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ÖSSZEFOGTAK
VÁROSUNKÉRT…
Mozgalommá alakuló kezdeményezést indított el Pajor Balázs Simontornyán. 2020.
június 17-én, özönvízszerû esõzést követõen ismét szembesülni kellett a lakosságnak
a ténnyel, hogy a vízelvezetés nem mûködik a városban. Hogy kinek a hibája? Nem
tisztem elbírálni! Egy biztos, nem csupán
az önkormányzat felelõssége, hisz másnap
a várost bejárva, szembesültem a tényekkel, hogy nagyon sok ház elõtt nincs kitakarítva az árok. Pedig helyi rendeletünk szerint az ingatlan elõtti közterület karbantartása a tulajdonos feladata lenne, amit
persze a többség meg is tesz. De ha az
utcában egy ház elõtt nincs kitakarítva az
árok, akkor az esõvíz már nem tud elfolyni.
Torma József polgármester a probléma
megoldásán munkálkodik:
A vízelvezetõ rendszer nem mûködik. Nyilvánvalóan ezt mi korábban is láttuk. Az ezernyi szál mellett ezt is felvettük és dolgozunk,
de csodák nincsenek.

Lakótelep: elõtte...

Mit teszünk és tettünk eddig? A körárok nyilvánvalóan akut probléma. A torkolati zsilipnél a vízátemelés idõnként elkerülhetetlen
feladat. Decemberben beadtunk egy pályázatot a torkolati szivattyútelep kiépítésére.
Teljes támogatással küldték fel, reménykedünk. Miért ezzel kezdtünk? Mert fontos
szakmai elv, hogy a vízelvezetés a befogadó
felõl indul.
Aztán ügyvédnél van az adásvételi szerzõdés,
megvesszük a nem önkormányzati tulajdonban lévõ alsó árokszakaszt, mert ez alap,
hogy mozdulni tudjunk.
Talán láthatták többen, hogy a kultúrház
mögötti szakaszt kikotortuk, kitisztítottuk,
kaszáltuk. Ott már folyik a víz. Az árkok kézi
és gépi kotrását beterveztük. Elsõ lépcsõben
az átereszeket kívántuk tisztítani, hogy néhány, akár évtizedes problémát megoldjunk.
Ilyen a Petõfi, Arany, Temetõ, Gyár, Beszédes utcákban is van. Sajnos, ezzel a felajánlott Woma meghibásodása miatt csúszunk.

...utána

Reménykedtem, hogy kicsit majd késik a tegnap tapasztalt idõjárás, de tévedtem sajnos.
Holnap megkezdjük a Széchenyi utca végének gépi tisztítását. Muszáj egy fontossági
sorrendet hozni. Ebben az évben az elõbbi
utca burkolatlan részének, a Petõfi, Temetõ,
Gyár és Malom, Várkert utcáknak a tisztítását fogjuk megcsinálni. Sajnos vannak olyan
kocsibeállók, amelyek nem biztosítják az elfolyást. Sajnos itt sokat nem lehet mérlegelni
majd. Tudom, hogy mindenkinek a maga
háza, utcája a legfontosabb, de nem lehet ezt
másképpen megoldani, csak idõzítve. Az elherdált évtizedek nem válthatóak meg hónapok alatt. Ígértük a vízelvezetés megoldását
és így tenni is fogjuk. A probléma persze közös. Õsrégi helyi rendeletünk szerint az ingatlan elõtti közterület karbantartása a tulajdonosé. Menni fogunk gépekkel, lapátokkal, de
csak a lakókkal, veletek együtt lehetünk
eredményesek. Nem kellenek csapatok, mindenki segítsen akkor, amikor a háza elõtt vagyunk. Gondozza, kaszálja, tartsa majd tisztán, gyakorlatilag segítsen vigyázni rá. Ha falevél, ágak, szemét van benne, az nem a mi
dolgunk. Bejártuk a várost pár hete teljesen.
Kész az utcaleltár. A város lakói többségében
tiszteletreméltó munkát végeznek. Miattuk
van rend leginkább a városban. A maradék
öt százalékot egy udvarias levélben keressük
meg és szólítjuk fel. A héten már talán száz
levél ment ki. Ha nem megy, akkor mi vágjuk
le a gazt az ingatlan elõtt és számlázzuk ki nekik.
Az elmúlt hetekben a közútkezelõvel tárgyaltunk, a múlt héten be is jártuk a vezetõjükkel
a Gyár utcát. Teljes hosszban a Sióig az õ bevonásukkal akarjuk az árkokat rendbe hozni. Talán a Mátyás király utcai lakóknak feltûnt, hogy ezúttal (hosszú évek óta elõször)
nem folyt be a garázsokba a víz, pedig még
csak félig volt kész. Dolgozunk.
Folytatás a 3. oldalon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2020. június
29-én ülésezett. A tárgyalt témákról, döntésekrõl készült ez az összefoglaló.
I. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott fontosabb
döntésekrõl, intézkedésekrõl. Jelentés a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
A polgármesteri intézkedések a „Polgármester tollából” címû rovatban olvashatók. Torma József polgármester elmondta, hogy egy hete zajlott az
Andráskó Péter által az önkormányzat ellen indított per. Elsõ fokon a bíróság elutasította Andráskó Péter keresetét.
A képviselõ-testület a lejárt határidejû KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta, és a két ülés között történt eseményekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.
II. Tájékoztató a közfoglalkoztatás
2020. évi helyzetérõl, feladatairól
Torma József polgármester a simontornyaiak figyelmébe ajánlotta a közfoglalkoztatásról forgatott tájékoztató kisfilmet. A városi tévében és a
facebookon is meg tudják nézni, hogy milyen értékteremtõ munka folyik a
programban. A vendégházat fel kell újítani, a tetõvel kell kezdeni, de most
nincs rá saját forrás.
III. Javaslat a képviselõ-testület 2020. II. félévi munkatervére
A képviselõ-testület a 2020. évi II. féléves munkatervet a melléklet szerint
elfogadta. (A munkaterv megtalálható a városi honlapon http://www.
simontornya.hu/munkaterv)

EGYEBEK
IV/1. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
Torma József polgármester emlékeztetett: az áprilisi konzultáción már tárgyaltak errõl. Polgármesteri döntéssel el is fogadták a zárszámadási rendeletet. A Tolna Megyei Kormányhivatal erre törvényességi felhívást küldött, emiatt a rendeletet vissza kellett vonni, mert egy – a veszélyhelyzet
alatt hozott kormányrendelet szerint a polgármester egyedül nem fogadhatja el a zárszámadást.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ tájékoztatott: Jól zárult a tavalyi
év. A Kincstári Számlákon 780 millió forint van, az önkormányzatin pedig
120 millió. A többi maradványra nagy szükség lesz az idén. A betervezettek 90-95 %-ban teljesültek 2019-ben. A Magyar Államkincstáros számlán
lévõ 780 millió forint a pályázatokra elnyert támogatás. 400 millió forint
megy a barnamezõs beruházásra, 30 a konyhára, 144 millió a kerékpárútra, 33 millió a csónakházra. A pénz tavaly érkezett meg, a beruházások az
idén kezdõdnek. A kintlévõségekrõl: adók tekintetében súlyosbodott a
helyzet, be kell szedni mindent, amit csak lehet.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.
IV/2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének gazdasági programjára, fejlesztési tervére
Torma József polgármester elmondta, hogy a gazdasági programot minden képviselõ testületnek meg kell alkotnia a megalakulást követõen.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke javasolta
egy témával kiegészíteni a programot: a lakáshelyzet javításával foglalkozni kell.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat gazdasági programját, fejlesztési tervét. Ezeket külön cikkben ismertetjük.
IV/3. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadására
A képviselõ-testület arról döntött, hogy az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázatra „óvodafejlesztés” alcél keretében, az óvoda épületének külsõ szigetelése, tetõszigetelés és a vízelvezetés megoldására benyújtja pályázatát. A pályázathoz
szükséges önerõt, 1.475.668 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

IV/4. Döntés vis maior pályázat benyújtásáról
Torma József polgármester elmondta: 2 hete volt egy nagy zivatar. Az önkormányzati ingatlanokban esett károk fedezésére adják be ezt a pályázatot. Közterület beszakadás történt a kávéház mellett, a Régitemetõ utcában volt vízkár, a Könyök utca 200 méteres szakaszán az úttestben keletkezett kár, a külterületi utakat is megrongálta a vihar, a mûvelõdési ház
alagsorába is befolyt a víz, 15 centi magasan állt mindenhol. A becsült 12
milliós kárösszegbe mindent belevettek, de nem tudni, hogy a bizottság
mit fogad el ebbõl. Lehet a végösszeg 2 millió vagy 20 millió is. Július
14-én lesz a szemle, akkor dõl el, hogy mi maradhat benne a pályázatban.
Mivel a nyáron nincs soros testületi ülés, ezért várhatóan majd össze kell
hívni rendkívüli ülést a döntéshez, még nem tudtak határozatot hozni a
témában.
IV/5. Tájékoztató az „Ipari park” cím elnyerésének lehetõségérõl
A téma tárgyalásán részt vett Bátkai László, a Sióbõr Kft. ügyvezetõje, aki
jó lehetõségnek tartja az ipari parkká alakulást. Elmondta, hogy Az Ipari
Társasház szívesen beszáll ebbe anyagilag, de a területen mûködõ többi
cég tulajdonosa nem akar erre pénzt áldozni.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdje meg az
ipari park megvalósíthatósági tanulmányának elõkészítését. A területarányos önerõt (a 15 forint/m2 díjat) a 2020. évi költségvetés terhére vállalta
az önkormányzat.
IV/6. Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására kiírt pályázat beadására
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a 2020. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Ez a pályázat a DRV Zrt., mint szolgáltató veszteségeinek csökkentésére szolgál.
IV/7. Javaslat a 3. sz. háziorvosi rendelõ épülete környezetében
található térburkolat felújítására
Torma József polgármester elmondta, hogy Mihócs doktor úr segítséget
kért a rendelõ udvarának és a rendelõ elõtti járdaszakasznak a rendbetételéhez.
A képviselõ-terület tudomásul vette dr. Mihócs Zsolt rendelõ épülethez
tartozó térburkolat állapotával kapcsolatos bejelentését. Felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, közterületi járda
burkolatjavításának mielõbbi megrendelésére. Az udvar burkolatjavítására 2020-ban nem kerül sor.
IV/8. Javaslat a Ram Colosseum Kft.-vel (Experidance Production)
kötött szerzõdés módosítására
Mivel az idén a városi ünnepség elmarad, a képviselõ-testület módosítani
kívánja az RAM Colosseum Kft.-vel kötött, a „Fergeteges. Sissi legendája”
tárgyú szerzõdést. Az elõadás idõpontja 2021. július 3-ra, az elõleg
(1.400.000 Ft+áfa) kifizetésének idõpontja 2020. július 31-re változik.
IV/9. Tájékoztató a Tolna-Hegyhát Natúrpark
létesítésének lehetõségérõl
A natúrparkok múltjáról, jelenérõl, hasznáról, és egy a körzetben megvalósítandó natúrparkról tartott elõadást dr. Horváth András biológus, Kisszékely község képviselõ-testületének tagja.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Tolna–Hegyhát
Natúrparkhoz.
IV/10. Tájékoztató a Tarr Kft. televízió
stúdió-végpont kiépítési ajánlatáról
Torma József polgármester: Diel János segítségével újraindult a SIM TV.
Most két munkatárs, Máté Imréné és Gyenei Lászlóné készíti a mûsorokat.
A technikai részrõl egyeztetett Diel János és Tarr János. A mûsor jó minõségû sugárzásához ki kellene építeni egy végpontot, ezt a Tarr Kft. anyagköltségen el is végezné. 600 ezer forintba kerül ez most, eredetileg kért
200 ezer forint havi díjat is, de azt mégis elengedné. Bízik benne, hogy a jövõben bevételeik is lesznek a hirdetésekbõl. A tévé üzemeltetõje a
Simontornya Múltjáért Alapítvány lesz, de a kuratóriumban történt személyi változásokat még nem jegyezte be a bíróság, így nem tudnak engedélyügyben eljárni a médiahatóságnál.
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Sok terv van a jövõre vonatkozóan, például havi híradót is készítenének.
Gond, hogy csak két munkatárs van, õk a saját munkájuk mellett készítik a
tévéadást, fõállásban nem tudnak senkit itt foglalkoztatni. Aki kedvet érez
a tévémûsor készítéshez, azt szívesen látják.
IV/11. Tájékoztató a 2020–27-es uniós fejlesztési ciklus
simontornyai fejlesztési elképzeléseirõl
A simontornyai elképzeléseket június 30-i határidõvel be kellett küldeni a
Tolna Megyei Önkormányzat részére. Ezek közül a fontosabbak: ipari park
létesítése, az úthálózat fejlesztése. A belterületi csapadékvíz elvezetésnél
már megvásárolták a körárok magánkézben lévõ szakaszát. A felújítást
szeretnék. Az önkormányzati tulajdonú épületeknél a polgármesteri hivatal
fûtéskorszerûsítését tervezik. Megújuló energiaforrást kellene használni.
Jó lenne a vendégház, az iskola és a bõrgyári épületeket is felújítani. Kerékpárutaknál a vár elõtt épül a csónakház, oda kellene kerékpárút. A sporthoz: látják, hogy sokan kocognak, a két híd közé kellene sétálórész. Javasolják a fecskeház építését, parkolók kialakítását, a régi zárda felújítását. A
leromlott városrészek felújításánál a „Nagysága telepet” javasolják.
IV/12. Tájékoztató a „Barnamezõs területek rehabilitációja
Simontornyán” címû projekthez kapcsolódó kiválasztásokról
(nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzés)
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ÖSSZEFOGTAK
VÁROSUNKÉRT…
Ezek után elindult egy mozgalommá váló kezdeményezés: néhány simontornyai polgár önkéntesen elkezdte rendbe rakni a
közterületeket annak érdekében, hogy egy élhetõbb várost varázsoljanak. Teszik mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a város
javára!
Több helyszínen érdembeli munkát végeztek: lekaszálták a füvet
lakatlan házaknál a Malom utcán, a Némedi úton, az új játszótér
területén és a Beszédes utca végén. Kitisztították a sportcsarnok
és lakótelep közötti vízelvezetõ árkot és az iskola és lakótelep közötti árkot is, ahol nem csak lerakódott iszap volt, hanem benõtt
bokrok nehezítették a munkálatokat. A polgárõr egyesület a Siópart utca elején tisztította meg az árkot.

Torma József polgármester elmondta, hogy a pályázatban vannak kötelezõ elemek, ezekrõl megjöttek az ajánlatok, kiválasztották a legkedvezõbbeket.
A képviselõ-testület döntött: az Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) elkészítõje Szocioradar Bt. (1124 Budapest, Fodor utca 123/b), a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítõje Sánta Sebõ EV (7621 Pécs, Felsõmalom utca 1/1. TT 10.), a mûszaki ellenõr a PLAN-ÉTA Kft., a rehabilitációs szakmérnök a GAMATERV Mérnökiroda BT. (7140 Bátaszék, Flórián
u. 2/c), a „soft” elemek megvalósításának teljes körû ellátója a DDTG
Nonprofit Kft. (7626 Pécs, Búza tér 8/B) lesz.
IV/13. Javaslat a Simontornya 844/3 hrsz-ú ingatlan eladására
A képviselõ-testület pályázatot hirdet a Simontornya, 844/3 hrsz-ú ingatlan eladására, a vételár minimális összege 2.504.000 forint. (Az ajánlattételi felhívás megtalálható a városi honlapon.)
IV/14. Javaslat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal
konyha akadálymentesítésének és
villamos korszerûsítésének kivitelezésére
Torma József polgármester tájékoztatott, hogy a meghívásos eljárásban
mind az öt meghívott cég adott be árajánlatot. A legkedvezõbb a Városüzemeltetési Kft.-é volt. Ezért a képviselõ-testület a Simontornyai Polgármesteri Hivatal konyha akadálymentesítésének és villamos korszerûsítésének
kivitelezésével a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-t bízza meg. A kivitelezés teljes költsége: 21.386.863 Ft+áfa.
IV/15. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései
A képviselõ-testület döntött, hogy pályázatot kíván beadni a Simontornyai
Vár belsõ felújítására a Magyar Államkincstárhoz.
Pajor Balázs képviselõ: Elmondta, hogy hétvégén kitisztítottak egy árokszakaszt a lakótelep mögött. Már fa is kinõtt benne, évek óta nem nyúltak
hozzá. Amit most kiástak iszapot, törmeléket az el kellene szállítani. Van ott
egy áteresz, azt kézi erõvel nem lehet kitisztítani, oda gép kell.
Torma József polgármester megköszönte az önkéntesek munkáját. Jó kezdeményezés, többen csatlakoztak, értékes munkát végeznek. Az összes
árokszakaszon gondok vannak. 30-40 éve nincsenek rendesen karbantartva. Felállítottak egy sorrendet: 1. Gyár utca, 2. Hunyadi és Arany János utcák, 3. Várkert utca, 4. Petõfi utca. Elõször az átereszeket kell kitisztítani.
Ez a munka már elkezdõdött.

Sportpálya–lakótelep közötti vízelvezetõ árok

Büszke lehet rájuk városunk valamennyi lakója!
Fontosnak tartom, hogy név szerint is megemlítsem az önkénteseket: Pajor Balázs, Czégeni Tamás, Bálint Péter, Fung Pál, Németh István, Szabó Róbert, Pajor István, Kovács Krisztián,
Koczkás László, Kovács Gábor, Fûrész Gábor, Molnár Ferenc,
Stircz Józsefné, Stircz József, Fekete Tibor, Kecskési Zsuzsanna,
Kelemen Zoltán, Németh Erik…
De mielõtt támadás érne, elõre elnézést kérek azoktól, akiknek a
nevét nem közlöm.
Remélem, a kezdeti lelkesedés még sokáig kitart, és még többen
követik õket. Köszönjük a munkátokat!
HA TEHETED, SEGÍTS TE IS EGY JOBB JÖVÕÉRT!
G.H.H.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
SIMONTORNYÁN

Tisztelt Lakosok!
Megérkeztek a zöldhulladék-gyûjtõ zsákok. Akik szerzõdéssel
rendelkeznek a Vertikál Zrt.-vel, azok a 2. félévre szóló, 4 db
biológiailag lebomló zsákot átvehetik a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási idõben. Ezekben a zsákokban a szolgáltató
által megjelölt idõpontokban lehet kihelyezni a zöldhulladékot a ház elé. Ezeken a napokon kihelyezhetõk még a maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérõjû kötegelt ágak is.
A következõ szállítási idõpont: 2020. augusztus 26.

A VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákok (gyûjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt., 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
Ügyfélfogadási idõ: H: 7.30–16.00, K: 7.30–16.00,
Sze: 7.00–16.00, Cs: 7.00–16.00, P: 7.30–14.00 óráig.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 66/2020. (VI. 29.) KT határozatával elfogadta gazdasági
programját. A teljes program megtekinthetõ az alábbi linken: http://www.simontornya.hu/gazdasagi-program

Kivonat Simontornya Város Önkormányzatának
Gazdasági programjából
Településfejlesztés és
üzemeltetés
1. Fontos feladat a helyi infrastruktúra fejlesztése. A települési
úthálózat rendkívül elhasználódott, egyes járdaszakaszaink tragikus állapotúak. Szükséges a települési infrastruktúra felmérését
követõen a javításra, felújításra szoruló elemek nyilvántartásba
vétele. A fontossági sorrendek és a rendelkezésre álló források révén létre kell hozni a fejlesztések, beruházások kiszámíthatóságát.
Saját és pályázati források révén meg kell teremteni a feltételeit
annak, hogy nagyfelületû útfelújítások is kivitelezhetõek legyenek, hiszen több utca esetében már nincs értelme a foltozgatásnak. Több utcánk (Könyök, Arany J., Szilfa, Hunyadi, dr. Kiss I.)
felújítása sürgõs feladatot jelent. A járdaszakaszok megújítását is
folyamatosan végezni kell. A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló térburkolat gyártás megteremti az alapját annak, hogy
évente 1000-1200 m2 közterületet burkoljunk le. A program garanciát jelenthet arra, hogy a gyalogos közlekedés problémáit hatékonyan orvosoljuk.
2. A települési csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Szükséges
a korábbi koncepciók újragondolása, elõtérbe kell helyezni egyrészt a víz megtartására (tározók építésére) és szikkasztására való
elképzelések megvalósítását. Az akut problémát jelentõ Kultúrházi körárok megoldása csak pályázati forrásból lehetséges. Ehhez elkerülhetetlen az alsó árokszakasz tulajdonjogának megszerzése. A belterületi árkok rendbetételét folyamatosan végezni kell.
A közfoglalkoztatás keretében bizonyos mértékû erõforrások ehhez rendelkezésre állnak, amelyekhez saját források mellérendelése is szükséges. Folyamatossá kell tenni az évtizedek alatt használhatatlanná vált mûtárgyak, feliszapolódott árkok karbantartását. A folyási küszöböket vissza kell állítani az eredeti állapotba, az
eltömõdött átereszeket ki kell tisztítani, a hibás mûtárgyakat javítani kell. A munkálatok sorrendjét a víz által okozott problémák
figyelembevételével kell felállítani.
3. Meg kell teremteni az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ellátási
biztonságát. A rendelkezésre álló kutakat fel kell mérni és biztosítani kell azok karbantartását, a védõterületek kialakítását, azok
rendelkezésre állását. Az ellátási biztonság érdekében meg kell
valósítani az új kút fúrását, a nyersvíz tisztítómûbe történõ bekötését. Biztosítani kell a település teljes területén az üzembiztos ellátást. Az elhasználódott csõvezetékek cseréjét, a nyomásproblémák megoldását elsõsorban a gördülõ fejlesztési terv forrásainak
felhasználásával kell tervezni és megoldani. A lakosság természetes ivóvíz ellátása érdekében egyszerû, de igényes ivó kutakat kell
létesíteni a meglévõ artézi kútjainkon (Arany János utca, polgármesteri hivatal elõtt). A tisztítómû technológiai vízének Sióba vezetésére végleges megoldást kell keresnünk. A csatornarendszer
problémáit folyamatos munkával kell felszámolni. A jegyzõi lakás,
a Gyár utcai központi átemelõ, a Várkert és Arany János utcák
problémáit meg kell oldani. Megoldásokat kell keresni a lakossági
panaszokra, a megtagadott bekötésekre, az elöntéssel fenyegetett
ingatlanok problémáira. A kapacitás problémákra megoldást kell
találni, hiszen a település középtávú növekedési korlátait jelenthetik.
4. A hulladékkezelés nagyon fontos feladatot jelent a település
számára. A szolgáltatással kapcsolatban rendszeresen felmerülõ
problémákat a szolgáltató és a lakosság bevonásával közösen kell
megoldani. Különösen fontos, hogy megoldást találjunk a szelektív gyûjtésre, a lakossági gyûjtõpontok körüli áldatlan állapotok
megoldására, a zöld hulladék kezelésére és a lomtalanításra. Az

építési törmelék és a zöld hulladék tárolását, feldolgozását újrahasznosítását helyben kell megoldani. A település rendezettsége,
környezetünk tisztasága érdekében harcot kell folytatni az illegális hulladéklerakás ellen.
5. Dolgozni kell a városkép fejlesztésén. Simontornya legfontosabb szimbóluma, létének alapja a történelmi vár. Mindent el kell
követni, hogy a következõ uniós pénzügyi ciklusban megvalósuljon ennek az országosan egyedülálló reneszánsz várkastélynak a
teljes rekonstrukciója. Újra kell gondolni a közterületeinket.
Szükség van az átgondolt tájépítészeti megoldásokra, a zöldterületek esztétikusabbá tételére, ill. azok növelésére. Évente szükséges az átfogó felülvizsgálat, a veszélyesnek minõsíthetõ fák eltávolítása és azt követõ pótlása. A vár elõtti tér kinyitható, a Sió töltés
bekapcsolásával ideális rendezvény-, pihenõ- és sétáló terület alakítható ki, amelyet összhangba kell hozni az ott tervezett beruházásokkal. A közterületeink átfogó funkcionális javítását kell végrehajtani. Növelni kell a települési zöldterületek nagyságát. A
közfoglalkoztatás keretében folytatni kell a dísznövények nevelését, oltását, majd azok közterületekre telepítését. Át kell gondolni
a hasznosítatlan (pl. rekultivált) területek fásítására, a védõ erdõsávok, fasorok telepítésére. Környezetünk állapota az önkormányzat és az ingatlanok tulajdonosainak közös feladata és felelõssége, siker csak a közös és összehangolt tevékenységgel érhetõ
el. A lakatlan ingatlanok elõtti közterület kaszálás és egyéb munkálatok elvégzése – illetve költségeinek viselése, akár a tulajdonosra történõ áthárítással.
6. Fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt természeti- és épített
értékeink védelmére. Az értékes, figyelmet érdemlõ épületeinkre
nagyobb figyelmet kell szentelni. A helyi védettséget több, hagyományos értéket képviselõ szõlõhegyi épületre is ki kell terjeszteni.
A természet- és környezetvédelem elemi érdekünk. A kibocsátás,
szennyezés elkerülésére, csökkentésére alternatívákat kell kínálni
a településen (lásd. 4. pont).
7. A közbiztonság fontos szerepet tölt be a komfortérzetünkben.
Segíteni és támogatni kell azon civil szervezõdéseket, amelyek a
biztonságunk érdekében szervezõdtek és munkálkodnak. Az õ elhelyezésük és munkájuk segítése érdekében hatékony segítséget
kell nyújtanunk. A települési kamerarendszert tovább kell fejleszteni. A telepítések során környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.
8. Mindent meg fogunk tenni a lakáshelyzet javítására. Szükségesnek tartjuk az önkormányzati bérlakások felmérését, a bérleti
szerzõdések áttekintését. A szociálisan rászorulók számára a lakhatási körülmények javítása, élhetõbbé tétele fontos feladatunk.
Támogatni fogjuk az itt élõ fiatal simontornyai családok lakáshoz
jutását. Vonzóvá kell tenni településünket fiatal szakemberek számára, lehetõség szerint „fecskeházak” építésével.

9. A helyi gazdaság javítása és új munkahelyek teremtése érdekében a helyi önkormányzatnak aktív, kezdeményezõ szerepet kell
vállalnia. A megnyíló lehetõségeket ki kell használni. A bõrgyár
megszûnése után keletkezõ ûrt ki kell tölteni. A helyén maradt
óriási iparterület hasznosítása kis hatékonyságú. Az önkormányzat koordinálásával meg kell szerezni az ipari park címet. A cím
birtokában sokkal jobb lehetõségek nyílhatnak a terület infrastrukturális fejlesztésére, amely nélkül komoly munkahelyteremtés
nem valósulhat meg Simontornyán. A tervek megvalósításához jó
alapot szolgáltatnak a jelenlegi gazdasági folyamatok, kormány-
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zati gazdaságpolitikai döntések, a közelben folyó energetikai
nagyberuházás. A kapcsolati rendszerek felhasználásával befektetõket kell keresni és a rendelkezésre álló eszközökkel segíteni
kell a megtelepedésüket.

szoruló családokat segíteni kell, a szociális védõháló mûködtetése
emberi feladatunk. Törekedni kell a rászorultak természetbeni ellátására (élelmiszer, tûzifa). A legnagyobb hatékonyságú segítség
azonban a munka. Az üzenetünk világos és nagyon egyszerû: „ha
10. A helyi önkormányzat foglalkoztatói szerepét meg kell tarta- teszel valamit magadért, akkor segítenek neked!”
nia. A kötelezõ feladatok ellátásának biztosítása elsõdleges. A 17. Az egészségügyi ellátórendszer esetében meg kell tartani a háközfoglalkoztatással ellátandó feladatokat újra kell gondolni, a ziorvosi, a gyerek- és fogorvosi körzeteket és az orvosi ügyeletet.
hangsúlyt továbbra is a mezõgazdaságról a városüzemeltetés felé Ezek mûködési és mûködtetési zavarait meg kell szüntetni! A pákell áthelyezni. A gépesítés, a munkafolyamatok egyszerûsítése a lyázati beruházásban nem érintett 3. sz. körzet és a védõnõi rendehatékonyság alapja, biztosítani kell a géppark folyamatos bõvíté- lõjének felújítását (festés, bútorzat csere) is végre kell hajtani,
sét, karbantartását.
mert ezek állapota már a mûködési engedélyüket is veszélyezte11. A helyben mûködõ vállalkozásokkal az együttmûködést új ala- tik.
pokra kell helyezni. Az önkormányzatnak támogató, partneri sze- 18. Biztosítani kell a települési verseny- és tömegsport támogarepet kell biztosítania, ezáltal a helyi termelõk, vállalkozók mûkö- tását. Meg kell õrizni hagyományainkat a kézilabda és a labdarúdési feltételeit javítani kell.
gás területén. A sport támogatását továbbra is biztosítani kell.
12. Az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozottságának
biztosítása érdekében szigorú gazdálkodási fegyelmet kell tartani. A települési menedzsment hatékonyságának, eredményességének javítása záloga a település fejlesztésének. Az ötletek, lehetõségek kutatása, a pályázatokhoz kapcsolódó precíz tervezés, a
végrehajtás és elszámolás kontrollálása elemi feltétele annak,
hogy a város hatékonyan és gazdaságosan kezelje a külsõ forrásokat.

Emellett támogatni kell a tömegsportokat, gyermekeinket ki kell
mozdítani a számítógép és telefon mellõl. A helyi sport fontos részét képezte a lovassport, amely sajnos a legnagyobb vesztese lett
az elmúlt évtizedeknek.

19. Közösségi szinten kell felkészülnünk a rendkívüli helyzetekre.
A meglévõ (tûzoltó, polgárõr) egyesületek bázisán, az önkormányzat koordinálásával kell felkészülni a váratlan (idõjárási és
egyéb) helyzetek gyors és hatékony kezelésére, mert a biztonsá13. A turizmus fejlesztésével növelni kell az ágazati bevételeket. gunk elsõdleges.
Ki kell használni Simontornya földrajzi adottságait, történelmi
emlékeit melyek jó alapot teremtenek az idegenforgalomnak. Eh- 20. Javítani kell a lakossági tájékoztatás színvonalán. Elkerülhehez az átgondolt településfejlesztésre és egyedi marketing tevé- tetlen a közösségi médiák napi szintû használata, de az önkorkenységre van szükség. A turisztika, mint termék már adott, amely mányzati munka lakossági kontrollja érdekében folyamatosan
hatékony értékesítése révén Simontornya hírneve is tovább nõhet. biztosítani kell a testületi ülések kábeltelevízión és világhálón való
Elkerülhetetlen a területen az önkormányzat koordinálása, haté- közvetítését is! Ki kell építeni és erõsíteni kell a helyi médiákat. A
kony közremûködése. A ciklusban megvalósuló megyei önkor- helyi újság és a SIM TV tájékoztatási lehetõségeinek kihasználámányzat által összefogott turisztikai beruházások révén, a vízi- sa, tartalommal való feltöltése fontos feladat.
túra, a gáton kialakított kerékpárút új lehetõségeket nyithatna
meg. Elkerülhetetlen a szomszédos települések felé való nyitás, a
velük való együttmûködés.
14. A szõlõhegy megóvása is fontos feladat. A táj vonzerejét mindig meghatározta a domboldalak löszös altalaján létesített szõlõ
ültetvények, hajdan a helyi gazdaságban jelentõs szerepet töltött
be. A több mint ezeréves szõlõ- és borkultúra hagyományain,
örökségünk fontos része. A szõlõhegyi problémákat, így a birtokelhagyásokat, a szemétszállítást, vagy akár az illegális hulladéklerakást kezelni kell.

21. Erõsíteni kell a városban az együttmûködést a mûködõ civil
szervezetekkel, aktív csoportokkal, közösségekkel. A civileken
keresztül elérhetõ pályázatok révén be kell õket vonni a település
fejlesztési feladataiba. Ebben a munkában az önkormányzatnak
maximális segítséget kell adnia. Ezek a csoportok a település kulturális és közösségi életébe is hatékonyabban bevonhatóak. Az
ünnepeink megéléséhez is nagyobb szükség van ezekre az aktív
közösségekre. A tervezés, végrehajtás is legyen közös feladat. Elkerülhetetlen a mûvelõdési ház mellett mûködõ közösségi tér fel15. Kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatásra. A település jö- újítása, hiszen az aktív társadalmi tevékenységet folytató csoportvõjének meghatározó eleme az oktatás, gyermekeink önálló élet- jaink rászolgáltak a méltó környezetre.
re nevelésének biztosítása. Az oktatás önkormányzati, állami és
magán intézményekben történik. Fontos ezek megtartása, mûkö- 22. Rendezvényeinket, nemzeti ünnepeinket méltó módon meg
désükhöz biztonságos környezet biztosítása, fejlesztésük segítése. kell ünnepelni. Meglátásunk szerint nagyszerû és kiemelkedõ
Az alap- és középszintû oktatás fejlesztése érdekében az állami rendezvényünk a Simontornyai Várnap, ebben nagyobb támogafenntartóval erõsíteni kell a kapcsolatokat, az önkormányzati tu- tó, partneri szerepet kell biztosítania a városnak, hatékonyan kell
lajdonú, de oktatási célokra használt épületek karbantartási fel- segíteni a szervezõk munkáját! Koncepciót kell kidolgozni a város
adataira közösen kell megoldást találni. Fontos számunkra, hogy kulturális életének turisztikai vonzerõ irányába történõ fejlesztéa nagy hagyományokkal rendelkezõ és mindig minõségi oktatást sére (pl. nyári zenés produkciók, boresték). A tradicionális a szõnyújtó gimnázium léte biztosított legyen. Az önkormányzati fenn- lõ- és bortermelés hagyományos rendezvényeinek megvalósulásátartású óvoda és bölcsõde mûködtetése, fejlesztése is kiemelt fel- ban (szüreti felvonulás, borverseny) aktívan kell fellépnie a városadat. A település érdeke, hogy minél több gyermek mondhassa nak.
23. Támogatni kell a helytörténeti, hagyományõrzõ tevékenységeszülõvárosának Simontornyát!
16. A település szociális ellátórendszerének fenntartását, mûkö- ket. Múltunk, hagyományaink ápolása, feldolgozása, rögzítése,
dését biztosítani kell. A Gondozási Központ kialakult rendszere tárgyi emlékek összegyûjtése nagyon fontos feladat. Közösségi érmegfelelõ. Kiemelt területet jelent az idõsgondozás, a nappali és dek a várra épülõ tudományos és mûvészeti tevékenység bõvítése.
bentlakásos ellátást minden körülmények között biztosítani kell. Ennek érdekében szorosan együtt kívánunk mûködni a szakmai
Fejleszteni kell az idõs, egyedülálló emberek otthoni segítését. A szervezetekkel. Fontos elvnek tartjuk, hogy „akinek nincs múltja,
szociális tevékenység nagyon fontos részét képezi a hátrányos annak jövõje sincs”!
helyzetû polgáraink segítése. A társadalmi felelõsségvállalást fon- 24. A helyi kisebbségek aktivitása városunk sokszínûségét erõsíttosnak tartjuk. Feladatunknak tekintjük, hogy a helyi vagy köz- heti. Közösségfejlesztõ munkájukban, hagyományaik ápolásában
ponti lehetõségekkel segítsük ezeket a családokat. A valóban rá- segíteni kívánjuk tevékenységüket.
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A polgármester tollából
közútkezelõ bevonásával szeretnénk megoldani. Jantner úrral és a jelen lévõ Kojnok
Róbert képviselõvel a szentpéteri árkot is
megtekintettük, ahol szintén valami megoldást kell találnunk. A régebb óta tervezett, de a gép meghibásodása miatt elhalasztott áteresztisztítások várhatóan a jövõ
héten megkezdõdhetnek, mivel a Woma
elkészült.

Június 18-án került kihirdetésre a 2020. évi
LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetésérõl, így az önkormányzati munkát érintõ különleges jogrend jelentette korlátozások is megszûntek. Ennek következtében a
hónap végén már újra bizottsági és testületi üléseket tudunk tartani. Az események
és a tennivalók besûrûsödtek, amely következtében feszített tempóban kellett
dolgoznunk. Néhány kiemelt eseményt, elvégzett munkát szeretnék megosztani. A
lista is hosszabb lesz ezúttal.
A szõlõhegyi utak fejlesztése és a közfoglalkoztatás tárgyában nyert pályázathoz
kapcsolódó gépbeszerzések és az egy fõ
gépkezelõ alkalmazása megtörtént. A gép
és a pótkocsi forgalomba helyezése is megtörtént, a rézsûvágót és az ágaprítót is intenzív használatba vettük. Sajnos csak egy
gépkezelõnk van, így a hatékonysági problémák jelentkeztek.
A Sió projekttel (csónakházépítés) kapcsolatos, már megkötött vállalkozási szerzõdést egyelõre nem sikerült felbontani,
azt a vállalkozó nem írta alá. A megyei önkormányzat dolgozik a probléma megoldásán. A beruházás érdekében folytattuk a
várral szemközti önkormányzati telek közmûvekkel történõ ellátásának megszervezését.
A konyha felújítása kapcsán a meghívásos
pályáztatást lefolytattuk. A legjobb ajánlatot tévõ Városüzemeltetési Kft.-vel a szerzõdést megkötöttem. A munkát az étterem festésével meg is kezdték. Sajnos a vizesblokk bontási munkálatait még nem
tudtuk megkezdeni, mivel a szükséges engedélyek még nem állnak a rendelkezésünkre. Általánosan igaz, hogy a bürokratikus akadályok minden építési, felújítási
tevékenységet jelentõs mértékben akadályoznak. Sok esetben fél évet meghaladó
elõkészítés ellenére még nem kerültünk a
megvalósítás közvetlen közelébe.
Megkezdtük az elõkészítését a BM „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatának elõkészítését, amelynek július 10. a beadási határideje, a pályázható összeg 30
millió, az önerõ mértéke 5%. A lehetõséget az óvoda fejlesztésére szeretnék felhasználni. A víz- és hõszigetelés, csapadékvíz elvezetés, belsõ közlekedési utak
elkészítése fontos feladatot jelent. A kérdést a testület tárgyalja. A pályázat elkészítése az idõ rövidsége miatt megkezdtük.
A közfoglalkoztatás keretében befejezõdött az óvodai bejárat elõtti tér kövezése és
csapadékvíz elvezetésének kivitelezése. A
zivatar kapcsán be is igazolódott, hogy a
rendszer mûködik és képes megvédeni a

társasházakat. A kertészetben is szépen
folyik a tevékenység, a héten kísérletképpen 300 tõ édesburgonyát is elültettünk. A
növények szépek, a kert tiszta. Nagy örömmel tapasztalom, hogy a városban egyfajta
„mozgalomként” elindult egy nagyon tiszteletreméltó civil kezdeményezés. Magánszemélyek és csoportok segítik a közös
életterünket jelentõ közterületek karbantartását. Köszönet nekik és a város azon ingatlantulajdonosainak, akik természetesnek veszik azt, hogy a házuk elõtti kis közös
darab az õ felelõsségük.
Az utcaleltár során jelzett úthibákat (kátyúkat) a kollégák pontosan felmérték, egy
adatbázisban összesítették. Az ajánlat bekérése folyamatban van, ezt követõen a
képviselõ-testület felhatalmazásával megrendelem a munkát. Az elõzetes becslések
alapján a legszükségesebb hibák megszüntetésének költsége meghaladja a 4 millió
forintot.
Régóta folyik az elõkészítése a belterületi
csapadékvíz elvezetõ rendszer karbantartásának. Az árkaink rendkívül elhanyagoltak, funkciójukat sok esetben betölteni
sem tudják már. Több utcában tervezünk
kotrást, a növényzet eltávolítását. A Malom utca esetében a közfoglalkoztatás keretében részben már elvégeztünk ilyen jellegû feladatokat. Az egyik akut problémát
jelentõ Gyár utca vízelvezetésének megoldása érdekében június 3-án és 9-én megbeszélést, majd bejárást folytattunk Jantner
József úrral, a Magyar Közút Paksi Üzemmérnökségének vezetõjével. A Gyár utca
teljes hosszában tervezett munkálatokat a

Június 17-én a késõ délutáni órákban 50
mm körüli csapadék hullt a simontornyai
vízgyûjtõn, amely kapcsán számos problémára ismételten rávilágított, persze ezek
nagy része nem új keletû. A Gyár, Temetõ,
Széchenyi, Malom utcák vízelvezetése tragikus. A már tervezett, de az átereszek tisztítása után megkezdeni akart árkok kotrását megkezdtük. A Széchenyi utca végén
részlegesen, a Temetõ utca teljes hosszában meg is valósult az eltelt napokban. A
Malom utca rendezése az ott tervezett járdaépítéssel párhuzamosan fog megtörténni. A Gyár utcai munkálatokat a Közútkezelõ válasza után fogjuk beütemezni. Az
Arany János utca és így a mûvelõdési ház
szennyvízelvezetési problémáira is rávilágított a rendkívüli csapadék. A csatornán
keresztül nagy mennyiségû csapadékvíz
árasztotta el az alagsori helyiségeket. A
probléma megoldásán már régebb óta dolgozunk, a megvalósítás késlekedése nem
gondolom, hogy a mi számlánkra írható.
Az idõjárás a szõlõhegyi utak esetében is
megmutatta (a mûszaki átvétel során általunk már jelzett) problémákat. Június
24-én a kivitelezõvel bejártuk a károsodott
részeket, a garanciális munkákat megrendeltem. A csapadék okozta önkormányzati károk megszüntetése érdekében vis
maior igényt jelentettünk be.
Június 3-án megbeszélést folytattam Vona
Tibor úrral és Tímár Krisztinával az
Experidance zenés, táncos produkció vezetõivel. A megbeszélés témája a már leszerzõdött, de a járványhelyzet miatt elmaradt mûsor pótlása volt. Javaslatunk szerint a jövõ évi városi ünnepségen kerülne
az idei évre tervezett produkció bemutatásra.
Június 4-én került sor az orvosi rendelõk
garanciális bejárására. A vállalkozó jelzése
alapján a kifogásolt hibákat elhárította,
ezek átvételére még nem került sor. A pályázat elszámolása, zárása folyamatban.
Ez sem nevezhetõ egy „sikertörténetnek”.
A dokumentációk több esetben nem lelhetõek fel. A kiviteli tervek papír alapon nem
tudjuk hova lettek, ezért újra meg kellett
rendelnünk azokat, amelynek a költségét
nekünk kellett állni.
Június 16-án megbeszélést folytattam a kaposvári székhelyû Investment Kft. képvi-
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selõivel. A téma bõrgyári terület ipari
parkká nyilvánítása. A pályázati úton elnyerhetõ címhez megvalósíthatósági tanulmányt is készíteni kell. A cég ajánlatával kapcsolatos megbeszélést folytattam
június 22-én Bátkai Lászlóval, az ipari társasház vezetõjével. A pályázat elõkészítése
és az ahhoz szükséges források megosztására vonatkozó javaslatot a képviselõ-testület és a társasház közösen fogja kialakítani.
Június 8-án lejárt az orvosi ügyelet szolgáltatójával kötött szerzõdésünk. Megkezdtük az új közbeszerzési eljárás elõkészítését, amelynek kapcsán elsõ lépcsõben az
eljárás lebonyolítására három cégnek
küldtünk ki ajánlattételi felhívást. Elkészült és aláírásra vár a szerzõdés meghosszabbítása. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke ebben az idõszakban 124
Ft-ról 155 Ft-ra nõne.
Június 22-én részt vettem egy Simontornya
és Kisszékely közötti megbeszélésen a várban, amit a Simontornya Múltjáért Alapítvány szervezett és készített elõ. Kisszékely
egy natúrpark létrehozását javasolja. A javaslat a képviselõ-testület elé kerül.
Június 17-én a pedagógusnap alkalmából
köszöntöttem a település óvodapedagógusait, amely alkalomból megköszöntem a
gyerekein érdekében folytatott munkájukat. Az iskolai vezetõivel egyeztetve
ugyanerre az iskola dolgozói esetében
õsszel kerülne sor
Május 31-én ismét sajnálatos esemény történt. A lángok martalékává vált egy
simontornyai otthon. A tragikus esemény
idején a helyszínen tájékozódtam a káreset
körülményeirõl, az oltás helyzetérõl. Az
önkormányzat nevében a károsultak részére egyszeri pénzügyi támogatást utaltunk ki, illetve a törmelékek elhelyezésében, valamint a hulladék elszállításában
nyújtottunk segítséget. Az oltásban részt
vevõ tûzoltóink munkáját ezúton is köszönöm. Egyúttal köszönöm a viharkárok elhárításában végzett munkájukat is.

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI
HÍREKRE
a polgármesteri
hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves
elõfizetés: 2400 Ft
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VÍZ VILÁGNAPI RAJZPÁLYÁZAT
A DRV Zrt. által még februárban meghirdetett rajzpályázatra – amit a vírushelyzet miatt május végéig
meghosszabbítottak – rekordszámú, 330 alkotás érkezett a különbözõ kategóriákban. A VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS jelmondattal fémjelzett pályázatra beérkezett rajzokat szakmai zsûri bírálta el. Ennek során
elsõrendû szempont volt a pályázó mondanivalója, illetve hogy az alkotás milyen módon kapcsolódik a
víz világnapja idei jelmondatához. A feladat egyaránt elgondolkodtatta az óvodás és általános iskolás
gyerekeket, a pályamûvek különféle nézõpontokból, rendkívül változatosan megjelenítve mutatják be
a klímaváltozás és a víz kapcsolatát. A rajzpályázaton a Mûvészeti Iskola növendékei is indultak és gyönyörû eredményeket értek el. Gratulálok a díjazottaknak és felkészítõ tanáraiknak: Boros Eszternek és
Gyurkóné Tóth Irénnek!

A DRV Zrt. rajzpályázatának nyertesei:
Alsó tagozatos iskolások:
I. helyezett: Kovács Tamás, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya
II. helyezett: Horváth Zsófia, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya
III. helyezett: Váczi Bianka, Balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskola és AMI

Felsõ tagozatos iskolások (5-6. osztály):
I. helyezett: Hajas Hanna, Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola
II. helyezett: Borbándy András, Hriszto Botev Általános Iskola
III. helyezett: Tóth Maja, Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya
G.H.H.
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MEGYENAP
MEDINÁN

Kedves
Olvasóink!

Július 1-jén Medinán rendezték meg a „Vár megye” – Tolnai Értékek
Napját. A rendezvényen 46 település – köztük Simontornya is – képviselte magát, valamint megjelentek az értéktár bizottságok és a megye
partnerszervezetei. Az ünnepélyes megnyitó a Simontornyai Várvédõk
ágyúlövésével indult, és a nap folyamán többször is magukra vonták a figyelmet egy-egy fegyverdurranással. Török sátrukban szívesen látták az
érdeklõdõket. Napközben vásári portyát tartottak, leányrablással fûszerezve, csak bajvívás után adták vissza az elraboltak szabadságát, de
volt nagylelkû településvezetõ, aki a váltságot megyei értékekben fizette meg. A standokon a települések jellegzetességei, értékei kerültek bemutatásra. A színpadon a házigazdák színes programot mutattak be: a
medinai gitárszakkörös gyerekek mûsorával indult, majd a Medinai
Tamburazenekar és a Csurgó zenekar a megye nemzetiségeit bemutatója következett. A játékos vetélkedõn, amin Nagymányok csapata bizonyult a legjobbnak, a medinai értékek kerültek középpontba. A legszebb stand címet Nagydorog vihette haza. Az idén is átadásra került a
Tolnaikum cím, amit tavaly a Simontornyai Vár is megkapott. Kiemelkedõ megyei érték lett a Szekszárdi márc, a Tamási gyógyvíz, a
Dunakömlõdi Lussonium és Nagyszékely református templom épületegyüttese.
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság kimagasló hagyományõrzõ, értékfeltáró, értékmentõ és népszerûsítõ tevékenysége elismeréséül Érték-díjat adományozott 2020-ban a Paksi Települési Értéktár Bizottság
számára.

Hálásan köszönjük, hogy megvásárolják és olvassák a
Simontornyai Híreket. Az újság szerkesztõi bizottsága a
hosszú évek alatt mindig változott, sok ember írása jelent
már meg az oldalainkon. A rendszeres írás, a tudósítás, az
információk összegyûjtése idõigényes és nem mindig zökkenõmentes. A jelenlegi kis csapat is igyekszik az elvárásoknak eleget tenni, minden fontosabb információt eljuttatni
az olvasókhoz. Egyikünk sem képzett újságíró, így idõnként
belefutunk egy-egy szakmaiatlanságba, vagy nem elég körültekintõen, nem minden részletre figyelve jelentetünk
meg írásokat. Az információk begyûjtésekor is elõfordulhat, hogy nem teljes listát kapunk, amit mi nem igazán tudunk ellenõrizni. Természetesen elfogadjuk az olvasók észrevételeit, felháborodását, jogos kritikáját, de szeretnénk
kérni és tapasztalni a megértésüket. Ne vegyék el a kedvünket a munkától támadó hangvétellel! Nincs megkülönböztetési szándék bennünk, amikor egy-egy név kimarad a havi
felsorolásokból, és ha a híreink nem teljes körûek, mulasztásunkat felvállaljuk, ha szükséges hibaigazítást is végzünk.
Kérjük, kedves olvasóinkat, hogy véleményüket, ötleteiket
nyugodtan jelezzék a simontornyaihirek@gmail.com
e-mail-címre. A segítõ észrevételeiket örömmel vesszük, ha
megírják, meg is jelentetjük az újság hasábjain!

MIné

MIné – G.H.H.

A jogász válaszol
Egy osztatlan közös tulajdonú ingatlanban több önálló lakás is található, de az ingatlanhoz csak
egyetlen szennyvíz-csatorna beállás tartozik. Erre a beállásra néhány tulajdonostárs már rákötött,
azonban az egyik lakás tulajdonosának rákötési igényét az ingatlan tulajdonosai elutasították, arra
hivatkozva, hogy a közös használatú udvaron a rákötés miatt szükséges földmunkák zavarnák a tulajdonosokat. A kérdés az volt, hogy jogszerû-e a tulajdonostársak tiltakozása a rákötés ellen.
Az ingatlantulajdonosok szennyvízhálózatra történõ csatlakozásának jogát és kötelezettségét törvény rögzíti. Ha az ingatlant határoló közterületen biztosított a
szennyvíz-bekötõvezeték és arra közvetlenül csatlakozni lehet, akkor az ingatlan tulajdonosa köteles a bekötést elvégezni, ellenkezõ esetben – környezetszennyezés
miatt – talajterhelési díjat kell fizetnie.
Ha az osztatlan közös tulajdonú ingatlan
esetében a tulajdonosok egy beálláson keresztül tudnak rákötni a csatornára, a tulajdonostársaknak meg kell állapodni egymással. A vonatkozó szabályok szerint a
tulajdonostársak kötelesek egymásnak
biztosítani, hogy mindenki kiépíthesse a
házi rákötést a saját lakrészéhez. Ehhez
akár egyetlen megállapodásban valameny-

nyi tulajdonostárs nyilatkozhat a tulajdonosi hozzájárulásról, vagy önálló tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat is tehetnek.
A tulajdonostársak a házi rákötés kapcsán
kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni, és nem csorbíthatják egymás jogait,
törvényes érdekeit.
A vizsgált esetben, ha bármelyik tulajdonostárs megtagadja a jogszabály által elõírt hozzájárulás megadását, az érintett tulajdonosnak bírósághoz kell fordulni, nyilatkozat pótlása jogcímen. A jogával viszszaélõ tulajdonostárs pervesztes lesz, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolja, valamint perköltség megfizetésére is fogja
kötelezni.

A rákötést akadályozó tulajdonostárs magatartásával ugyanakkor kárt is okozott,
hiszen a talajterhelési díjat az õ tiltakozása
miatt kellett az érintettnek megfizetni,
ezért a csatlakozni kívánó tulajdonostárs
által megfizetett talajterhelési díj összegével megegyezõ mértékû kártérítés megfizetésére is köteles lehet.
Olvasóink levelét
dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a
simontornyaihirek@gmail.com
e-mail-címre várja.
Jelen cikk kizárólag tájékoztató jellegû és
nem minõsül jogi tanácsadásnak, nem
használható fel jogi tanács vagy vélemény
helyettesítéseként.
Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász

Júniusi születések:

Házasságkötés:

Bogdán Tamás Balázs
Bujáki Zamira
Baráth Nóra
Fekete Szofia
Szõke Anna és Szõke Réka

Teszler János és Varga Mónika
Antalovics László és
Magyar Evelin Hermina
Piros Tibor és Valek Csilla
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Búcsút mondhatunk a
simontornyai búcsúnak?
Az utóbbi években sokan hiányolják az augusztus elsõ hétvégéjén szokásos simontornyai
búcsút, keresik az okokat, indulatosan emlegetik a felelõsöket. Én azt hiszem, egy természetes folyamat zajlott le Simontornyán, szépen, lassan kiüresedett, elvesztette lényegét,
és megszûnt.
A búcsú egy katolikus bûnbánati vallásgyakorlat, amely a bûnbánat szentségében föloldozást nyert bûnért járó, meghatározott ideig tartó büntetés elengedése. A búcsú eredeti
neve „elengedés” volt. A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a
rá váró büntetéstõl, Jézusnak az egyház révén közvetített kegyelme által. Szerte az országban számtalan búcsújáró hely jött létre, olyan kegyhelyek, melyek meglátogatásával
búcsú nyerhetõ el.
A településeknek is volt saját búcsúja,
ami a templomok védõszentjének
évente megtartott emlékünnepéhez
kapcsolódott. A simontornyai római
katolikus templomot Simon és Júdás
Tádé tiszteletére szentelték, õk a templom védõszentjei. Legendájuk szerint a
két apostol együtt lett vértanú Perzsiában. Simon a kelmefestõk és a tímárok,
valamint a favágók védõszentje, mivel
a hagyomány szerint kettéfûrészelték
õt. Júdás Tádét agyonverték. A kõmûvesek, tímárok, vésnökök védõszentje,
és oltalmát kérik reménytelennek látszó ügyekben, tanácstalanság idején,
valamint elveszett dolgok megtalálásához.
Érdekes egybeesés, hogy a 13. századi
várépítõ neve is Simon, a templom
egyik védõszentjének a neve is Simon.
A héber eredetû név jelentése: hallhatás, meghallgatás. Simon és Júdás Tádé
a tímárok védõszentjei, mindez egy
bõrgyártásról híres településen.
Emléknapjukat október 28-án tartjuk. A simontornyai búcsút azonban nem október végén, hanem mindig augusztus elején tartották.
A széthullott, lelki vezetõ nélkül maradt katolikus közösség újraépítését a törökök kiûzését követõen az ideérkezõ ferencesek végezték. A Styrum Limburg család anyagi segítségével a ferences rend megépítette a templomot és vele együtt a kolostort. A rendalapítóhoz, Assisi Szent Ferenchez kapcsolódóan, mint a ferences templomoknak általában, a Porciunkula ünnepén tartották a templombúcsút. A porciunkula részecskét jelent, annak az Assisiben található földdarabnak a neve, ahol Ferenc helyreállította az
Angyalos Boldogasszony Kápolnát. A pápa engedélyével búcsújáró hellyé vált, majd ezt
a lehetõséget késõbb minden ferences rendi templom megkapta. Így Simontornyán is a
Porciunkula ünnepén, augusztus elején, az összes ferences templommal egy idõben tartották a templombúcsút.
A búcsú tehát alapvetõen egy vallási alkalom volt, ahol a hívõ közösségek együtt ünnepeltek. Az ünnephez hozzátartozott, hogy erre az alkalomra hazaérkeztek az elszármazottak, a családok ünnepi lakomára gyûltek össze, vendégeket hívtak. Több helyen ezt a
napot vendégségnek is nevezték. A délutáni órákban az emberek sétára indultak, a családok, a régi ismerõsök találkoztak egymással. Minden településre ilyenkor vásározók, bazárosok, búcsúsok érkeztek, biztosítva a szórakozási lehetõséget, helyszínt a kimozduláshoz. Egyes helyeken vigasságot, bált is szerveztek erre a napra. Sok helyen évente ez
az alkalom volt az egyedüli nagyrendezvény, ahol a település lakói együtt szórakozhattak. Az utóbbi években már annyira elszaporodtak (a környéken is) a programok, hogy
szinte bármely hétvégén lehetõsége van bárkinek a kimozdulásra.
Az évtizedek során a vallási háttér fokozatosan kikopott az ünnep mögül, jelentõsége elhalványult. A hagyományból csupán az üres szórakozás maradt fenn. A családok összejövetelét már nem idõzítették a búcsú napjára, egyre kevesebben látogattak ki a bazárosokhoz, kevesen próbálták ki a céllövöldéket, a körhintákat. Az egyre kevesebb érdeklõdõ miatt egyre kevesebb lett a vállalkozók kínálata is, így teljesen elhalt ez a rendezvény.
Sokan emlegetik nosztalgiával a búcsúkat, de a lakosság szokásainak, körülményeinek
átalakulásával, a társadalmi változásoknak köszönhetõ, hogy ma már nincs nagy búcsú
Simontornyán.
MIné

BÚCSÚZUNK
SIMONTORNYA
ELHUNYT
LAKOSAITÓL

László Jánostól,
Pajor Ferenctõl,
Sziládi József
Ferenctõl,
Rajna Györgynétõl
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 Hivatal nyilvántartása alapján készült.)
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Volt egyszer egy bõrgyár
Ami a könyvbõl kimaradt

3.

Még mindig kerülnek elõ olyan képek, melyek a nagy múltú bõrgyárral összefüggésbe hozhatók. Az üzemi képek rég elfogytak,
de a gyerekturisták, a hajdani nagy túrázók szülei majdnem mind
a gyárban dolgoztak. Az 1. képen Tóth Jánost látjuk, Gyurkó Gáborné Irénke édesapját. Õ a 30-as években Fried Imre gyártulajdonos családjánál dolgozott, s a hagyomány szerint a család tagjait néha még egy-egy táncra is felkérhette. Azt sajnos nem tudjuk,
hogy a képen rajta kívül még kik láthatók.

tagjaival koccint Cserháti Péter, Simontornya akkori polgármestere. Balról: Somogyi János, Csajági Zoltán és Gárdonyi Zsolt.
(Kiss fotó) És egy másik kép, amit már a 21. században készítet4.

1.

6.

2.

A 2. kép 1960 körül készült a gyertyánosi erdõszélen egy háziverseny ifjú résztvevõirõl, akik egy-egy felnõtt kísérõvel barangoltak
az erdõben. Elsõ sor balról: Dudás Mária, Baum Margitka, Szabó
Marika, Jánosi Zita, Bregovics Marika, Pintér Ilike. 2. sor: Csomós Marika, Tóth Imre (Mütyür), Kovács Katika, egy vendég kislány, Csillag Ági. Állnak: Selmeczy Iván, Tóth Laci, Keresztes Laci, Pintér Klári, Ágoston Karcsi. A gyõztes csapatnak egy-egy turistajelvény volt a nyereménye. (Kiss fotó)
A 3. képet az egyik börzsönyi túránkon, 1962 körül fényképeztem
a magyarkúti turistaház elõtt. A hat gyermekturistával indultam
neki a rengetegnek, s a jó pár kilométeres gyaloglás után szerencsésen megúsztuk a mögöttünk lezúduló zivatart. A képen balról:
Kovács Katika, Bregovics Marika, Kellner Marika, Szabó Marika,
Herczeg Öcsi (Lajos) és Herczeg Pityu. Szabó Marika és Herczeg
Lajos késõbb terepen történõ tájékozódásból és elméleti feladatokból álló megyei ifjúsági versenyt is nyert. A fiatalok természetszeretete a felnõtt turistáknak is sok örömet szerzett.
Az 1960-as években készült fotó Bereczki Pálné Vendrei Ilonától,
a bõrgyár igazgatójának a lányától származik. Ahogy látjuk, éppen Molnár Lajosék vendégelik meg õket Székelyi úti kirándulásukon. Szemben Muci ül (Vendrei Ilona). Kétoldalt Molnár Lajos és felesége, Zsuzsa háttal, és talán dr. Batár István. Az 5. egy
karácsonyi kép, ami még 20. századi lehet, a Kéz a kézben klub fiú

7.
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tem az ozorai vármúzeumban. Gárdonyi
Zsolt édesanyjával, Irénkével és Teszler Fruzsina édesanyjával, Erzsikével. Jobbszélen áll
dr. Selmeczy Ivánné, Trude néni, aki nyugdíjas pedagógusként elkísérte a kis csapatot.
Mögöttük Illyés Gyula fiatalkori képe, aki sok
nyarat eltöltött gyermekkorában Ozorán,
apai nagyszüleinél.
A 7. kép a 2005-ös városi találkozón készült.
Balról: Sánta Illésné Németh Joli osztálytársam és rokonai: Kiss Margit, Kovács Attiláné
Csomós Kati, Csomós András – aki évtizedeken át volt munkatársam a bõrgyárban –, õk
Pécsrõl jöttek. Mellette Kiss Imréné Kövér
Mária osztálytársunk Gyöngyösrõl. A háttérben az amatõr alkotók munkáit látjuk.

Július 7-én Simontornyára látogatott egy 88 éves hölgy a családjával, hogy gyermekkori emlékei után kutathasson a hajdani lakóhelyén, a múltjának egy fontos szeletkéjét felidézze. A polgármesteri hivatalban történt beszélgetés során kiderült, Vámospércsi Éva 1939 és 1950 között Simontornyán, a Horthy utcában élt a családjával. (Ma
ezt Petõfi utcának hívják.) Az édesapja, Vámospércsi József a munkácsi 11. honvéd
gyalogezred õrmestere, 1917. szeptember 28-án, mint a géppuskaszakasz vezetõje,
Ocna és Slanic közötti magaslaton volt állásban. A megindított gyalogsági támadásukat Vámospércsi õrmester géppuskatûzzel támogatta. A megindult román ellentámadás során az elõnyomuló csapatot oldaltûzzel fogadta, aminek hatására kénytelenek voltak visszahúzódni. Vámospércsi a jól megválasztott géppuskafészkébõl való
tüzeléssel döntõ szerepet játszott az ellenség támadásának visszaverésében.
Bátor és eredményes tevékenységéért az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel jutalmazták. (http://www.hungarianarmedforces.com/hosoknaptara/2017/170928.htm)
A Simontornyai Hírek 2016. novemberi számában Kiss Margit „Csillagos ég, merre
van a magyar hazám?” címû írásában olvashattuk: „az 1940-es évek elején a
simontornyai katolikus elemi iskolában (3. vagy 4. osztályban?) hat nevet kellett megtanulnunk és pontosan az alábbi sorrendben (ami talán az adományozás sorrendjét,
de lehet, hogy valami mást fejezett ki): 1. Vitéz Takács János, 2. vitéz Bongor Lajos, 3.
vitéz Sipos József, 4. vitéz Lajtaújfalusi József, 5. vitéz Bongor Sándor, 6. vitéz Vámospércsi József.
Egy másik lapszámban ezt írta Kiss Margit: „Vitéz Vámospércsi József élesztõ-elosztóként dolgozott Simontornyán. Éva lánya egy évvel volt fiatalabb nálam, és volt még
egy kislány is. Három felnõtt fia futballszeretõ ember volt. Családja Olaszországból
jött Magyarországra. Nagyapja részt vett a 48-as szabadságharcban. Vitéz Vámospércsi József õrmesterként küzdötte végig az I. világháborút az orosz, olasz, román,
szerb és francia frontokon. Kétszer sebesült, több kitüntetést kapott. 1927-ben avatták vitézzé.”
Elsétálva a Helytörténet Házába Vámospércsi Éva több olyan fényképet talált, melyek kortársairól készültek, örömmel látta viszont ismerõseit. Az iskolatörténeti kiállításban megtaláltuk az 1939/40. évi anyakönyvben a nevét, illetve az osztályzatait.
Csodálattal lapoztak bele Tóthné Unghy Ilona által alkotott helytörténeti kiadványokba és megvásárolták azokat, hogy a múltidézés otthon is folytatódhasson.

Kiss Margit

MIné

4.

Értékeink – Kékesi László hagyatéka
1998. június 3-án Kékesi Lászlóné, született Fésû Magdolna Simontornya városának ajándékozta grafikusmûvész férje kisgrafikai alkotásait, melyeket a Magyar Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus is nyilvántart, eszmei értékük meghaladja a 20 millió forintot.
Kékesi László 1919. szeptember 17-én született Szarvason. 1939-ben került a budapesti Iparmûvészeti Fõiskolára, díszítõ-festõ szakon
szerzett diplomát 1942-ben. A fõiskola után az egyházmûvészetben alkotott, majd 1945-tõl az alkalmazott grafika terén mélyítette el
tudását. 1956-tól 1980-ig, nyugdíjaztatásának évéig, a Pénzjegynyomda mûvészeti osztályának dolgozója, 1960-tól kapcsolódott be a
bélyegtervezés mûfajába: 226 magyar és 611 külföldi postabélyeg megálmodója, tervezõje volt. Három alkalommal (1963, 1965, 1966)
nyerte el az év legszebb sport képzõmûvészeti alkotásáért, egy ízben (1989) az év legszebb bélyegének járó díjat. Több mint 50 külföldi
társas és tematikus kiállítása mellett harminc hazai kiállításon mutatta be munkáit. Nemzetközileg ismert és elismert ex libris-tervezõ
volt.
Életmû-kiállítását 1993-ban rendezte meg a budapesti Bélyegmúzeum. 2019-ben születésének 100. évfordulója alkalmából volt tárlata
Budapesten az Olasz Intézetben, Szarvason, a szülõvárosában és Simontornyán a várban a családdal együtt rendeztünk kiállítást a
mûvész alkotásaiból.
Kékesi László a grafikai munkái mellett Márton Lajos mesterrel több magyarországi templom felújítását is végezte. Így kerültek
1943-ban Simontornyára, hogy a barokk templom restaurálásához hozzálássanak. Kékesi László nem várt felfedezést tett a kórus alatti falszakaszok tisztogatása során. A fõbejárat két oldalán egy-egy Maulbertsch-alkotásnak vélt festményre bukkant a lefestés alatt.
Eredetileg ide új freskók kerültek volna, de így a szenvedéstörténet két mozzanatát sikerült teljes szépségében helyreállítani. A szentély oldalsó falán szintén elõkerült egy eredeti kép, de annak visszaállítása már nem volt lehetséges, ide Márton Lajos mester magyar
szenteket ábrázoló freskója került. A szentély túloldalán látható kicsi kép Kékesi László munkája: Szent József a gyermekkel. A
mennyezeti freskók restaurálásán túl új festményt alkottak a diadalíven közösen Az Oltáriszentség dicsõítése címmel. A jobb oldali három figurából álló kompozíciót Kékesi László készítette. A férfi alakját Mohos János tanító úrról mintázta, a térdeplõ asszony alakját a
leendõ feleségérõl, Fésû Magdolnáról.
Fésû Ferenc a Fried család kertésze volt, lánya, Magdolna pedig Fried Pálnénak szellemi és segítõ partnere, akire mindig számíthatott.
A budapesti mesterek a Fried családnál étkeztek, itt találkozott Kékesi László Magdikával, akit késõbb feleségül vett. Rövid idõre
Simontornyán telepedtek le, két idõsebb gyermekük is itt született. Gyakran visszalátogattak ide, még az unokák is szeretettel beszélnek Simontornyáról. A városunkhoz való kötõdésüket fejezték ki azzal, hogy nekünk ajándékozták Kékesi László alkotásait.
MIné
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Elballagtak a nyolcadikosok
Véget ért a tanév
8. a

Két osztály nyolcadikos diákjai vettek búcsút iskolájuktól június 20-án a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban tartott
ballagáson.
Az idén negyvenegy végzõs diák járta végig az iskola feldíszített termeit, 9 órakor Balassa Zoltán és 10 órakor Enesei József osztályfõnökök vezetésével. A nagy tömeg elmaradt, hiszen a vírushelyzet miatt minden tanulónak csak két hozzátartozója jelenhetett meg az
ünnepségen. Ennek ellenére a ballagás éppolyan csodálatos volt, mint az elõzõ években. Az öröm és a szomorúság egyaránt megjelent
az arcokon. Hisz nyolcadikos ballagónak lenni valaminek a végét jelenti, de sokkal inkább valaminek a kezdetét. Nyitva áll elõttetek a
kapu, melybõl egy ismeretlen, vágyakozásokkal, kíváncsisággal és élményekkel teli útra léphettek. Az, hogy ezen az úton mi történik
veletek, az nem csak az úton, hanem rajtatok is múlik.
Gratulálok minden végzõs diáknak és szüleiknek is, mert bizony közös a siker!
G.H.H.

8. b
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