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Január 18-án került megrendezésre az immár hagyományos Tûzoltóbál a mûvelõdési ház nagytermében. A kiváló szervezésnek kö-
szönhetõen ismét teltházas, igazán színvonalas programon vehettek részt a vendégek. Nem csupán maga az önfeledt szórakozás volt a
cél, hanem a helyi tûzoltók támogatása is, hiszen a bál bevételét az Önkéntes Tûzoltó Egyesület javára fordítják minden esztendõben.
A népes vendégsereget Kojnok Róbert parancsnok, valamint Torma József, Simontornya polgármestere köszöntötte. Ezután jelképe-
sen egy üveg borral köszönték meg a tûzoltóság tagjainak egész éves munkáját. A zenét, mint minden évben, a Voice Band zenekar
szolgáltatta. Az eseményt számos helyi vállalkozó, önkormányzati képviselõ és magánszemély is támogatta, nekik köszönhetõen szá-
mos értékes tombolatárgy is kisorsolásra került.

G.H.H.

TÛZOLTÓBÁLTÛZOLTÓBÁL

A LEGJOBB
FOCISTÁNK

Ambrus László lett az õszi szezon legjobbja. A 34 éves játékos-edzõ kapta a voksok felét (2285
szavazatot) a TEOL.hu oldalon indított közönségszavazáson, így elnyerte a megyei II. osztályú
labdarúgó-bajnokság õszi idényének legjobbja címet. A rutinos támadó jó õszt zárt, a 16 bajnoki
mérkõzésen huszonkétszer volt eredményes – ebbõl három triplázás és négy duplázás volt. A
góllövõlistát a dunakömlõdi Szlucska Zsolttal közösen vezeti. A népszerû sportoló elmondta:
„Örülök a gyõzelemnek, egyben büszke vagyok rá, hogy képviselhettem Simontornya városát. Az pe-
dig jó visszajelzés számomra, hogy játékos-edzõként egyáltalán bekerültem az õsz legjobb tizenegy
játékosa közé. A labdarúgás nem egyéni sport, az a fontos, hogy a csapatnak jól menjen.”
Gratulálok az edzõnek, s azt kívánom, hogy a célkitûzés – az elsõ öt hely megszerzése –sikerül-
jön. Szép tavaszt, hajrá STC!

Va Lá
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I. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ
ülés óta hozott fontosabb döntések-
rõl, intézkedésekrõl, jelentés a lejárt
határidejû önkormányzati határoza-
tok végrehajtásáról

A polgármesteri tájékoztató külön cikkben olvasha-
tó, a lejárt határidejû határozatokról szóló beszá-
molót elfogadta a képviselõ-testület.
Torma József polgármester elmondta, hogy január
10-én rendkívüli testületi ülést tartottak. Döntöttek
a veszélyes fák kivágásáról, tárgyaltak a városnap
programjáról, és a Városüzemeltetési Kft. vezetõjé-
ül újra Pásztor Krisztiánt választották meg, határo-
zatlan idõre.

Torma József polgármester elmondta, hogy ez a
költségvetés tárgyalásának elsõ köre, ilyenkor
még nem kell döntést hozni, javaslatokat lehet ten-
ni. Költségvetést csak úgy lehet elfogadni, ha nul-
lás, azaz a bevételek és a kiadások azonosak.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság elnökeként javaslatokat tett:
1. A költségvetésben be van tervezve 15 millió fo-
rint kútfúrásra, emellett meg kell nézni a bõrgyári
kutak bekötésének lehetõségét.
2. A Széchenyi utcai hidak felújítását ki kell dolgoz-
ni (ki viselje a költségeket, lakók, önkormányzat).
3. Az Õszikék Idõsek Otthonába javasolták egy fõ
gondozó felvételét és a térítési díj 120 ezer forintra
emelését.

A képviselõ-testület megbízta a polgármestert,
hogy tekintse át a hátralékosok listáját és készítsen
behajtást segítõ intézkedési tervet, valamint meg-
bízta a polgármestert, hogy az elõterjesztésben
szereplõ 508.000 forint behajtására tegyen lépése-
ket.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság elnöke tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden
érdekelt eleget tett.

Lacza Attila igazgató elmondta, hogy a TEMI részé-
rõl a támogatás kétségessé válik, ha az önkor-
mányzat nem járul hozzá a költségekhez nagyobb
mértékben. Jelenleg évi 6 millió forint az önkor-
mányzati támogatás. A mûvelõdési ház kötelezõ
önkormányzati feladatot lát el. Az állami akarat az,
hogy a jövõben teljesen az önkormányzatok ve-
gyék át a mûvelõdési házak mûködtetését. Ez je-
lentõs többletterhet róna az önkormányzatra.
A képviselõ-testület elfogadta a TEMI FRIED Mûve-
lõdési Ház 2019. évi tevékenységérõl, 2020. évi
célkitûzéseirõl szóló beszámolót.

Máté Imréné intézményvezetõ elmondta, hogy
végrehajtják a közmûvelõdési feladataikat. Az épü-
let állagmegóvása a balesetek megelõzése miatt
fontos lenne.
Kojnok Róbert képviselõ megköszönte a szép, rész-
letes anyagot. Látja benne a rengeteg munkát. Az
intézményvezetõ a várat jó értelemben a magáé-
nak érzi. Mindenhol vannak gondok, egyszerre nem
tudják az összeset megoldani. Nincsenek tartalé-
kok, de a vár elsõbbséget élvez, a legszükségesebb
dolgokat meg fogják oldani.
Torma József polgármester elmondta, hogy a mû-
szakis kollégákkal jövõ héten megnézik, és ha a log-
gia tényleg ilyen rossz állapotban van, akkor le kell
zárni. Beszélt errõl Szekszárdon is, jönni fog egy
statikus, megnézi. Február 5-én a Wosinszky mú-
zeum igazgatója, Ódor János és a régész, K. Né-
meth András jönnek, a vár jövõjét vázolják fel
együtt. 2019-ben több mint 18 ezer látogatót von-
zott a vár. Ezt tovább lehet növelni, a Várnapot ed-
dig az intézmény finanszírozta, növelni lehet a be-
vételeket belõle. Szó volt egy bolt nyitásáról is, ahol
helyi termékeket árulnának.
A képviselõ-testület elfogadta a Simontornyai Vár
2019. évi tevékenységérõl, a 2020. évi célkitûzése-
irõl szóló elõterjesztést.

A képviselõ-testület az alábbiak szerint fogadta el a
rendezvénytervet:
Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi
rendezvénytervezete
JANUÁR: január 22.: a magyar kultúra napja – ün-
nepi mûsor;
FEBRUÁR: –;
MÁRCIUS: március 15.: nemzeti ünnep – ünnepi
mûsor;
ÁPRILIS: április 2.: Pillich emlékmûsor;
MÁJUS: május 1.: borverseny; szõlõhegyi hagyo-
mányok – fotókiállítás; május 2.: középiskolai bal-
lagások; május 23.: várnap; május 30.: gyermek-
napi ajándékmûsor; május 31.: hõsök napja;
JÚNIUS: „Simontornyai Nyári Esték” a várban;
június 4.: nemzeti összetartozás napja – ünnepi
mûsor;
JÚLIUS: „Simontornyai Nyári Esték” a várban;
július 11.: a város 25 éves évfordulója;
AUGUSZTUS: „Simontornyai Nyári Borest” a vár-
ban; augusztus 20.: nemzeti ünnep;
SZEPTEMBER: szeptember 26.: szüreti mulat-
ság;
OKTÓBER: október 3.: idõsek világnapja; október
6.: megemlékezés az aradi vértanúkról; október
22.: nemzeti ünnep – ünnepi mûsor;
NOVEMBER: november 29.: adventi gyertyagyúj-
tás 1.
DECEMBER:
december 2.: Fried Napok – 90 éves a mûvelõdési
ház; december 6., 13., 20.: adventi gyertyagyújtás
II., III., IV.; december 18.: Mindenki karácsonya.
A tervezetben szereplõ programok bõvülhetnek.

Torma József polgármester elmondta, hogy a vá-
ros 25 éves lesz, a testvérvárosi kapcsolatok 20
évesek. Várják az erdélyi és a német delegációkat.
Sokat vitatkoztak azon, hogy mi legyen a nap fõ
mûsora – végül az Experidance Produkcióját vá-
lasztották. Ez a színpaddal együtt 5,3 millió forint.
Nincs olyan, ami mindenkinek tetszik. Nem jó az,
ha idejön valaki tátogni 600 ezerért.
Pajor Balázs bizottsági tag azt javasolta, hogy sze-
rezzenek pénzt. Szerinte sokan átérzik, hogy a 25
éves évforduló fontos. Magánszemélyek is adhat-
nak 5000 vagy 100 ezer forintokat. A forrásbevo-
nást kell erõltetni minden fórumon. Lehet hatni az
emberek érzelmeire. Gyorsan, megfelelõ módon
kell kommunikálni. Az éves tiszteletdíját felajánlot-
ta erre.
Körtés István képviselõ is felajánlotta az éves tisz-
teletdíját. Javasolta, hogy hirdessenek meg stan-
dokat a vállalkozóknak. Nekik ez nagy bevétel, ab-
ból járuljanak hozzá a költségekhez.
Simontornya Város Önkormányzata a 2020. évi vá-
rosnapra megrendelte az Experidance Produkció
„Sissi legendája” címû elõadását 2,8 millió fo-
rint+áfa összegben, és a hozzá tartozó színpadi
szolgáltatásokat 1,395 millió forint értékben.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság elnöke elmondta, hogy 2019-ben lejárt a szer-
zõdése a szolgáltatónak. Tárgyalni kell vele, és ki
kell írni az új pályázatot. Fontos, hogy minél elõbb
legyen érvényes szerzõdés.
Torma József polgármester tájékoztatott, hogy a
törvény szerint a temetõ tulajdonosa lehet az állam,
vagy önkormányzat is. A tulajdonos feladata a kar-
bantartás, és köteles az üzemeltetésrõl is gondos-
kodni. Vagy saját maga, vagy vállalkozás útján.
Csõsz László képviselõ nem javasolta a saját fenn-
tartást. Ehhez legalább 2 embert fel kellene venni, a
bérek miatt ez hatalmas költség lenne.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ kiegé-
szítette az elmondottakat: az elõbb felsoroltak mel-
lett az is benne van, hogy gondoskodik a halott át-
vételérõl.
Csõsz László képviselõ azt javasolta, hogy ne gon-
dolkodjanak ebben. Meg kell kötni, és be kell tartat-
ni a szerzõdést. Legyen nyílt a pályázat. Ha nem
tartja be a szerzõdést, akkor jöhet másik szolgálta-
tó.
A képviselõ-testület a köztemetõ kegyeleti közszol-
gáltatás keretében történõ üzemeltetése érdeké-
ben a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés megkö-
tésére pályázati eljárás lefolytatását rendelte el.

X/1. Javaslat az étterem és a konyha bérleti
díjainak felülvizsgálatára
Torma József polgármester elmondta, hogy jelen-
leg 12 ezer forint a bérleti díj összesen. Mûemlék-
épület, minden árammal mûködik. Ha egy lagzit tar-
tottak itt, akkor a rezsiköltség több volt, mint a bér-
leti díj. Ezért javasolja az emelést.
A képviselõk több javaslatot is megvitattak, végül
az alábbiak szerint határozták meg a fizetendõ díja-
kat:
1. az étterem bérleti díja: 30.000 Ft, 2. a konyha
bérleti díja: 50.000 Ft (rezsivel együtt), 3. a teríték
bérleti díja 100 Ft/fõ.
A személyzet munkadíját a bérleti díj nem tartal-
mazza.
A fenti díjakból egyedi elbírálás alapján 50 %-os
kedvezmény adható.

TESTÜLETI ÜLÉS
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X/2. Javaslat a vár térítési díjainak felülvizs-
gálatára
Máté Imréné intézményvezetõ elmondta, hogy so-
kan ingyen szeretnének bejönni. Akik Ozoráról át-
jönnek, és nem kérnek tárlatvezetést, azoknak ez a
vár kevéssé élményszerû. Az állandó kiállítás több
mint 40 éves. Ott 2000 forint a belépõ, és benne
van a tárlatvezetés. Ozorán nem eredeti tárgyak
vannak, hanem másolatok. De azok legyártása is
több millió forint.
A képviselõk több javaslatot is megvitattak, végül
az alábbiak szerint határozták meg a fizetendõ díja-
kat:
1. a felnõtt belépõ díja 1000 Ft, 2. a diák belépõ díja:
500 Ft, 3. a családi belépõ díja: 1800 Ft/család.
X/3. Javaslat Simontornya Város Önkor-
mányzata és Simontornya Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatának együttmûködési
megállapodásának felülvizsgálatára
Torma József polgármester elmondta, hogy a meg-
állapodást decemberben kötötték, de jogszabály
szerint felül kell vizsgálni.
Gomán Gyula István, Simontornya Város Roma
nemzetiségi Önkormányzatának elnöke megkö-
szönte az önkormányzat segítségét, a polgármes-
teri hivatal dolgozóinak a munkáját. Az alpolgár-
mester úrnak megköszönte, hogy hetente érdeklõ-
dik, van-e a hátrányos helyzetû családoknál gond.
Csõsz László képviselõ figyelmeztetett, hogy a
megállapodásban az van, hogy a roma önkormány-
zat részére a Homokdomb 1-ben biztosítják a helyi-
séget. Kellene egy másik, vagy a „B” épületben
vagy a volt ügyvédi irodában.
Torma József polgármester türelmet kért, mert a
„B” épületet most tervezik átalakítani. A régi ügy-
védi irodát fel kell újítani. A polgárõrség is kért iro-
dát. Velük meg lehet majd osztani. Elmondta, hogy
hamarosan vágják ki a veszélyes fákat, ebbõl is
kapnak a rászoruló családok. Így volt ez karácsony
elõtt is, de volt, aki eladta a fát. Kéri az elnököt,
hogy segítsen abban, hogy ne az ügyeskedõk, ha-
nem a tényleg rászorulók kapják meg a fát.
A képviselõ-testület a Simontornya Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmû-
ködési Megállapodást felülvizsgálta és azt helyben
hagyta.
X/4. Javaslat a Simontornya 3143. hrsz. és a
3048. hrsz. zártkerti ingatlanok eladására
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság elnökeként javasolta az eladást. A képvise-
lõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ
Simontornya 3143. hrsz és 3048. hrsz alatti ingatla-
nokat eladásra jelölte ki, vevõnek pedig Boros Ág-
nes, 7013 Cece, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti
lakost választották azzal, hogy az ingatlant elõzete-
sen fel kell értékelni, az értékbecslés díját a vevõ
elõre köteles megfizetni.

X/5. Javaslat a Simontornya, Szilfa u. 49/b.
(1264/2. hrsz.) ingatlan eladására
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság elnökeként javasolta az eladást. Kovács
Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ elmondta, hogy
úgy tudja, hogy a vevõ részletekben szeretne fizet-
ni. Csõsz László képviselõ tájékoztatott, hogy ez
egy komfort nélküli lakás. Jelenleg 6000 forintos
bérleti díjat fizetnek érte.
Torma József polgármester elmondta, hogy ma ér-
kezett vételi ajánlat a Szilfa u. 50/B-re is. Csõsz
László képviselõ elmondta, hogy azt már korábban
felbecsültették, akkor 1,9 millió forint lett az érték.
De azóta az önkormányzat felújította: bevezették a
vizet, van vécé, fürdõszoba. Két és félszobás, jó ál-
lapotú a lakás, legalább 2,5 millió forintot ér. Azért

újították fel, hogy legyen egy lakás azoknak, akiket
hirtelen el kell szállásolni, pl. lakástûz miatt. De
most üresek az orvosi lakások is, meg a pedagó-
guslakás a lakótelepen.
Kojnok Róbert képviselõ figyelmeztetett, hogy
évente egy-egy ház mindig leég, kell szükséglakás.
Torma József polgármester azt javasolta, hogy a
49/B ingatlant értékeltessék fel, a költségekrõl tá-
jékoztassák a vevõjelöltet, aztán a következõ ülé-
sen döntsenek az eladásról.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ Simontornya Szilfa u. 50/B alatti ingatlant
eladásra jelölte ki.
X/6. Beszámoló a városi fõépítész tevékeny-
ségérõl
Witzl Zsolt városi fõépítész kiegészítette az írásban
megküldött anyagát azzal, hogy szeretné a szerzõ-
dését módosítani. 2016-ban kötötték, azóta renge-
teg pluszfeladatot is ellát, az összeg azóta nem
emelkedett.
Kojnok Róbert képviselõ elmondta, hogy látja mi-
lyen sokrétû ez a feladat. Rengeteg munkával jár.
Látja az anyagokban, hogy a kötelezõ elemek mel-
lett gondot fordít a település értékeinek megõrzé-
sére is. Fotókkal dokumentálja az építészeti értéke-
ket stb. Emellett van egy másik dolog: az orvosi
rendelõk felújítását végigvitte. Ez egy rosszul sike-
rült, drága projekt. Nem tudja, hogy pontosan
mennyi ebben az építész úr szerepe, de a terveket õ
készítette, õ képviselte a várost. Az az összkép,
hogy nem volt gazdája ennek a beruházásnak.
Witzl Zsolt városi fõépítész: Abban, hogy nem volt
gazdája, egyetért. De õ nem a várost képviselte, õ a
tervezõ volt. A kivitelezés ellenõrzése Nagy Károly
feladata volt. Ennek ellenére õ (Witz Zsolt) magáé-
nak érezte a kivitelezést, sokszor hét közben is át-
jött, segített a problémák megoldásában. Például
mikor kiderült, hogy hol van a gázvezeték, akkor át-
tervezte az egészet. Saját autójával ment el Duna-
újvárosba az Eon-hoz intézkedni a polgármester he-
lyett stb. Mivel õ volt a tervezõ, az összeférhetetlen
is lett volna, hogy õ legyen az ellenõrzõ is.
Az építész feladatait a fõépítészekrõl szóló jogsza-
bály határozza meg. A településsel kapcsolatos el-
járásokat folytatja el, a polgármester a fõépítész ta-
nácsai alapján látja el feladatait. Ez a feladat egyre
több. Új feladatkör az építési tevékenységgel nem
járó rendeltetés-módosítás. Ha egy lakásból pl.
bolt lesz. Ez most polgármesteri hatáskör, koráb-
ban építéshatóság végezte a járásnál. Hosszú a lis-
ta, hogy milyen feladatai vannak egy városi épí-
tésznek.
Torma József polgármester kérte, várják meg, míg
az új mûszakis kolléga munkába áll, osszák el a fel-
adatokat, és akkor tárgyalják újra a bérkérdést. A
hivatalban elég mostohák a munkakörülmények, a
legkritikusabb az az iroda, ahol a fõépítész is dolgo-
zik. Az az elképzelés, hogy az ügyféltérrõl leválasz-
tanak egy kis irodát, a két mûszakis kolléga ott lesz.
A képviselõ-testület elfogadta a városi fõépítész
tevékenységérõl szóló beszámolót.

X/7. Javaslat a Mészáros u. 7. szám alatti in-
gatlanon található szennyvíz-átemelõhöz
szükséges szivattyú megrendelésére
Torma József polgármester elmondta, hogy körbe-
járták már a témát. A nagygép nem tud bemenni az
ingatlanra, ez a szivattyú a legjobb megoldás. De
lehet, hogy az aknát nem tisztítja ki.
A képviselõ-testület a beérkezett három ajánlat kö-
zül a legkedvezõbb ajánlatot fogadta el. Megren-
delt a Xylem Water Solutions Magyarország
Kft.-tõl 1 darab Flygt Concertor 80 intelligens bú-
vármotoros szennyvízszivattyút.

X/8. Javaslat a Tamási Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõje kinevezésének vélemé-
nyezésére
Dr. Kuti István László r. ezredes elmondta, hogy 28
éve szerelt fel a rendõrséghez. Dolgozott Dunaújvá-
rosban, Pakson, majd a megyei fõkapitányságon.
Utána a Dunaföldvári Rendõrõrs õrsparancsnoka
lett. 2006-tól nevezték ki a paksi rendõrkapitány-
ság élére. Most minden kapitányság élén váltás
történt. Így került Tamásiba. Ismeri a kistelepülé-
sek problémáit, nagy rutinja van, de minden terület
más, 32 település tartozik a tamási kapitányság-
hoz, át kell gondolni a belsõ igazgatást. A kollégák
eddig is tették a dolgukat, ezután is így lesz. A múlt
héten a polgármestereknek adott tájékozatót,
megköszönte, hogy Simontornya polgármestere
részt vett ezen.
Dr. Kovács Zoltán ezredes azzal a javaslattal élt,
hogy támogassák Kuti István László rendõrezredes
kinevezését. Minden szervezetnek jót tesz a frissí-
tés, az életútját látják. Szakmai múltja kitûnõ.
Torma József polgármester elmondta, hogy fontos
az együttmûködés a rendõrséggel. Járt Tamásiban
is és a helyi õrsön is. Az elõzõ rendõrkapitánnyal,
dr. Bognár Szilveszterrel jó kapcsolatban álltak, re-
méli, ez az új vezetõvel is így lesz. Javasolja a kine-
vezését.
A képviselõ-testülete dr. Kuti István László r. ezre-
des kapitányságvezetõi kinevezését támogatta.
X/9. Javaslat az általános iskolák felvételi
körzetének véleményezésére
Torma József polgármester tájékoztatásul elmond-
ta, hogy a véleményezést jogszabály írja elõ.
Simontornyán egy általános iskola van, minden
gyerek ebbe a körzetbe tartozik.
A képviselõ-testület egyet értett a Vak Bottyán Ál-
talános Iskola és Gimnázium felvételi körzethatára-
inak megállapításával.
Ezután zárt ülésen tárgyaltak a képviselõk a követ-
kezõ témáról:
X/10. Tájékoztató Andráskó Péter személyi-
ségi jogok megsértése tárgyú perérõl
A képviselõ-testület dr. Polgár Ferenc ügyvéd
megbízását továbbra is fenntartotta mind az elsõ-
rendû alperes, Simontornya Város Önkormányzata,
mind a másodrendû alperes, Csõszné Kacz Edit vo-
natkozásában.
Torma József polgármester elmondta, hogy febru-
ár 17-én lesz tárgyalás, folyamatos kapcsolatban
vannak az ügyvéddel, a fejleményekrõl is tájékozta-
tást fognak adni.
X/11. A képviselõk bejelentései, interpellá-
ciói, kérdései
Körtés István képviselõ figyelmeztetett, hogy a
képviselõk képzése elektronikus úton történik, vé-
gig kell haladni az anyagon. Ha valaki nem végzi el a
képzést, akkor felfüggesztik a képviselõi tagságát.
Szabó Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy
miért csak az ülés napján került fel a facebookra a
testületi meghívó.
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályve-
zetõ tájékoztatott, hogy sok fórum van, a hirdetõ-
táblán, a honlapon hamarabb kint volt, erre most ju-
tott idõ. Hagyományosan a testületi ülések minden
hónap utolsó hétfõjén vannak, kivétel a február, a
költségvetést el kell fogadni február 15-éig, ezért
abban a hónapban elõbb van.
Szabó Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy
miért nem tisztítják a körárkot.
Torma József polgármester azt válaszolta, hogy
megnézik, a körárok felújításának terveit újra kell
terveztetni. A strand területén élõ rókák kilövésére
engedélyt kért a rendõrségtõl, a kilövést hivatásos
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vadász fogja elvégezni. A csapdázás nem vezetett
eredményre, csak macskákat fogott be a csapda.
Szabó Róbert alpolgármesterhez kérés érkezett,
hogy készüljön értékelés az önkormányzat elsõ 100
napi tevékenységérõl.
Torma József polgármester elmondta, hogy folyik a
munka, külön errõl nem tervez értékelést adni. Igye-
keznek folyamatosan kommunikálni, havonta meg-
jelenik a polgármesteri tájékoztató, ezt olvasni lehet
a Simontornyai Hírekben és a városi honlapon is. A
testületi ülésekrõl felvétel készül, az is nézhetõ az
interneten.
Felvette a kapcsolatot Süli János miniszter úrral,
februárban találkozni fognak.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ jelezte, hogy a kuká-
sok összetörik a kukákat. Valamint a Szilfa utca au-
tóval szinte járhatatlan.
Torma József polgármester tájékoztatott, hogy je-
lezni kell a szolgáltatónak, kicserélik a kukát. A Szilfa
utcába új aszfalt kell. A régi, rossz részeket ki kell
vágni. Rossz hír: ha elkészül a vízelvezetõ, akkor a
jelenlegi magas padkákat le kell szedni.

I. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta
hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedések-
rõl, jelentés a lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtásáról
A polgármesteri tájékoztató külön cikkben olvasha-
tó, a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámo-
lót elfogadta a képviselõ testület
II. Javaslat Simontornya Város Önkormány-
zatának 2019. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Torma József polgármester elmondta, hogy ez a ta-
valyi költségvetés ötödik módosítása. Nõttek a be-
vételek: a konyháé 5,5 millió forinttal, a váré 3,3 mil-
lió forinttal. A mûködési kiadásoknál is történt emel-
kedés: 3 millió a választási költségek miatt, a dologi
kiadásoknál pedig a személyi juttatások emelked-
tek. A bevételi–kiadási oldalak egyensúlyban van-
nak.
A képviselõ-testület megalkotta a 2019. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2/2019. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet.
III. Javaslat a saját bevételek és az adósságot
keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési köte-
lezettségek megállapítására
Torma József polgármester tájékoztatott, hogy a
törvény elõírja, hogy az önkormányzat állapítsa meg
a saját bevételeit és az adósságot keletkeztetõ ügy-
letekbõl eredõ fizetési kötelezettségeket. A stabili-
tási törvény meghatározza, hogy mikor vehet fel
egy önkormányzat hitelt. Korábban sok önkormány-
zat eladósodott, most csak a kormány engedélyével
lehet hitelt felvenni. Simontornya nem tervez most
hitelfelvételt. A saját bevételek: a helyi adók és az
ingatlaneladások, bérleti díjak.
A képviselõ-testület az önkormányzat adósságot
keletkezõ ügyleteit és azok értékét a stabilitási tör-
vénynek megfelelõen határozta meg.
IV. Javaslat Simontornya Város Önkormány-
zatának 2020. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság tagjaként módosításokat javasolt:
1. A konyhában minimálbéren dolgozók fizetését
bruttó 15 ezer forinttal emeljék meg.
2. A várban minimálbéren dolgozók bérét is emeljék
meg bruttó 15 ezer forinttal.
3. A polgármesteri hivatalban egyéni elbírálás alap-
ján a minimálbérért dolgozók bérét bruttó 10, illetve
20 ezer forinttal emeljék meg.
4. A gondozási központba plusz egy fõ alkalmazását
javasolják.

Torma József polgármester: A költségvetés bevé-
teli–kiadási oldala egyaránt 1.715.304.000 forint,
egyensúlyban van.
A saját bevételeknél: a bérleti díjaknál a tavalyihoz
képest kevesebbet terveztek, mert most a vendég-
ház állaga miatt kevesebb bevételt terveztek. Majd
az Ozora fesztivál idején várható, hogy a rendõrség
kibéreli. A faház bérleti szerzõdése viszont már elõ
van készítve, 10 hónapra 600 ezer forint bevétel vár-
ható, de most fel kellett újítani, az is belekerült 600
ezer forintba. A konyha bevételeihez 600 ezer forin-
tot terveztek, ez lehet több is.
A létszámkeretekrõl: a gondozási központnál még
nem látszik a plusz egy fõ.
A polgármesteri hivatal létszáma azért 24 fõ, mert a
konyhai dolgozókat is ide számítják. Egyébként a hi-
vatali létszám 2 fõvel csökkent.
A szociális társulásnál 902 ezer forint plusz várható,
ezt kell kiegészíteni, hogy meglegyen a plusz egy fõ
alkalmazásának fedezete. Azt javasolja, hogy hasz-
nálják ki a munkaügyi központ támogatását is.
Az ügyeleti társulás költsége 400 ezer forinttal nõtt.
De nagy a bizonytalanság, mert júliusban lejár az
üzemeltetõ szerzõdése. Új közbeszerzés lesz, nem
lehet tudni mekkorák lesznek utána a díjak.
A mûvelõdési ház, a sportszervezetek, civil szerve-
zetek támogatása változatlan maradt.
Az 5. mellékletbõl látszik: csökkent a mozgástér.
Naponta jönnek nem tervezett, jogos igények. Most
11,3 millió forint a tartalék, ebbõl 8,5 millió az általá-
nos tartalék, ennyi szabadsága van a testületnek,
errõl dönthet, illetve lehetnek átcsoportosítások is.
A beruházásoknál 750 millió forint a terv. Ebben
benne vannak a nagy pályázatok: a külterületi utas
most fejezõdik be, a szociális pályázatnál van 111
millió forint, ennek áttervezése megtörtént, reméli,
hogy elfogadják az új terveket. Az egészségügyi pá-
lyázatra ki kell még fizetni 5,5 milliót a garanciális
munkákra. A Sió Projekt I. szakaszánál a tervezett
29,2 milliós költség most 32 millió, a II. szakasznál
az 50 millió nõtt 149 millióra. A barnamezõs beruhá-
zás is folyamatban van. Kútfúrásnál még nem lát-
szanak a valós költségek. A konyhapályázatnál is be
van tervezve 33 millió forint. A Mészáros utcai
szennyvízátemelõ és a csõcserék a Gördülõ Fejlesz-
tési Terv forrásaiból fedezhetõk. Tervben van a
gyógyszertár tetõfelújítása, 3 darab szennyvízszi-
vattyú vásárlása és a polgármesteri hivatal épületé-
nek felújítása is.
Akkor teljesülhetnek ezek, ha sikerül a betervezett
saját bevételeket beszedni.
Elmondható, hogy az intézmények mûködése ga-
rantált.
A korábbi 2 nagyberuházásnál számos probléma
volt, a testület felelõssége, hogy ezek ne ismétlõd-
hessenek meg.
Csõsz László képviselõ elmondta, hogy bár 1,7 milli-
árd forintos a költségvetés, ebbõl 800 millió címké-
zett beruházásokra megy, 200 millió az intézmények
fenntartására. A valós szám, amivel tényleg a város
gazdálkodhat, az 700 millió forint.
Torma József polgármester hozzátette, ha nagyon
lecsupaszítják, akkor kiderül, hogy kb. 25 millió fo-
rint az, amivel a testület szabadon gazdálkodhat. Eh-
hez képest egyetlen utca aszfaltozása 20 millió fo-
rintba kerül.
A képviselõ-testület a pénzügyi bizottság javaslata-
it figyelembe véve megalkotta Simontornya Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló
rendeletét.
V. Javaslat Simontornya Város Önkormányza-
ta 2020. évi közbeszerzési tervére és a közbe-
szerzési szabályzat felülvizsgálatára
Torma József polgármester elmondta, hogy 2 köz-
beszerzés lesz az idén: az egyik a szociális pályázat.

Ha a hatóság elfogadja az új terveket, akkor megva-
lósulhat, ha nem, akkor el kell ezt engedni. A másik a
barnamezõs beruházás. Ott 301 millió forint nettó
(415 millió forint bruttó) értékû beruházás lesz. Je-
lenleg az engedélyeztetés folyik. Talán áprilisban in-
dulhat a közbeszerzés, és nyáron a kivitelezés.
Csõsz László képviselõ figyelmeztetett: Az elõzõ 2
pályázatból nem jött ki jól az önkormányzat. Félõ,
hogy ez a most 415 milliós összeg is meg fog emel-
kedni. Ha kell még 50 millió forint, azt a város nem
tudja kigazdálkodni. Reménykedik, hogy végre
megépülhet a tûzoltólaktanya, és megújul a város-
üzemeltetés épülete is. Az a gond, hogy kiírhatja az
önkormányzat közbeszerzésben a munkát 415 mil-
lió forintra, de lehet, hogy a legolcsóbb ajánlat is
460 milliós lesz. A kivitelezõ mondhatja, hogy a kért
mûszaki tartalmat nem tudja olcsóbban kihozni. Van
egy záradék: az önkormányzat, ha úgy látja, akkor
indoklás nélkül elutasíthatja a pályázatokat, de ak-
kor nem lesz beruházás.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ hozzátet-
te, hogy eredménytelennek nyilváníthatják a közbe-
szerzést. Ha a kívánt összegre nem érkezik ajánlat,
csak drágább, akkor 3 eset lehetséges: vagy hozzá-
teszi a plusz pénzt az önkormányzat, vagy elengedi a
beruházást, vagy mûszaki tartalmat módosít.
Torma József polgármester: A problémák a rossz
tervezésbõl származnak. A barnamezõs beruházás-
nál a kivitelezésre rendelkezésre álló 310 milliós
nettó ár kõbe van vésve: jönnek a kérdések, hogy
milyen burkolat, zsalukõ stb. legyen. Van csempe
300 ezerért, meg 30 ezerért is. De a vállalkozónak
nincs nagy szabadsága, mert köti a mûszaki tarta-
lom. Kontrollálni kell a tervezést. Múltkor, mikor be-
leszóltak, akkor a tervezõcsoport megsértõdött. Ha
jó a mûszaki ellenõr, akkor nyugodt lehet a testület,
de nem mindig jó. Az építkezést nyomon kell követ-
ni, ott kell lenni a testületnek a mûszaki kollégákkal
együtt. 400 milliós támogatást nem lehet elenged-
ni.
A képviselõ-testület Simontornya Város Önkor-
mányzata és a Simontornyai Polgármesteri Hivatal
2020. évi közbeszerzési tervét és Simontornya Vá-
ros Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
elfogadta.
VI. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság
(TÉB) tevékenységérõl, és javaslat a TÉB tag-
jának megválasztására
Máté Imréné, a TÉB elnöke tájékoztatást adott: a
Települési Értéktár Bizottság törvény alapján jött
létre, 3 taggal mûködött: Tóthné Ughy Ilona,
Vácziné Horváth Anikó és õ voltak a tagok. Listába
szedték a helyi értékeket. Ezek közül a megyei ér-
téktár bizottság hetet felvett a megyei listára is. A
simontornyai vár „Tolnaicum” kitüntetõ címet ka-
pott. Bárki javasolhat értékeket, ezeket a bizottság
felveheti a listára. Érték lehet egy épület, de egy he-
lyi hagyomány is, személy nem, de a munkássága
igen. Tóthné Unghy Ilona halálával megüresedett az
egyik bizottsági hely. Javasolta Kovács Jánosné
Lengyel Ilonát vagy Herczeg Gyöngyit. A másik bi-
zottsági tag javaslata Géringerné Horváth Hajnalka
és Váminé Horváth Borbála.
Torma József polgármester elmondta, hogy a pénz-
ügyi bizottság elnöke Bencze Kornélt javasolta.
A képviselõ-testület a Települési Értéktár Bizottság
tevékenységérõl a szóló beszámolót elfogadta.
Megbízta a TÉB elnökét, Máté Imrénét, hogy keres-
se meg az 5 jelöltet azzal, hogy vállalják-e a feladat
ellátását, és válaszaik ismeretében jelölje ki a har-
madik tagot.
VII. Javaslat a polgármester 2020. évi szabad-
ságtervére
A képviselõ-testület a megállapított 45 munkanap
szabadságütemezését jóváhagyta.
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VIII. Javaslat Simontornya Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületének gazdasági prog-
ramjára, fejlesztési tervére
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ figyel-
meztetett, hogy az áprilisi ülésen el kellene már fo-
gadni az új fejlesztési tervet.
Torma József polgármester javasolta, hogy más te-
lepülését is nézzék meg. Február 25-én lesz egy vál-
lalkozói fórum, ebben e tervben a vállalkozások is
fontosak.

IX/1. Javaslat a Simontornya, Szilfa u. 49/b
(1264/2. hrsz.) ingatlan eladására
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság tagjaként tájékoztatott, hogy a bizottság eluta-
sítja a javaslatot. A helyi rendelet nem teszi lehetõ-
vé a vevõjelölt által ajánlott feltételekkel a vásárlást.
Át kellene nézni az egész rendeletet. A kérelmet
fenn kell tartani.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek bérletérõl és elidegeníté-
sérõl szóló 1/2016. (II. 01.) számú rendelet alapján a
Szilfa utca 49/b számú ingatlant megvásárolni kívá-
nó a vevõ kérése nem támogatható, ezért a kérel-
met elutasította. Megbízta a jegyzõt, hogy a márci-
usi képviselõ-testületi ülésre készítse elõ az 1/2016.
(II. 01.) számú rendelet felülvizsgálatát.
IX/2. Javaslat a Központi Címregiszter adat-
tisztítására
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ elmond-
ta, hogy a simontornyai lakcímekkel nagyon sok a
probléma. Az anyakönyvvezetõ bajlódik vele nap,
mint nap. Volt itt egy segítõ munkatárs, szerinte át-
fogó munka kell. Õ erre specializálódott, adott egy
árajánlatot is. Nem kis összegrõl van szó, próbálnak
más megoldást is keresni. A kolléganõ szerdán is
Szekszárdra ment továbbképzésre az ügyben.
Torma József polgármester hozzátette: Sok embert
érint a probléma. Van, aki hitelfelvételkor, más biz-
tosítási ügyintézésnél szembesül vele, hogy nem
egyeznek a házszámok a különbözõ hivatalos papí-
rokon. A Belügyminisztérium csinált egy új rend-
szert, de nem képezte ki a kezelésére az embereket.
A vállalkozó árajánlatában szereplõ egy millió forint
nincs benne a költségvetésben. Két variáció van:
vagy fizetnek a vállalkozónak egy milliót, vagy to-
vább küzd vele az anyakönyvvezetõ.
Tóth István képviselõ kiszámolta, hogyha 2700 cím
van, és 1,1 milliót kér a vállalkozó, akkor házszá-
monként 2700 forintért dolgozna. De ezért csak átír
egy számot a rendszerben. De ki fogja értesíteni a
lakókat, hogy megváltozott a házszámuk?! És ki fog-
ja fizetni az okmányok cseréjét?
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ elmond-
ta: Ilyen esetekben a lakcímkártya cseréje ingye-
nes. Gond az, ha vállalkozás is az adott címre van
bejelentve, annak a változás-bejelentése nem egy-
szerû.
A képviselõ-testület az árajánlat alapján nem támo-
gatta a szerzõdéskötést a Központi Címregiszter
adattisztítására.
IX/3. A képviselõk bejelentései, interpellá-
ciói, kérdései
Torma József polgármester elmondta, hogy a csó-
nakház kivitelezési fázisba került. A területet ki kell
tisztítani. A Homokdombon van építési törmelék, le
kell daráltatni, a díszburkolat alá is jó lesz, ezzel ki-
váltják a murvát. Több helyen igényelték már, pél-
dául a lakótelepen. Az útpadkák is rossz állapotban
vannak, a dûlõutakat is javítani kell. Késõbb szabá-
lyozni kell, hogy milyen törmelék kerülhet a Homok-
dombra.
Sok telefon jött a fakivágásokkal kapcsolatban:
Alapvetõen rendben zajlott, jó, hogy még a nagy
szélvihar elõtt elkészültek vele. Köszöni a közfoglal-

koztatásban dolgozók munkáját. De több helyrõl el-
lopták a kivágott fát. Ezt szociális tûzifaként osztot-
ták volna ki. Ami a telephelyre bekerült, az aprítják,
és a rászorulóknak kiszállítják. Tervezi, hogy õsszel
is lesz ilyen vágás, de emellett 1000 facsemete ne-
velése, majd oltása is megkezdõdik.
Az illegális szemétlerakásról: pénteken is kint voltak
a területeken. Ipari mennyiségû a szemét, vállalko-
zói szintre utal ez. Közben az igari polgármester is
kereste, hogy hûtõszekrény bontásából megmaradt
szigetelést dobtak ki az Igari útra. Megnézik a kame-
rafelvételeket, hátha látszik, hogy ki volt az, aki oda-
dobta.
Tóth István képviselõ elmondta, hogy a temetõben
(az önkormányzati és az egyházi részben is) 5 méte-
renként áll egy szemétkupac. Nem érti, hogy az em-
berek miért nem képesek 20 métert gyalogolni a
szeméttárolóig. Felháborítja, hogy sokan az üres sír-
helyekre szemetelnek. A pálfai úton szeméthegyek
vannak, oda is kamera kellene, és bírságolás. A pin-
cehelyi temetõben külön konténerbe gyûjtik a mé-
cseseket.
Tóth István képviselõ megkérdezte, hogy ki fizet, ha
a kukások eltörik a konténert.
Csõsz László képviselõ válaszolt: ha ilyen történik,
azt azonnal jelezni kell a Vertikálnál. Jó, ha van fotó
is.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ megkérdezte, hogy
lesz-e helyben állatorvos, és mikor lesz a kutyaol-
tás.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ vála-
szolt: a járási hivatal feladata ez. De van kijelölt ha-
tósági állatorvos, dr. Bíró Szabolcs, a városi honla-
pon is fent van. Eboltásról még nem jött értesítés,
áprilisban szokott lenni, rá fog kérdezni.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ megkérdezte, hogy a
2. számú háziorvosi körzetben mikor lesz állandó or-
vos. Évek óta helyettesítés van, lehet nincs is szük-
ség három körzetre.
Torma József polgármester válaszolt: a helyettesí-
tési szerzõdést meghosszabbították. A többség
szerint kell a három körzet. Maga sem támogatja a

körzetek felülvizsgálatát. A helyettesítõ orvos a tör-
vényben meghatározott rendelési idõt betartja.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ hozzátet-
te: folyamatosan hirdetik a praxist, még érdeklõdõ
sincs.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ javasolta, hogy a vá-
rosi ünnepségen legyen gyerekmûsor is. Bor Klára
adott árajánlatot, gyermek- és operettmûsorra is.
Torma József polgármester válaszolt: forrást kell rá
találni. Tavaly is volt gyermekmûsor, de nézõ alig.
Tóth István képviselõ megkérdezte, hogy mi törté-
nik, ha valaki nem oltatja be a kutyáját, és hogy
van-e helyi szabályozás a kutyatartásról.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ vála-
szolt: jogszabály szerint ez évente kötelezõ, és köte-
lezõ a chip is. Ilyen ügyekben, ha bejelentés érkezik,
a jegyzõ jár el, de hamarosan ez is átkerül a kor-
mányhivatalok állategészségügyi osztályához.
Most, ha bejelentés érkezik, akkor bekéri a kutya
kiskönyvét, ellenõrzi, hogy az oltást igazoló matrica
benne van-e. Ha nincs, akkor kötelezi a gazdát az ol-
tatásra. Kevés ilyen ügy van. A jegyzõnek nincs,
csak az állatorvosnak van listája a beoltott kutyák-
ról.
Helyi rendelet nincs az állattartásról, de az állatvé-
delmi törvény tartalmazza a szabályokat. Ha problé-
ma van, akkor jelezzék, amíg nincs bejelentés, ad-
dig nem tud eljárni.
Szabó Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy
hol a vadász, mert a róka itt van.
Torma József polgármester válaszolt: a strand terü-
letén, ami lakatlan, vadászhat a vadász, de lakott te-
rületen nem lehet lövöldözni. Meg fogja keresni
László Sándort az ügyben.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megte-
kinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-je
gyzokonyvek-2019
Az anyagot összeállította: Torma József polgármes-
ter és Molnárné Bereczki Annamária hatósági osz-
tályvezetõ

TÚLSÁGOSAN ELSZAPORODTAK A RÓKÁK
A VÁROS TERÜLETÉN

A lakott területen egyre inkább tapasztalható
vadkárok megakadályozásáról kérdeztem Hor-
váth Csabát, a Mezõszilas–Igar–Simontornya va-
dásztársaság elnökét.
– Melyik vadásztársasághoz tartozik Simon-
tornya?
– Simontornya belterületén három vadásztársa-
ság osztozik: a mezõszilas–igar–simontornyai, a
cecei és a pálfai vadásztársaságok. Nekik együtt-
mûködve kell a saját területükön a vadászatot vé-
gezni, de a belterület nem része a vadászterület-
nek.
– Milyen szabályok vannak belterületen a
kilövésre?
– Mivel a vadászati törvény szerint vadászni bel-
területen tilos, ezért a jogszabály nem is terjed ki
az utóbbi tevékenységre. Azt a fegyvertartásról
szóló 253/2004. számú kormányrendelet szabá-
lyozza, igen szûkszavúan. Mindössze annyi áll a
36. bekezdésben, hogy a helyileg illetékes rend-
õrség engedélye kell a kárt okozó vad kilövésé-
hez, valamint a kérelem formai követelményei.
Ezek között például be kell jelenteni a kilövés pon-
tos helyét és idejét. A rendõrségi gyakorlat ma
ennél tovább is megy: a lõirányokat is elõre meg
kell határozni és azoktól semmiképp nem lehet el-
térni.
A Simontornyai Polgármesteri Hivatal kérte meg
a kilövésre az engedélyt a Tolna Megyei Rendõr-

kapitányságtól. Ez az engedély február 16-ig
szólt, emellett a vadásztársaság által használt
csapdák kihelyezésre kerültek Simontornya több
pontján.
– Miért pont a strand területén van a legtöbb
róka?
– Most párzási idõszak van, és ilyenkor bátrabban
mozognak, ezért jelennek meg a városban is, és a
könnyebb élelemhez jutás is becsalja õket. A
strand területe nincs lekerítve, a Siópartról sza-
bad bejárásuk van. A rókák általában elhanyagolt
helyeken tartózkodnak, ahol meg tudnak bújni. A
városvezetés nagy erõkkel dolgozik ezen terüle-
tek felszámolásán.
– Miért nem próbálják a rókavermeket meg-
találni és ott kezdeni a gyérítést?
– A róka a kotorékban csak szaporodási idõben
tartózkodik, ez az idõszak március és június kö-
zött van.
– Kinek kell bejelenteni, ha valaki vadat lát?
– A polgármesteri hivatalba kell jelenteni.
– Most, hogy lejárt a kilövésre az engedély,
mit lehet tenni a rókák ellen?
– A belterületen kívül rókák és sakálok vadászata
folyamatosan, egész évben zajlik.

G.H.H.
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A polgármester tollából
Az önkormányzati törvény alapján február hó-
napban kell beterjeszteni a települési önkor-
mányzat éves költségvetését. A 2020. évi költ-
ségvetési rendeletünk elsõ körös januári tárgya-
lása után megkezdõdött az elõzõ hónapban már
megtárgyalt rendelettervezet kiegészítése és
részbeni átdolgozása. A februári testületi ülésen
már elfogadott költségvetési rendelet kellõ ga-
ranciát nyújt a város mûködéséhez, de meglátá-
sunk szerint a számok továbbra sem biztosítják a
képviselõ-testület számára azt a szükséges
pénzügyi mozgásteret, amely a városüzemelte-
tési feladatok hatékony ellátásához és a soron
kívül jelentkezõ problémák megoldásához szük-
ségesek. További fontos feladatot fog jelenteni a
költséghatékonyság, a felesleges költségele-
mek leépítése és természetesen a bevételek nö-
velése, külsõ források felkutatása.
Ezen elképzelések sorába illeszkedett a térítési
díjaink felülvizsgálata. A konyha és az étterem
bérleti díjainak emelése kisebb hullámokat kel-
tett. Az épületben minden villannyal mûködik. A
döntés elõtt természetesen megnéztük az elekt-
romos fogyasztási adatokat is. A konyha havi
áramszámlája általában 300-600 ezer!!!!! között
ingadozik, tehát napi 15-30 ezer forint az áramfo-
gyasztásból következõ rezsije az épületnek.
Könnyen kiszámítható, hogy a korábban egy-
egy 12 ezer forint/alkalom bérbeadás után mek-
kora bevétele keletkezett a városnak.
A szõlõhegyi utak fejlesztése tárgyában nyert
pályázat kivitelezési szakaszának végéhez köze-
ledünk. Az úttest betonozása befejezõdött, a
padkák készítése most van folyamatban. A mû-
szaki átadásra a hónap végén kerül sor. A finan-
szírozáshoz szükséges elõleget megkaptuk, a
határidõ kitolását is elfogadta az irányító ható-
ság. Az építési költségek elszámolása érdeké-
ben megkezdtük a kifizetési kérelem elõkészíté-
sét. A még hátralévõ gépbeszerzés (traktor,
tolólap, ágaprító és rézsûvágó) és az ehhez kap-
csolódó egy fõ gépkezelõ alkalmazásának elõké-
szítését is megkezdtük.
A testület döntésének megfelelõen január
29-30. között egy vállalkozóval elvégeztettük a
veszélyes fák kivágását és gallyazását. A fa az
önkormányzati telephelyre kerül beszállításra,
amelybõl már megkezdtük a humánpolitikai bi-
zottság által megítélt szociális tûzifa kiszállítá-
sát. A fa behordása és a közterületek karbantar-
tása megtörtént. Sajnos két esetben a falopás

gyanúja is felmerült, egy alkalommal a rendõr-
ség bevonása is megtörtént, de feljelentést nem
tettem. Örömmel tapasztaltam, hogy a közfog-
lalkoztatottjaink zömében nagyon lelkiismeretes
munkát végeztek. Várhatóan az õsz végén újra
javasolni fogom a veszélyes fák áttekintését.
Fontosnak tartjuk, hogy a város zöldfelületei
nem csökkenhetnek, ezért a kivágott fák pótlá-
sát is meg kívánjuk oldani. A közfoglalkoztatás
keretében az idén meg kívánjuk kezdeni a kõris
és juhar csemeték nevelését, majd oltását. Re-
ményeink szerint pár éven belül több száz gömb-
fa kerülhet ki a közterületeinkre. 500 darab kõris
beszerzése már megtörtént, a következõ hónap-
ban pedig 500 darab juhart is szeretnénk besze-
rezni.
A Sió projekt vízi szakasza a kivitelezési fázisba
jutott. Január 29-én találkoztam a helyi csónak-
ház és pihenõhely kivitelezõjével. Mûszaki prob-
lémák miatt a kivitelezési szerzõdést egyelõre
nem írtuk alá. A probléma elsõsorban az épület
tervezett helyével kapcsolatos. Több szempont-
ból sem támogatjuk a vár elõtti téren való meg-
építését. A fõépítész ezt már a tervezés szaka-
szában is jelezte. Az épület beforgatása és a
szomszédos ingatlan mögé helyezésének elvi
akadálya nincs, de ehhez az ottani terület feltöl-
tése szükséges. Január 7-én ezzel kapcsolatos
tárgyalásra és helyszíni bejárásra került sor. Egy
közeli vállalkozással megkezdtük egy lehetsé-
ges megoldás kialakítását. Az épület telepítése
érdekében elkerülhetetlen a mélyen fekvõ terü-
let feltöltése. Ennek érdekében sürgõsen végre
kellett hajtani a területen a növényzet irtását. A
területen engedélyeztük a szabadtéri tüzelést is,
hiszen a vágástéri hulladék eltávolítása máskép-
pen nem volt kivitelezhetõ. Szeretnénk, ha miha-
marabb elkezdõdhetne a beruházás, de elõfor-
dulhat, hogy a projekt megkezdése hónapokat is
csúszhat.
A szociális pályázat áthelyezésével kapcsolatos
kérelmünk dokumentációja elkészült. A terveket
és a költségvetést felterjesztettük. Az elképzelé-
sünk a rendelkezésre álló keretbõl megvalósít-
ható, reméljük, az irányító hatóságtól hamaro-
san megérkezik a továbblépéshez szükséges en-
gedély.
A barnamezõs beruházásunk engedélyeztetési
szakaszba jutott. A tervezõiroda képviselõivel
február 4-én tárgyaltunk, illetve a Gyár utcai épí-
tési helyszínt is bejártuk. Várjuk a tervezõk által

megfogalmazott építéssel kapcsolatos mûszaki
kérdéseket, amelyek a kiviteli tervek készítésé-
hez szükségesek. A tavasz második felében ki-
írásra kerülhet a nyílt közbeszerzés.
Február 5-én megbeszélést folytattunk a megyei
múzeum vezetõjével és munkatársával. A meg-
beszélésre a várban került sor. Ódor János igaz-
gató és K. Németh András régész segítségét
kértük egy nyár elejére szervezett, várral kap-
csolatos szakmai konferencia szervezésében.
Konkrét elképzelésekkel szeretnék a vár egy jö-
võbeni rekonstrukciójának elõkészíteni.
Folyamatosan napirenden van a kamerarend-
szer karbantartása, bõvítése. Február 5-én meg-
beszélést folytattam Diel János úrral, aki segí-
tett a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos
problémák megoldásában és jövõbeni bõvítésé-
vel kapcsolatos tervezésben. A közbiztonság
erõsítése és a külterületi illegális hulladéklera-
kás visszaszorítása érdekében elkerülhetetlen a
rendszer fejlesztése.
Február 6-án megkezdtük az utcaleltárt. Képvi-
selõk és a mûszaki kollégával a Gyár és Pásztor
utcákban található problémákat rögzítettük.
Megtekintettük a Homokdomb 1. sz. alatti telep-
helyünket is, de a helyszínen tekintettük meg a
temetõ üzemeltetésével kapcsolatos problémá-
kat is.
Február 7-én megbeszélést folytattam a Simon-
tornya Múltjáért Alapítvány tervezett új kuratóri-
umának tagjaival. Reményeim szerint a jogi át-
vezetés gördülékenyen fog zajlani.
Az önkormányzat bizottságai február 6-án ülé-
seztek.
A testületi ülésre február 10-én került sor. Sze-
pesi Lászlóval történt megállapodás alapján az
ülések felvételre kerülnek és azok az interneten
tekinthetõek meg.
Február 8-án részt vettem a sportcsarnokban
rendezett kézilabdakupán. Örömmel és büszkén
tapasztaltuk, hogy hagyományainknak megfele-
lõen a kézilabdasport területén továbbra is kima-
gasló teljesítményt nyújt városunk. Köszönet a
játékosoknak, edzõknek és persze a szülõknek is
mindezért.
Szintén február 8-án részt vettem a mûvelõdési
házban tartott szülõk, nevelõk bálján. Sajnos az
egy héttel korábbi óvodai rendezvényen magán-
elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni.
Köszönet a szervezõknek a szép bevételt hozó jó-
tékonysági rendezvények megszervezéséért.

Torma József polgármester

Szépkorúak köszöntése
A simontornyai szépkorúak táborát erõsíti
immár Baum Ferencné, aki 90. életévébe lé-
pett és Molnár István, akit 95. születésnapja
alkalomból köszöntött fel Kecskési Zsuzsan-
na, az önkormányzat humán bizottságának
elnöke – megtisztelõ kötelességének eleget
téve az idõsek otthonában.
Az idõsek iránti tisztelet és hála jeléül átadta
Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot. Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget és
további békés boldog éveket kívánt.

G.H.H.
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Tisztelt Lakosság!
Az alábbi tájékoztatót, mely a Szegedi Tudomány
Egyetem ajánlása is egyben, önkormányzatunk és
a Simontornyai Központi Ügyeletet jelenleg üze-
meltetõ SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. azért szeretné közzé tenni, hogy
a betegek számára megfelelõ tájékoztatást adjon
arról, hogy egy adott panasszal hová érdemes for-
dulni.
Amennyiben az adott problémájára nem talál meg-
felelõ választ, kérjük, hívja munkanapokon 16 óra
és reggel 8 óra között, illetve hétvégén és ünnep-
napokon a 06 (74) 311 454-es telefonszámot, ahol
az ügyelet munkatársai, szükség esetén az ügyele-
tes orvos válaszol a feltett kérdésekre. Az ügyelet
hívószámára beérkezõ megkeresések rögzítésre
kerülnek és azok a késõbbiek során panasz esetén
visszakereshetõek.
A betegek az alábbi lehetõségekkel tudnak élni,
amennyiben egészségügyi problémájuk van:

A családorvosi szolgálat az egészségügyi rendszer
egyik fontos tartópillérje. A családorvos sokoldalú
megelõzõ–gyógyító munkát végez, hozzá bizalom-
mal fordulhat egészségügyi kérdéseivel. Feladatait
hosszasan lehetne sorolni: receptírás, beutalás
szakrendelésekre, szûrések szervezése, halottvizs-
gálat stb.
Napok, hetek, hónapok óta tartó panaszok esetén
érdemes felkeresni családorvosát. Itt kezdõdik
meg panaszainak kivizsgálása, melynek célja,
hogy az Ön számára legmegfelelõbb gyógykezelést
kapja meg. Szükség esetén családorvosa tovább
irányítja szakrendelésekre vagy akár a sürgõsségi
osztályra.
Figyeljen oda, hogy gyógyszerfelírási szándékával
családorvosát idõben keresse fel, mielõtt vénykö-
teles gyógyszerei elfogynak, mert más ellátó (pl.
orvosi ügyelet vagy sürgõsségi osztály) ezek felírá-
sára nem kötelezhetõ.
Fölösleges a családorvosi rendelõben várakoz-
nia a következõ esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák ese-
tén (Lásd: öngyógyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ pana-
szok esetén (Lásd: gyógyszertár),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó
problémákkal (Lásd: szakrendelés),
– hirtelen kialakuló, súlyos, életveszélyes pana-
szokkal (Lásd: mentõszolgálat).

Bár az orvosi ügyelet a családorvosi szolgálat ren-
delési idején kívül mûködik, mégsem tekinthetõ a
folytatásának, mert teljesen más a feladata, mint a
családorvosi rendelésnek. Az orvosi ügyelet fel-
adata az egészségkárosodás veszélyével járó és
nem halasztható állapotok ellátása. Halasztható
problémákkal jelentkezzen családorvosa rendelé-
sén.
Az orvosi ügyeletet fel is lehet hívni telefonon.
Ilyenkor az ügyelet telefonon keresztül segítséget
tud nyújtani, szükség esetén behívja Önt az ügye-
letre, vagy ha indokoltnak tartja, az ügyeletes orvos
megy ki a helyszínre.
Az orvosi ügyeletnek nem feladata a régóta fennál-
ló panaszok kivizsgálása, a rendszeresen szedett
gyógyszerek felírása, vagy az egészségkárosodás
veszélyével nem járó ismert betegségek ellátása.
Ismert krónikus betegségek (pl. magasvérnyomás
betegség, asztma, vesekövesség, epekövesség)
rosszabbodása vagy „fellángolása” esetén,
amennyiben azokat gyógyszerekkel nem sikerül

kezelni, bizalommal forduljunk az orvosi ügyelet-
hez. Életveszélyben a mentõszolgálatot hívjuk a
104-es segélyhívószámon!
Nem indokolt az orvosi ügyelethez fordulni a
következõ esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák ese-
tén (Lásd: öngyógyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ pana-
szok esetén (Lásd: gyógyszertár),
– halasztható, a családorvoshoz tartozó problé-
mákkal (Lásd: családorvos),
– halasztható, a szakrendelésekhez tartozó pana-
szokkal (Lásd: szakrendelés),
– hirtelen kialakuló, súlyos, életveszélyes pana-
szokkal (Lásd: mentõszolgálat).

A mentõszolgálat ingyenes hívható telefonszáma a
„112” (akkor is hívható, ha nincs pénz a kártyáján).
Mentõhívás esetén a következõ kérdések szerint
tegyük meg a bejelentést: Hol történt? Mi történt?
Hány sérült vagy beteg van? Milyen sérülés, pa-
nasz vagy tünet észlelhetõ? Mi a bejelentõ neve és
telefonszáma? Végül várja meg a mentésirányító
kérdéseit, és csak ezután tegye le a telefont.
Nem indokolt a mentõszolgálatot hívni a követ-
kezõ esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák ese-
tén (Lásd: öngyógyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ pana-
szok esetén (Lásd: gyógyszertár),
– a családorvoshoz tartozó problémákkal (Lásd:
családorvos),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó pa-
naszokkal (Lásd: szakrendelés),
– az orvosi ügyelethez tartozó problémákkal (Lásd:
orvosi ügyelet).

A gyógyszertárban recept nélkül is számos beteg-
ség gyógyszeréhez juthat hozzá. Itt nem kell idõ-
pontot kérnie, vagy hosszasan várakoznia, mint
más ellátóhelyeken.
Emellett a gyógyszerészhez bizalommal fordulhat
egészségügyi tanácsokért is. A gyógyszerész jól
képzett egészségügyi szakember, aki rengeteg
gyógymódot ismer, és segítséget tud adni a tudo-
mányosan igazolt, biztonságos öngyógyításban.
Gyógyszerekért és egészségügyi tanácsokért nyit-
vatartási idõn belül menjen a gyógyszertárba (ott-
honi készleteit mindig töltse fel, még nappal, mun-
kaidõben). A nyitvatartási idõn túl már gyógyszer-
tári ügyeletek mûködnek, amelyek rendeltetéssze-
rû célja a „sürgõsségi gyógyszerelés”. Tehát éjsza-
ka csak indokolt esetben keresse fel az ügyeleti
gyógyszertárat. Indokolatlan igénybevétel esetén
ügyeleti díjat számítanak fel.
Néhány példa arra, hogy recept nélküli gyógy-
szerek segítségével milyen problémák oldha-
tók meg: megfázás, nátha, egyszerû (banális) szú-
nyogcsípés, egyszerû köhögés, egyszerû hõemel-
kedés, láz, egyszerû székrekedés, egyszerû has-
menés, egyszerû izomrándulás, izomláz, egyszerû
torokfájás, egyszerû fogfájás.

ÖNGYÓGYÍTÁS
Az egészségügyi önellátás (más néven öngyógyí-
tás) a legjobb választás egyszerû betegségekben
és balesetekben. Nem kell hasztalanul várótermek-
ben várakozni vagy fölöslegesen orvoshoz fordulni.
Ezek a problémák önerõbõl is megoldhatók.
„Az öngyógyításban mindent lehet, de nem minden
használ.” Az interneten számos bizonytalan hatású

módszer lelhetõ fel ezen a területen. Mi a bizonyí-
tott, tudományosan is alátámasztott módszerek-
ben bízunk, és ezekhez kívánunk segítséget nyújta-
ni.
Ha a panaszai tartósan fennállnak, az öngyógyítás-
ra nem szûnnek meg vagy súlyosbodnak, kérjen
segítséget a megfelelõ egészségügyi ellátótól (pl. a
családorvosától). Életveszélyben a mentõszolgála-
tot hívja a 104-es segélyhívószámon!

A sürgõsségi osztály feladata a súlyos betegek és
kritikus sérültek ellátása. Erre az ellátóhelyre jel-
lemzõ, hogy a sürgõsségi ellátás nem érkezési, ha-
nem súlyossági sorrendben történik.
Ezen az osztályon a súlyos betegségek (például
agyvérzés, fulladás, szívroham) ellátása elsõdle-
ges. A nem súlyos betegséggel érkezõknek nagy
betegforgalom esetén várakozniuk kell az ellátásra.
Ilyen esetben elõfordulhat, hogy Önt átirányítják
olyan ellátóhelyre (gyógyszertárba, családorvos-
hoz, szakrendelésre, orvosi ügyeletre), ahol gyor-
sabban ellátáshoz jut.
A sürgõsségi osztályra érkeznek az Országos Men-
tõszolgálat által kórházba szállított betegek és sé-
rültek is. Mentõautó vagy mentõhelikopter szállítja
a súlyos, kritikus állapotú betegeket erre az osz-
tályra, ahol elhárítják az életveszélyt, és (amennyi-
ben indokolt) megszervezik a kórházi felvételt a be-
teg számára legkedvezõbb osztályon a további ki-
vizsgálás és gyógykezelés céljából.
Nem indokolt a sürgõsségi osztályhoz fordulni a
következõ esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák ese-
tén (Lásd: öngyógyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ pana-
szok esetén (Lásd: gyógyszertár),
– a családorvoshoz tartozó problémákkal (Lásd:
családorvos),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó pa-
naszokkal (Lásd: szakrendelés)
– az orvosi ügyelethez tartozó problémákkal (Lásd:
orvosi ügyelet)

HÁZIORVOS TELEFONSZÁMOK:

I. számú orvosi rendelõ: 06 (74) 680 666
II. számú orvosi rendelõ: 06 (74) 486 386
III. számú orvosi rendelõ: 06 (74) 484 636
Mikor forduljunk hozzá?
Napok, hetek, hónapok óta tartó panaszok esetén,
receptírásért, beutalóért szakrendelésekre, táp-
pénzbe vételért.
ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:
06 (74) 311 454
Mikor forduljunk hozzá?
Ismert krónikus betegségek rosszabbodása vagy
fellángolása esetén.
MENTÕSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 112
Mikor forduljunk hozzá?
Közvetett életveszély áll fenn, a beteg nagy
mennyiségû vért veszít, nem kap levegõt, eszmé-
letvesztés után nem tér magához, baleset, súlyo-
sabb sérülés érte, nem lehet vele kommunikálni,
ön-, illetve közveszélyes.
GYÓGYSZERTÁR: 06 (74) 486 032
Mikor forduljunk hozzá?
Gyógyszerekért, egészségügyi tanácsokért
SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY:
06 (74) 501 500
Mikor forduljunk hozzá?
Súlyos betegségek, például agyvérzés, fulladás,
szívroham.
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A magyar kultúra napját
ünnepeltük

2020. január 22-én a mûvelõdési ház nagy-
termében gyûlt össze a város lakossága,
hogy együtt ünnepeljen. Lacza Attila igaz-
gató köszöntõ beszédében elmondta:
„1823-ban e napon fejezte be a szatmárcse-
kei szoba csendjében az akkor 33 éves Köl-
csey Ferenc a Himnusz megírását, mely Er-
kel Ferenc zenéjével valódi magyar néphim-
nusszá vált, s legyünk bárhol a világon, ösz-
szeköt bennünket, egyetlen magyar embert
sem hagy érintetlenül, tiszteletet adunk neki
és másoktól is megköveteljük azt. A magyar-
ság Himnusza az évszázadokon át szoronga-
tott, kétségbeesett nép közbenjáró imádsága
a mi megtartó Istenünkhöz. Nemzeti imád-
ságunk születése napját, január 22-ét, leg-
újabb kori történelmünk avatta a magyar
kultúra napjává, mely felhívja a figyelmet
tárgyi, szellemi értékeinkre.
A kultúra – étkezési kultúra –, lakáskultúra,
egészségkultúra, közlekedési kultúra, mun-
kakultúra, jogi kultúra, politikai kultúra, vi-
selkedéskultúra – az életünk mintázata, mely
szerint mindennapjainkat éljük, megkülön-
böztet bennünket más népektõl, õrzi egyedi-
ségünket. Gondoljunk csak a déli tempera-
mentumra, az angol kimértségre, a német
precizitásra, a magyar találékonyságra, az
olasz, a magyar vagy a kínai konyha speciali-
tásaira.
A magyar kultúra bennünk van, minden sza-
vunkkal, cselekedetünkkel alakítjuk azt, ha-
talmas erõforrásunk, melyre építhetünk,
melyre építenünk kell, s melynek megõrzése,
továbbadása mindannyiunk kötelessége,
hisz csak így válhatunk a világ kultúrájának
egyenrangú részeseivé. Ahhoz, hogy más
nemzetek, népek kultúráját tisztelni tudjuk,
elõször a saját kultúránkat kell megbecsülni.

Nem szabad elfelejtenünk, annak idején, a
reformkorban Kölcseyék a magyarságtudat
erõsítése legfontosabb eszközének a magyar
nyelv ügyét tartották. Nagyjaink felismerték,
hogy magyar kultúra nem létezhet magyar
nyelv nélkül. A nyelvünk a legnagyobb nem-
zeti kincsünk, mely vagyoni, társadalmi hely-
zetünktõl, lakóhelyünktõl függetlenül a mi-
énk, magyaroké.
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és
magyarul beszélek, gondolkozom, írok, éle-
tem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható.” – szögezte le Kosztolányi.
A magyar kultúra igazi tartalmát a zene, az
irodalom, a történelem, a múltunk és hagyo-
mányaink mellett az anyanyelvünk, a ma-
gyarságtudatunk, értékeink, és emberségünk
adja.
Mi magyarok, büszkék lehetünk több mint
ezeréves hagyományainkra, van mibõl merí-
tenünk, hisz gazdag örökséget hagytak ránk,
mellyel megmaradásunk érdekében jól kell
tudnunk gazdálkodni.
Jellegzetes magyar kultúránk nélkül elve-
szünk, beolvadunk, megszûnik egyedisé-
günk, szemellenzõs fogyasztókká süllye-
dünk. Mindannyiunk kötelessége tehát meg-
ismerni a saját kultúránkat, megélni és to-
vábbadni, hiszen aki õsei hagyományát élteti
és továbbadja, nemzetének teszi a legna-
gyobb szolgálatot.”
Az ünnepi mûsoron Erdõs Orsolya, Kán-
tor István, Erdõs Tibor, Gulyás Róbert és
Lemszider Zsolt mûködött közre megze-
nésített versekkel és dalokkal, melyek
nagyszerû élményt nyújtottak minden kor-
osztálynak, akik velünk tartottak ezen a
nagyszerû estén.

G.H.H.

BÚCSÚZUNK
Simontornya

elhunyt
lakosaitól

Szendõi Miklós
Andrásnétól,

Kovács Dénesnétõl,
Fõfai Józsefnétõl,

Sós Józseftõl,
Erlich Dánielnétõl,
Csapó Gézánétól

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 Polgármes-
teri Hivatal nyilvántartása alapján ké-
szült.)

A MALOM GALÉRIA
(Siópart)

Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap látogatható.

Telefonszám:
06 30 781 8740
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Értékeink – A Styrum „nagyház”
A simontornyai uradalmat a holland
Limburg városából származó, és a török
uralom alóli felszabadító háborúkban je-
leskedõ Styrum Miksa Vilmos gróf kapta
Lipót császártól 40000 forintért. Õ még
alig tartózkodott Simontornyán, de uno-
kája (II.) Styrum Károly már ide is költö-
zött. Elõbb a várban lakott, majd 1749-ben
felépíttette a római katolikus templom
melletti, s ma is álló emeletes kastélyt az
ún. „nagyházat” Mária Terézia korabeli
barokk stílusban. Az épület két szintjén
6-6 boltíves szobát alakíttatott ki. A gróf
inkább gazdaságának élt és sem a várme-
gyében, sem az országban politikai és köz-
igazgatási téren nem keresett vezetõ be-
osztást, de a hivatali ranglétrán így is igen
magasra jutott. Származásánál és rangjá-
nál fogva már fiatalon kinevezték arany-
kulcsos kamarássá, majd udvari tanácsos
és 1793-ban valóságos belsõ titkos taná-
csos lett.
(II.) Styrum Károly gróf halála után a ka-
marára visszaszálló birtokot az Esterház-
yak szerezték meg, majd Sina Simon bécsi
bankár vette meg. Mivel egyik család sem
tartózkodott soha Simontornyán, ezért a
kastélyra sem volt szükségük. Az épület
évtizedeken át gazdatisztek lakásául szol-
gált, míg az 1930-as évek elején a Sina örö-
kösöktõl a zirci apátság tulajdonába ke-
rült. Tõlük vásárolta meg a simontornyai
római katolikus egyház, hogy a gyermek-
létszámnak megfelelõ tantermet tudjon
kialakítani iskolájában. (Áldozatvállalása
hiábavalónak bizonyult, mert az 1948-ban
minden iskolát államosítottak.)
Amíg az emeleti termekre nem volt szük-
ség, addig ott ún. Úri kaszinó volt, illetve
bálokat tartottak a „harmonikafallal” el-
választható nagy teremben. A II. világhá-
ború idején pincerendszerét védekezésre
használták, vagyis légoltalmi helyként mû-
ködött.
1948-tól állami általános iskolaként, majd
középiskolaként funkcionált 2004-ig. Idõ-
közben az épület romlásnak indult, és dí-
szeitõl megfosztó átalakításokat szenve-
dett. Napjainkban már csak tömege emlé-
keztet egykori mivoltára, régi fényérõl is
csak egy-egy részlet árulkodik. Az épület
lépcsõházának két körablakától nyugatra
található részt lebontották, így az épület
elveszítette arányait. Az emeleti folyosón
eredeti járólapok találhatók, és néhány
eredeti ajtótok, sõt ajtó is megmaradt.
Tóthné Unghy Ilona által az ódon épület-
ben kapott állandó helyet a Helytörténet
Háza és Hagyatéki Galéria 2006. július
2-án. A szerteágazó és alapos helytörténeti
kutatásait, kitartó munkáját tükrözik a ki-
állítások és a Simontornya Múltjáért Ala-
pítvány keretein belül megjelentetett hely-
történeti kiadványai. Óriási értéket hal-
mozott fel, nagyon kevés magyar település
rendelkezik ilyen gyûjteménnyel. Sajnála-
tos halála után nagyon nehéz feladat sza-
kadt ránk: megõrizni és megmutatni a

múlt emlékeit és továbbadni a jövõ gene-
rációinak.
A földszinten láthatók: a Bõrgyár emlékei,
a bõrgyártást megteremtõ Fried család
története, az 1848/49-es szabadságharc
simontornyai honvédei, az I-II. világhábo-
rú simontornyai vonatkozásai, az 1956-os
forradalom és szabadságharc emléke, a
holokauszt simontornyai áldozatai, dr.
Kiss István és a Pillich család története, va-
lamint az iskolatörténeti kiállítás.
Az emeleten Grantner Jenõ és Kelemen
Kristóf szobrászmûvészek alkotásai, a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium
TÁMOP 3.2.3./A-11/1 VOLTUNK. VA-
GYUNK! LESZÜNK!!! Élet- és fejlõdési
lehetõségek vidéken – a Tolnai-dombsá-
gon innen, s túl – építõ közösségek a
Simontornyai mikrotérségben hagyomá-
nyai, természeti adottságai, történelmi
múltja és kulturális értékei tükrében címû
kiállítás és foglalkoztató terem, valamint a

Reisz Tamás emlékszoba és alkotó terem,
a folyosón régi egyházi ruhák kiállítása lát-
ható.
Forrás: Simontornyai Értéktár Bizottság
nyilvántartása

Kedves Simontornyaiak!

Kérünk mindenkit, jöjjenek, ismerjék meg
ezt a gazdag tárlatot, Simontornya múltjá-
nak különbözõ korszakait, területeit!
Nagy élményt jelenthet mindenkinek
szembesülni az ismerõsökkel, önmagával,
visszaemlékezni régi utcarészletekre, ese-
ményekre, tárgyakra, életünk egy-egy
részletére. És emlékezzünk Tóthné Unghy
Ilonára, aki Dr. Kiss Istvánt túlszárnyalva
méltán kiérdemli a Simontornya króniká-
sa címet!
A kiállítások állandóak, megtekinteni a
délelõtti órákban, illetve idõpont egyezte-
téssel lehet: Nagy Márta – 06 30 283 6987

Fényképezte néhai Mohos ArankaFényképezte néhai Mohos Aranka



10 2020. február

Képzõmûvészet tanszakosok félévi kiállítása
2020. január 28-án, kedden, 16 órakor nyi-
totta meg Rill Mária, a Würtz Ádám Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
képzõmûvészeti ág szakmai vezetõje a
simontornyai kézmûves és grafika-festé-
szet tanszakosok elsõ féléves munkáiból
készült kiállítást.
A kiállításnak a TEMI Fried Mûvelõdési
Ház biztosított helyet. Közel 400 alkotást
tekinthettek meg a látogatók. A kézmûves
tanulók felkészítõ tanára Boros Eszter és a
grafika–festészet tanszakosok felkészítõ
tanára Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a
kis bemutatkozást. Beidekné Bölcsföldi
Mária tanítónõ vezetésével a 3. osztályo-
sok dallal, verssel és a képzõmûvészetrõl
szóló idézetekkel színesítették a megnyi-
tót. Szép számmal jelentek meg szülõk és
érdeklõdõk is. Rendezvényünket megtisz-
telte jelenlétével Horváthné Farkas Rita, a
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázi-
um intézményvezetõje is. Rill Mária ismét

elismerõ szavakkal méltatta a vendég-
könyvben is a kis képzõmûvészek alkotása-
it. Idézem: „Kedves Grafikusok és Kézmû-
vesek! Ez a félév is elég volt számotokra,
hogy egy színvonalas kiállítás anyagát lét-
rehozzátok! A festészet, a grafika, a kol-
lázs, montázs, a díszítõ mûvészet sok-sok
elemét bemutattátok! Szüleitek, tanárai-
tok büszkék lehetnek Rátok! Kívánok az
újabb félévben is sikeres alkotómunkát!”
A megnyitó napján jelent meg Foray
Nándor:„Egy fesztivál helyszíne is ihletett
mûveket” címû interjúja a szervezõkkel és
a szakmai vezetõvel a TEOl Tolna megyei
hírportálján is.
A látogatókat egy kis süteménnyel kínál-
ták meg a szervezõk. Jó hangulatban töl-
tötte el gyerek, szülõ, rokon, ismerõs ezt a
délutánt.

Gyurkóné Tóth Irén

FOTÓPÁLYÁZAT
Pályázati feltételek:

Csak olyan fotóval lehet pályázni, amely Simontornya bel- vagy külterületén (szõlõhegy, Székelyi
út) készült 2020-ban, amely bemutatja Simontornya jelenét és múltját, történetét, hétköznapjait.

A pályázat nyitott, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytõl függetlenül bárki pályázhat más pályá-
zaton nem szerepeltetett képekkel.

A pályázatot a Simontornya Múltjáért Alapítvány által felkért szakmai zsûri bírálja el.

A pályázó 5 db, egyenként 5 MB-nál kisebb, 300 dpi felbontású, photoshop nélkül készült színes
vagy fekete-fehér fotóval pályázhat, amelyet jpg formátumban juttat el a stmalapitvany@
gmail.com címre teljes nevének és érvényes elérhetõségének – e-mail-cím, vagy telefonszám –
megadásával. Az adatok a pályázat lezárulta után azonnal törlésre kerülnek.

A képfájlokat fájlnévbe foglaltan kérjük:
választott téma_Vezetékkeresztnév_kép címe_készítés dátuma_sorszám

A pályázat beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy képeit a Simontornyai Vár honlapján és a vá-
ros közösségi oldalain névvel közzétegyük.

A pályázati munkák beérkezési határideje: 2020. április 6., 24:00 óra

Máté Imréné intézményvezetõ

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI

HÍREKRE
a polgármesteri

hivatalban!
200 Ft/újság

Egész éves
elõfizetés:

2400 Ft



2020. február 11

Pályaorientációs nap az alsó tagozatban
Január 9-én tartottuk iskolánkban a pálya-
orientációs napot. Idén is érdekes progra-
mokon vehettek részt az alsós tanulók.
Mindegyik évfolyamnak külön program
készült. Reggel kis bemelegítésként, kor-
osztályoknak megfelelõ videókkal mutat-
tuk be a ma is „menõ” szakmákat, pl. CNC
gépkezelõ, fodrász, autószerelõ, cukrász.
A kisebbek Mekk Mester meséivel indít-
hatták a ráhangolódást. Beszélgettünk a
pályaorientáció, a szakma szó jelentésérõl.
Kaptak rejtvényeket, feladatlapokat, szí-
nezõket, amin az egész nap folyamán dol-
gozhattak. Ezután következtek a mozgal-
masabb programok.

Az elsõ osztályosok fodrász- és virágüzlet-
be, a másodikosok a Réka Trans Kft. fuva-
rozó céghez látogattak el. Bepillantást
nyerhettek a nagy szállító, emelõgépek vi-
lágába. Pár szóban beszéltek a kamionos
szakma rejtelmeirõl. Természetesen ki is
próbálhatták az összes gépet. A harmadik
és a negyedik osztály a Tulipán étterembe
látogathatott el, ahol megterítettek nekik,
és a pincér, vendéglátós szakmáról hallgat-
hattak egy-két tudnivalót, érdekességet.
Egy pohár limonádét is kapott mindenki.
A nap további részében a tornateremben
is szerveztünk egy elõadást, ahol a gyógy-
tornász és a pszichológus feladataival is-
merkedhettünk meg.

Nagyon jól éreztük magunkat, hasznos is-
meretekkel gazdagodtak a gyerekek.

Dolovai Zsuzsanna

Továbbra is az ország elején a Simontornya KK

Az U14-es korosztály 1–6. helyért folytatott bajnokságában véget
ért az elsõ forduló. A mellékelt tabellából is látszik, hogy a Varga
Gábor–Zámbó Tibor által edzett csapat holtversenyben az élen
áll.
A 6 csapat közül messze a leggyengébb minõségû keretétõl – de
csapatként komoly erõt képviselõ közösségétõl – ez egy nagyon
komoly fegyvertény, fõleg úgy, hogy az utolsó körben Kõvári nél-
kül játszott a csapat.
Még két forduló van hátra. Már azzal is maximálisan elégedett
lenne az edzõi stáb egy-egy tagja, ha a dobogón lennénk a végén,
de majd meglátjuk, a gyerekek hogyan állnak a próbatétel elé…

1. Kézilabda Utánpótlás Kft. 5 4 0 1 127 83 44 8
2. Simontornyai KK 5 4 0 1 106 93 13 8
3. Éles KISE 5 3 0 2 117 116 1 6
4. Pick Szeged 5 2 0 3 117 117 0 4
5. Optimum Solar-Békés 5 2 0 3 112 132 -20 4
6. Grundfos Tatabánya KC 5 0 0 5 90 128 -38 0

Simontornya KK–Grundfos Tatabánya KC 21-15
Gól: Pordán (1)-Horváth (3)-Molnár (3)-Szili Ádám (3)-Nagy
(2)-Szili Ákos (2)-Varga (4)-Balogh (2)-Szabadi (1)

Simontornya KK–Éles KISE 23-20
Gól: Horváth (2)-Molnár (2)-Szili Ádám (4)-Nagy (1)-Szili Ákos
(2)-Varga (9)-Balogh (2)-Matwi (1)
Edzõ: Varga Gábor–Zámbó Tibor

Az U12-es csapatunk is sikeresen kezdte az évet. A Simontornyán
rendezett fordulóban egy könnyedebb és egy változatos mérkõ-
zést nyertek meg a gyerekeink.
Simontornya KK–Sárbogárd VAX 21-7
Simontornya KK–Georgikon DSE 19-17
Edzõ: Pordán István–Zámbó Tibor

A 2008/2009-es korosztályhoz kapcsolódó hír, hogy a Simontor-
nya KK toborzót hirdet ennek a korosztálynak.
Cél: 2 év múlva ezzel a korosztállyal is a legmagasabb osztályban
játszani.
A csapat Zámbó Tibor szakmai ellenõrzésével fog dolgozni. A
felkészülés már 2020 nyarán megkezdõdik.
Jelentkezni lehet:
Lampert Csaba – 06 (30) 7499 067
Pordán István – 06 (30) 4380 209
Zámbó Tibor – 06 (30) 3775 628

SIKK
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