Simontornya KK–Gézengúz UKC 27:9
Simontornya KK–Kiskunhalas 34:10
Simontornya KK–TVSC Mórahalom 33:5
Simontornya KK–TVSC-S-P-ZS 39:12
Simontornya KK–Fiatal Kézilabdások SE 33:9
Simontornya KK–Pick Szeged I. 33:17
A csapatok felkészítésében, versenyeztetésében aktív segítõ sze-
repet játszik Pordán István és Varga Gábor.
Ebben a naptári évben még jelentkezhetnek olyan 2008/2009-ben
született fiú gyermekek, akik komolyan szeretnének a kézilabdá-
val foglalkozni.
Jelentkezni lehet Lampert Csaba egyesületi elnöknél.
Tel.: 06 30 749 9067

SKC
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RAJZPÁLYÁZAT
Paksi Képtár alkotópá-
lyázatot hirdetett alsó-,
felsõ tagozatos és kö-
zépiskolás diákoknak
Álomszoba címmel.
A rajzpályázat szep-
tember 15-én lezárult
68 csodás alkotással,
amelyekbõl kiállítást
rendeztek. De sajnos
az október 22-ére meg-
hirdetett díjátadó a ví-
rushelyzetre való te-
kintettel elmaradt. En-
nek ellenére az ered-
ményhirdetést megtar-
tották és két simontor-
nyai tanuló rajzát is dí-
jazták: I. helyezett
Kockás Kíra 12. g, III.
helyezett Asztalos Ad-
rienn 6. a.
Gratulálok!

G.H.H.


