XIX. évfolyam 8. szám
2020. augusztus

Ára:
200 Ft

BORVERSENY
2020

ÕSZIKÉK 15
Fennállásának tizenötödik évfordulóját
ünnepelte a simontornyai Õszikék Idõsek
Otthona. Az idei évben külsõs vendégeket
nem fogadva szûk körben tartották meg az
ünnepet. Petrovics Péterné köszöntötte az
otthon lakóit és az idõsek klubjának a tagjait. Ezután Szávolovics Gabriella és Soós

József örökzöld slágerekkel szórakoztatta
a közönséget. A program végén a résztvevõk közösen fogyasztották el a bográcsos
pörköltet és a születésnaphoz illõen elmaradhatatlan csoki tortát.
G.H.H.

Simontornya nemcsak a várról és a bõrgyárról híres, hanem kiváló borairól is.
Folytatás a 12. oldalon.

ILYEN A MI SZÕLÕHEGYÜNK
A Simontornya Múltjáért Alapítvány fotópályázatot hirdetett „ILYEN A MI SZÕLÕHEGYÜNK” címmel. A legjobb képekbõl kiállítást rendeztek a várban és az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között került sor a borverseny keretein belül.
I. Nádasi Martin: Szõlõhegy
II. Szekeres Tiborné: Délutáni fényben
III. Fekete Kata. Szõlõhegyi csend
Közönségdíj: Gulyás András: Borospohár
G.H.H.

Nádasi Martin: Szõlõhegy
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2020. július 30-án rendkívüli ülést tartott, a tárgyalt témákról,
döntésekrõl készült ez az összefoglaló.

Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ elmondta, hogy júniusban két
káresemény is történt, a heves esõzések miatt keletkeztek károk.
Két pályázatot nyújtottak be. Az elsõben a Régitemetõ utcán, a
Kossuth téren és a mûvelõdési ház alagsorában keletkezõ károk
helyreállítását tervezik. A kárszakértõ 12 millió forintos helyreállítási költséget becsült elõzetesen. A második pályázat a Kossuth
téren az esõ hatásáras keletkezett üreg miatt került benyújtásra.
Itt a szakértõ 6,6 millió forintos kárösszeget állapított meg. Így
összesen 18 millió forintra pályázhat a város.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ tájékoztatott, hogy ez
a Kisasszony-tó körüli terület. A korábbi testületi határozatnak
megfelelõen kiírták a pályázatot. Egy jelentkezõ volt, az ajánlata
megfelelt a kiírásnak.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 7081 Simontornya 844/3.
hrsz-ú gyep, legelõ mûvelési ágú és 2,5684 ha nagyságú ingatlant
eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Bencze Kornél simontornyai lakost jelöli. Az ingatlan vételára 2.504.000 Ft, melybe a már teljesített 50.000 Ft bánatpénz és a 35.000 Ft értékbecslési díj beszámítandó. A tulajdonjog átírása csak a teljes vételár kifizetését követõen kerülhet sor.

Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ tájékoztatott, hogy a gördülõ fejlesztési terv (GFT) határozza meg a víziközmû fejlesztéseket. Ezt
minden évben felül kell vizsgálni. Most szükség van egy új kút fúrására. Már az elõzõ testület megbízott egy tervezõt, megjött az
engedély is. Hogy a kútfúrás megvalósulhasson, ahhoz módosítani el a GFT-t. A DRV-vel már hónapok óta egyeztetnek, most kerülhet sor erre.
A képviselõ-testülete döntött arról, hogy a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által a 2020–2034. idõszakra elkészített Gördülõ Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

Torma József polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Programban Simontornya 29 millió forintot nyert a régi klubépület felújítására. Ebbõl szigetelés, nyílászáró-csere, akadálymentesítés
és fûtéskorszerûsítés valósul majd meg. Már megérkezett a támogatási szerzõdés, most várják az árajánlatokat a kivitelezõktõl.
Lacza Attila, a Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója tájékoztatott, hogy a Magyar Falu Programban a civil szervezetek is pályázhatnak. Közösségi tér átalakítására szeretnének benyújtani 6 millió forintra. A volt kazánházból szeretnének új klubhelyiséget létrehozni. Fel kell tölteni, aztán lesz egy akadálymentesen megközelíthetõ helyiség, a mostani emeleti terembe egyre nehezebben
jutnak fel az idõsek, nehezen mozgók. Tudja, hogy a 6 millió forint
kevés, próbál egyéb támogatást is szerezni. A Simotrade Kft. elvállalta a villanyszerelést ingyen. Jövõre a jótékonysági bál bevételét is erre fordítanák. Úgy látja, évente 2-3 ezer fõt is kiszolgál a

klub. Kérte az önkormányzat segítségét. Módosítani kell a szerzõdést, meg kell hosszabbítani a fenntartási idõre.
Simontornya Város Önkormányzata a TEMI Fried Mûvelõdési
Ház Közhasznú Alapítvánnyal kötött épület használati szerzõdését, valamint a közmûvelõdési szerzõdést úgy módosította, hogy
azok a pályázat fenntartási kötelezettségének 5 éves lejáratának a
végéig (elõreláthatólag 2026. december 31-ig) érvényesek legyenek. Valamint a képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány
által a Magyar Falu Program „Civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása” címû FCA-KP-’-2020/1 kódszámú pályázatához a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.

Nyirati József informatikus tájékoztatott, hogy a pályázaton 15
ezer euró értékben nyert a város wifi fejlesztést. Most 2 cég adott
ajánlatot. Az elsõ ajánlatot javasolja elfogadásra: õk havi 20 ezer
forintért 9 kültéri és 3 beltéri wifi pontot alakítanának ki. Megígérték, hogy a meglévõ webkamera rendszert is ráköthetik majd
erre a hálózatra. Most épp nincs karbantartója a kamerarendszernek. A rendõrségnél vannak a rögzített felvételek. De gyakran van meghibásodás. Lépni kell, hogy mûködhessen a rendszer.
Az ajánlat szerint a polgármesteri hivatalban mûködõ internetet
„lõnék át” a bõrgyári víztoronyra, és onnan mehetne szerteszét.
Ehhez áramot kell feljuttatni a torony tetejére.
A képviselõ-testület a költséghatékonyabb árajánlat és a rendszer
kiterjesztése és bõvítési lehetõségek alapján a nyertes ajánlattevõnek a Tamásinet Kft.-t választotta.

Torma József polgármester elmondta, hogy ez a kínai vállalkozás
ügye. Decemberben jártak a telepükön. Akkor kérték 5 kínai üzletember számára a meghívóleveleket. Meg is kapták. Most azt
kérik, hogy 4 indiai befektetõ számára adjanak meghívólevelet.
Nem látja pontosan, hogy mi történik a cég körül. Októberi kezdésrõl beszélnek, de ennek semmi garanciáját nem látni. Ráadásul a vírushelyzet miatt India most piros besorolású ország.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy vegye
fel a kapcsolatot a Charemer Kft.-vel, kezdeményezzen egy helyszíni bejárást, és a tapasztalatok alapján döntsön a megbízólevelekrõl.

Torma József polgármester kérte Witzl Zsolt városi fõépítészt,
hogy az építési szabályokról adjon tájékoztatást a simontornyaiaknak, hogy elkerülhetõek legyenek a hasonló esetek. Az építész
úr információkat tartalmazó írását ebben a lapszámban találhatják meg.
A képviselõ-testület zárt ülésen döntött arról, hogy Horváth Géza
kötelezettel szemben a Simontornya város polgármestere által
2020. június 19-én kiadott kötelezõ határozatát hatályában fenntartja, a kérelmezõk fellebbezési kérelmét elutasítja. A kötelezésben foglaltak végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ére
módosítja.
A testületi ülésrõl készült tévéfelvétel megtekinthetõ a város
facebook oldalán:
https://www.facebook.com/onkormanyzata.simontornyavaros.3,
az ülés jegyzõkönyve pedig olvasható a város honlapján.
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2
020.
Az oldalt összeállította: Molnárné Bereczki Annamária, a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetõje
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Jogász válaszol

Olvasónk kérdése az volt, hogy mit jelent a
vállalkozások számára a tevékenységi
körben foglaltak betartása, illetve milyen
következményei lehetnek annak, ha a vállalkozás olyan terméket értékesít, amelyre
nem lenne jogosult.
A kérdés megválaszolásához külön kell választani a hatósági engedélyhez kötött és a
meghatározott képesítéshez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályokat, továbbá ki kell térni a cégjegyzékben is feltüntetett TEÁOR szerinti fõtevékenységre és egyéb tevékenységekre.
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez
köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti

meg. Ilyen tevékenység például a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység,
melynek folytatásához a dohánytermékek
jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkezõ
illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélye szükséges. Engedély nélküli dohánytermék értékesítés esetén az engedélyezõ hatóság közigazgatási hatósági eljárást indíthat vele szemben.
Vannak olyan tevékenységek is, amelyek
folytatása bizonyos képesítéshez kötött.
Ilyen tevékenységet a gazdasági társaság
akkor végezhet, ha az e tevékenységben
személyes közremûködést vállaló tagja,
vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési
követelménynek megfelel. Ilyen tevékenység például a gépjármû szerelõi tevékenység, melyet csak autószerelõ szakmunkás
képesítéssel lehet végezni.
Ha valamely tevékenység folytatásához
sem hatósági engedélyt, sem képesítési
követelményt nem határoz meg jogszabály, akkor azt a tevékenységet a vállalkozások szabadon végezhetik.
Fontos tudni, hogy a cégjegyzékben található, a TEÁOR nómenklatúra (Tevé-

kenységek Egységes Ágazati Osztályozási
Rendszere) szerinti megjelölt fõtevékenység és egyéb tevékenységek önmagukban
nem jelentik azt, hogy az adott tevékenység végzésére jogosult lenne a vállalkozás,
hiszen ha engedélyhez vagy képesítéshez
kötött az adott tevékenység, akkor csak az
engedélyek birtokában lesz jogszerû a
vállalkozás tevékenysége.
Ha a vállalkozás olyan tevékenységet kíván folytatni, amihez sem hatósági engedély, sem képesítési követelmény nincs
elõírva, szabadon végezheti attól függetlenül, hogy a cégjegyzékében szerepel-e az
adott tevékenység vagy sem. Az engedélyhez vagy a képesítési követelményhez kötött tevékenységekrõl a kormányablakokból, vagy a Kormányzati Ügyfélvonalon is
tájékozódhatunk.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a csevego7761@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
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NÉHÁNY GONDOLAT
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRÕL...
A korábbi, talán egyértelmûbbnek mondható szabályozást követõen, az építési ügyekben 2018 januárjától újabb változás következett be, melynek immár túl vagyunk két gyakorló évén, és
mondhatni, van még bõven mit tanulnunk.
Korábban a Helyi Építési Szabályzat rendelkezett arról, hogy mit
lehet és mit nem lehet. A településkép védelemrõl szóló törvény
(2016. évi LXXIV. törvény) új fordulatot és ezzel egy teljesen új
szemléletet hozott az építési ügyekbe.
Az elmúlt évek gyakorlata, hogy sok építés kikerült az engedélyköteles körbõl, de az új szabályozással ezen építések tekintetében
is kötelezettségek keletkeztek, melyeknek meg kell felelni. Ilyen
kérdéskör például az épületek felújítása a manapság nagyon is
idõszerû homlokzatszigetelés, nyílászáró-csere, tetõfedés cseréje, mely ugyan nem építési engedélyhez kötött tevékenység, de a
településkép-védelem kapcsán szabályok vonatkoznak rá és bizony kötelezettségekkel is járhat.
A szabályozás két részre szakadt nem csak a rendeleteket tekintve, de az elbírálást és az eljárást tekintve is.
A korábbi rendszerrel azonosan Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról rendelkezik az alábbi
három kérdéskörben:
– Hol lehet építeni: E tekintetben a rendelet beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt területekre osztja a település teljes közigazgatási területét, ezeken belül övezeteket határoz meg és minden
egyes övezetben meghatározza, hogy az adott területen lehet-e
építeni.
– Mit lehet építeni: A rendelet az adott építési övezetekre elõírást
tartalmaz, hogy milyen funkciójú épületek helyezhetõk el azon a
területen.
– Mekkorát lehet építeni: A rendelet minden egyes építésövezetben meghatározza, hogy:
– mekkora lehet a telek legkisebb mérete (alapterülete, szélessége és mélysége/hossza),
– a telek mekkora területét lehet beépíteni (beépítési százalék),
– az egyes épületek milyen magasak lehetnek (építménymagasság),
– az épületeket a telken belül hol kell elhelyezni (oldalhatáron
vagy szabadon állóan, esetleg ikresen csatlakozóan),
– a telek mekkora részét kell zöldfelületként megtartani (zöldfelületi arány).
Ezen kérdéskörökben az elsõ fokon eljáró építésügyi hatóságnál
(jelenleg: Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Fõosztály Építésügyi Osztály) kell építési engedély iránti kérelmet elõterjeszteni, illetve esetlegesen igazolást kérni az engedély nélkül építhetõségrõl. Az építési engedélyt elektronikus
úton az ÉTDR rendszeren keresztül kell benyújtani, melyben a
megbízott tervezõ bizonyára mindenkinek segítséget fog nyújtani. Az építési munkát, az engedélyezési eljárást, illetve az építési
engedély megszerzését követõen az építésfelügyeleti hatóság ellenõrzi (jelenleg: Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Fõosztály Építésügyi Osztály).

Új elem a szabályozásban Simontornya Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 17/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Simontornya város településkép védelmérõl, mely rendeletet
törvényi felhatalmazás alapján a Településképi Arculati Kézikönyv szakmai alapjain alkotta meg a testület.
A korábban a Helyi Építési Szabályzatban szereplõ kérdéskörben, a korábbi szabályokat részben átvéve, módosítva, illetve új
szabályelemekkel kiegészítve ebben a rendeletben kapunk útmutatást a hogyan, mi módon lehet építkezni kérdésre:
– az épület homlokzatain milyen anyagokat és színeket használhatunk,
– az épület tetõformája, tetõhajlásszöge milyen lehet, azon milyen színû és anyagú tetõfedést alkalmazhatunk,
– hol és milyen módon bõvíthetjük a meglévõ épületeinket,
– hol és milyen módon építhetünk garázst, vagy egyéb melléképületeket,
– milyen lehet az utcai kerítés megjelenése, anyaghasználata, színe
– hol lehet az épületen napelemeket, napkollektorokat elhelyezni
– hol és mekkora reklámfelületeket lehet az épület homlokzatán
kialakítani
– stb.
Ezen kérdéskörben Simontornya város polgármesterénél, illetve
nálam, Simontornya város fõépítészénél lehet szakmai konzultációt kezdeményezni, illetve a bejelentési és véleményezési eljárásokat is lefolytatni, valamint az ellenõrzést is mi végezzük.
Sok esetben ezen eljárásoknak meg kell elõzniük az engedélyezési eljárásokat, de az egyes nem építési engedélyköteles építések
esetében is kötelezõ jellegûen le kell folytatni a szakmai konzultációt, vagy a bejelentést. Javaslom a szakmai konzultációra, ha van
már kiválasztott tervezõ, akkor vele együtt érkezzenek, esetleg
bízzák rá az egyeztetést.
Fontos megjegyezni, hogy ebben a kérdéskörben a szabálytalan
építések esetében, településkép-védelmi kötelezési eljárás is lefolytatható és akár településkép-védelmi bírság is kiszabható,
persze a rendeletnek nem célja a bírságolás, az csak egy eszköz az
elõírások érvényesítésére.
Javaslom, hogy az építési munkákat megelõzõen – legyen az akár
új építés, bõvítés vagy felújítás – éljenek a konzultáció lehetõségével, melyet ingyenesen biztosítunk. A konzultációról minden
esetben jegyzõkönyv is készül, mely tartalmazza a kötelezõ elõírásokat. Az elõzetes konzultációval megelõzhetõk a felesleges újratervezési munkák – melyek akár komoly költséggel is járhatnak –,
illetve a késõbbi kötelezési eljárások is elkerülhetõk, hiszen a
jegyzõkönyvben szereplõ adatok mind Önöket, mind minket kötnek.
Bízom benne, hogy ezzel az útmutatóval segítettem minden építkezni szándékozónak és rövidesen találkozunk a szakmai konzultációkon.
Witzl Zsolt fõépítész – +36 30 2478768
Ügyfélfogadás: minden pénteken 9.00–11.00 óráig

FIZESSEN ELÕ A
SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
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NYERTES PÁLYÁZATOK
Szociális alapszolgáltatás
fejlesztése Simontornyán
Simontornya Város Önkormányzata 2017-ben támogatást nyert a TOP-4.2.1-15TL1-2016-00003 kódszámú „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” címû pályázat keretében az idõsek
napközi otthonának új helyszínen történõ
kialakítására. Az eredeti elképzelések szerint az intézmény a Vártér 5. szám alól a
simontornyai ferences rendház épület jelenleg használaton kívüli részébe költözött
volna. Az önkormányzat elkészíttette az
engedélyes és a kiviteli terveket. A tervek
elkészültét követõen a megfelelõ kivitelezõ
cég kiválasztása érdekében közbeszerzési
eljárás került kiírásra több alkalommal, de
sajnos eredménytelen volt. A pályázati támogatás megítélése óta az építõanyagárak
és a munkadíj is nagymértékben emelkedett, ebbõl adódóan az elnyert támogatás
nem fedezte volna a kivitelezés bekerülési
költségét. Mivel az önkormányzat sem tudta vállalni a többletköltségeket saját költségvetése terhére, ezért nem folytatta a
megvalósítást.
A 2019 októberében felállt új városvezetés
és testület áttekintette a projekt jelenlegi
helyzetét. Úgy értékelték, hogy a szociális
szolgáltatások fejlesztésére mindenképpen
szükség van, ezért megvizsgálták a megvalósítás lehetõségeit. Az önkormányzati ingatlanokat számba véve arra az álláspontra
jutottak, hogy az ellátás fejlesztésére csak a
jelenlegi helyén, a Vártér 5. szám alatti
épület teljes kihasználásával lenne lehetõség. Az épületben mûködõ családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálatnak új helyszínt kellett keresni. Az önkormányzat tulajdonában álló, a polgármesteri hivatal épülete
mögött található – korábban okmányirodaként mûködõ – épület lenne a legalkalmasabb a szolgálat elhelyezésére. Az önkormányzat részben a pályázati kertbõl szeretné megvalósítani a polgármesteri hivatal
belsõ udvar burkolatának felújítását, csapadékvíz elvezetését is.
Az új elképzelések megvalósításához a pályázat támogatói okiratának módosítására
volt szükség, ami hosszas elbírálási idõszakot követõen sikerült, tehát a pályázat keretében megvalósulhat a jelenleg is szociális alapszolgáltatást nyújtó épület felújítása, korszerûsítése, valamint a családsegítõ
és gyermekjóléti szolgálat is új helyen, megújult környezetben történõ kialakítása. A
pályázat keretében az idõsek klubja – nappali foglalkoztató 25 fõsre, a demens ellátás 13 fõsre bõvülne, továbbá két új munkahely is létesülne.
A kivitelezés költsége bruttó 100 millió Ft.
A projektben nem elszámolható pluszban
felmerülõ költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja. Az építési munkálatok reményeink szerint az idei évben elkezdõdhetnek és jövõ év végére be is fejezõdnének.

Simontornya Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében pályázatot
adott be a „Közösségi tér ki-/átalakítás és
foglalkoztatás” címû pályázatra. A pályázati kiírás célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok
helyben maradásának elõsegítése, az elvándorlás visszaszorítása. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közösségi terek kialakítása, felújítása és közösségszervezõ bértámogatása az önkormányzatok és
kulturális intézmények bevonásával. Az
alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.
Simontornyán a Fried Mûvelõdés Ház
Klub épülete az egyik ilyen közösségi tér.
Sajnos az épület állaga az elmúlt évtizedek
során eléggé leromlott, felújítása mielõbb

indokolt lenne. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, 29,6 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást kapott önkormányzatunk. A pályázat keretében az épület homlokzati hõszigetelést, a lapos tetõ vízszigetelést fog kapni, új nyílászárók kerülnek beépítésre, részleges akadálymentesítés fog
megvalósulni, fûtésrendszere részben korszerûsítve lesz. A könyvtár épület ad helyet
a közösségi színtérnek, klubszobái a felújítást követõen komfortosabbá, reményeink
szerint látogatottabbá válnának majd. Terveink között szerepel az épülethez tartozó
udvar térburkolatának közfoglalkoztatási
pályázat keretein belül történõ felújítása.
A kivitelezés elõreláthatólag az idei évben
el fog indulni és a jövõ év második felében
fog befejezõdni.
Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ és
Witzl Éva pályázati referens,
Simontornyai Polgármesteri Hivatal
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Értékeink – A VÁR
Simontornyán mindenki természetesnek
veszi, hogy van egy várunk, és sokan fogalmaznak meg véleményeket, kritikákat a
vár épületének állapotáról, a benne mûködõ életrõl. Van, aki ötleteket ad, van, aki
határozott elképzeléssel bír a felújítással,
hasznosítással kapcsolatban. Az internetes világban gyakran találkozunk bejegyzésekkel helyszínekrõl, turisztikai látványosságok méltatásáról, bírálatáról. Arc nélkül, kíméletlen kritikákkal illetnek intézményeket, épületeket, várakat. Gyakran
olvashatunk a simontornyai várat méltató
vagy éppen kritizáló írásokat is. A véleményalkotásra mindenkinek joga van, viszont a tényszerû közlések elõtt fontos lenne megismerni az adottságokat, a lehetõségeket, az éppen aktuális terveket stb. Pár
hete egy facebook-os bejegyzés során komoly szópárbaj alakult ki a várral kapcsolatban, amibõl kiderült, hogy a simontornyai embereket érdekli a vár sorsa, de nincsenek megfelelõ ismereteik vele kapcsolatban.
A felújított vár az 1975-ben történt átadásakor országos jelentõségû volt. Horler
Miklós a doktori dolgozatát a simontornyai vár kutatásából, helyreállításából írta.
A mûemlékvédelem hetvenes évekbeli
szemléletét tükrözik az építészeti megoldások. Az akkor korszerûnek számító felújítás felett eljárt az idõ, megváltoztak a
nézetek, a mûemlékvédelem rendszere is
átalakult, és az épület állaga is nagyban
romlott. Sorra jelentkeznek a megoldásra
váró problémák, az esztétikai hibákon túl,
már statikai és egyéb vizsgálatokra is szükség van. A történeti kiállítás sem változott
1975 óta. Természetesen megfakultak az
oklevelek, és a régészeti leletek installációi
statikusak, a vitrinek nehezen takaríthatók, a vásznak elkoszolódtak az évek alatt.
Ilyen körülmények között fogadjuk naponta a vendégeket, akik minden nagyobb
reklám nélkül is rendszeresen látogatják a
várunkat. Van, aki lelkendezve dicséri a látottakat, van, akinek kevés a látnivaló. Ha
viszont tárlatvezetéssel nézik meg a várat,
akkor szinte mindig megelégedéssel lép-

nek ki a kapun. Az interaktivitás hiányát
lelkes vezetéssel igyekszem pótolni.
Sokszor szembesítenek minket az ozorai
várral, a látogatók és a simontornyai emberek egyaránt. Néha védekeznem kell,
magyarázkodnom. A két vár, bár együtt indult, de külön utakat jár be. A simontornyai vár 2013 januárjában elvált a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól,
azóta a helyi önkormányzat fenntartásában mûködünk. Az épület az államé, a kiállítási anyag továbbra is a szekszárdi múzeumé. Négy álláshelyünk van, a bérekhez
kapunk állami támogatást. A mûködési
költségeket próbáljuk a belépõkbõl elõteremteni, minél kevesebb terhet róni az önkormányzatra. Mi takarítunk az épületben
és az udvaron, a vár környékén, mi vagyunk a pénztárban, fogadjuk a vendégeket. A családok, csoportok tárlatvezetést
kapnak, a diákokat múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal várjuk. Sok visszajáró iskolával van már kapcsolatunk. Mi szervezzük a programjainkat, plakátokat tervezünk, szóróanyagot készítünk, kiállításokat rendezünk: mi lógatjuk fel a képeket,
ünnepélyes megnyitókat hozunk össze. Mi

készítjük elõ a helyszínt egy-egy programhoz, és mi vagyunk itt hajnalig, ha színház
van, vagy koncert. A vírusos idõben készítettünk online anyagokat, hogy lássanak
minket. Bár marketingre nem sok lehetõségünk van, de igyekszünk mindenhol
megmutatkozni. Sokszor szerepelünk a
médiában. Az országos múzeumi hálózat
koordinátora lettem, így koordinációs központ lett Simontornya.
Sajnos nem sok pályázat jelenik meg, amin
indulni tudunk, de ha lehet, ki is használjuk. A Kubinyi pályázatra beadtuk terveinket a kiállítótér frissítõ festésére. Minden
évben próbálkozunk, egyszer már nyertünk, abból vásároltuk a monitort, amin a
vendégeknek le tudjuk vetíteni a Pazirik
Informatikai Kft. által készített animációs
filmet. A Pazirik évek óta támogat minket,
nemcsak szóban, hanem komoly munkákkal is. Szakmai kapcsolatainkat is a Pazirik
által szereztük. 2017-ben egy szakmai konferenciát hívtunk össze, ennek eredményeként született egy tanulmány a vár esetleges fejlesztésérõl. A polgármester úr is
fontosnak tartja a vár ügyeit, így a város támogatásával indultunk a folytatásnak. Az
idén az elkészült tanulmányunk már a miniszteri biztoshoz is eljutott, így talán foglalkoznak az ügyeinkkel. A Pazirik elkészítette az új honlapunkat, és az arculatterveket.
Hogy a Nemzeti Vár- és Kastélyprogramba bekerülünk-e valaha, még rejtély. Bizakodunk. Abban biztos vagyok azonban, ha
lenne is felújítás a várban, megosztaná a
véleményeket. Minden várfelújítás nagy
véleménykülönbségeket szült eddig. Például Ozora is.
Mindenkinek köszönjük az eddig nyújtott
segítségét, az aggódást, a kritikákat és a dicséreteket egyaránt. Mindenkit szeretettel
várunk a várban!
MIné
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Új idõszaki kiállítás a várban
Pósa Buba és Pósa Ede mûvészházaspár közös idõszaki kiállítását
lehet megtekinteni augusztus 2-tõl szeptember 30-ig a várban.
Buba a Tiszaparti Zenta városában, Ede a Magyarkanizsa melletti Völgyesen született. A házaspár 1992-ben Magyarországra költözött. Ede 2001-ben megalapítója és vezetõje a Tamási Mûvészkert meghívásos mûvészeti alkotótábornak, valamint látogatója
több rangos mûvésztelepnek Magyarországon, Szlovéniában,

Horvátországban és Szerbiában is. Buba önálló kiállítása 2008ban volt a Tamási Városi Galériában. Közös kiállításon mutatkoztak be Budapesten, Balatonföldváron 2009-ben és Ausztriában (Fulpmes) 2010-ben. Ede alkotásai számos önálló és csoportos kiállításon kerültek bemutatásra, melyekbõl több munka
megtalálható a hazai, és a külföldi kiállítótermekben, gyûjteményekben. A házaspár jelenleg a Balaton-parti kis, hangulatos településen, Balatonszemesen él és alkot.
MIné

TALAMBA

Július 30-án kivételes tehetségû csapat adott egy ütõs koncertet. Az együttes tagjai: V. Nagy Tamás, Grünvald László, Szitha Miklós,
Zombor Levente nagyszerû hangulatot teremtettek a vár falai között.
Az „Ötven perc alatt a Föld körül” címû mûsorukban a legkülönbözõbb ütõs hangszereket felvonultatva kontinensenként idézték meg
a különbözõ kultúrákat.
Az 1999-ben alakult csapat tagjai diákként találkoztak és barátkoztak össze a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán. Az ütõegyüttes
elnevezés esetükben egy olyan baráti társaságot és profi zenészekbõl álló csapatot jelöl, akiknek életcéljuk a zenei mûfajok széles repertoárjának bemutatása és ezen mûfajok „megbékítése” egymással. Koncertjeiken így éppúgy találkozhatunk Bach fúgáinak vagy Muszorgszkij
„Egy kiállítás képei”-nek crossover átiratával, mint a Magashegyi Underground dalainak újragondolásával, dzsesszel, népdalokkal, az afrikai törzsi ritmusokkal vagy éppen pörgõs balkáni dallamokkal. Igazi crossover együttes, akik valódi XXI. századi muzsikával szórakoztatják
a közönséget itthon és külföldön egyaránt. Az ország három különbözõ részérõl származó zenész végül Gödöllõn lelt közös otthonra. A
kultúra támogatásáról híres város adott nekik próbatermet és új életet 2007-ben, s a Talamba tagjai a mai napig ide térnek haza. Zenei
jelenlétük nem merül ki a koncertezésben: a fellépések mellett kultúrmissziót is folytatnak, hiszen a kezdetektõl fogva járják az országot, hogy
a gyerekeket megismertessék a zenével, a hangszerekkel. Évente közel 20 000, jellemzõen hátrányos helyzetû gyermekhez viszik el a zenét,
ezáltal elérve azt, hogy azon települések lakói is részesülhessenek a zene, a közös muzsikálás élményében, akiknek esélye sem lenne eljutni egy
koncertre. Zenei táborukból folyamatosan kerülnek ki lelkes koncertre járók és a zenét hivatásukká választó fiatalok. A társadalmi szerepvállalás mellett fontosnak tartják az eljövendõ nemzedék oktatását is.
G.H.H.
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Musical est a vár
udvarán
Július 30-án a borverseny után operett és musical slágereket hallgathattak a vendégek a vár udvarán a „Köszönjük Magyarország!”
program keretében. Rónai Csaba népszerû dalokat adott elõ vendégeivel, a mûsorközlõ szerepét pedig édesanyja látta el, Sánta Jolán. Õ 30 évig volt az operaház magánénekese, és még jelenleg is
vállal tanítványokat, közülük három fiatal hölgy is bemutatkozott.
Egy kellemes hangulatú estével ajándékozták meg a közönséget.
G.H.H.
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Digitális szakadékcsökkentés
Simontornyán
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Búcsúzunk
Simontornya
elhunyt lakosaitól

Bocs Ferenctõl,
Kállai Gábornétól,
Sersli Árpádtól,
Farkas Jánosnétól,
Váczi Józseftõl
Naplemente
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Februárban újabb informatika tanfolyamon 15-en kezdték meg a digitális felzárkózást.
A veszélyhelyzet miatt kurtán-furcsán, de lezárult a képzés. Sok családnak jelentett segítséget a tanúsítvány mellé kapott tablet, melyet az otthoni oktatásban fel tudtak használni. Bár már több mint 10 tanfolyam zajlott le Simontornyán, szerencsére még mindig
van érdeklõdõ, így a korlátozások feloldása után újabb 15 fõs csoport is elvégezte a tanfolyamot, õk júliusban szereztek tanúsítványt. A program kezdete óta közel 200-an szereztek piacképes informatikai tudást. A lehetõség továbbra is elérhetõ az érdeklõdõk számára. Forduljanak hozzám bizalommal!
Vácziné Horváth Anikó tanfolyami mentor

Diákmunka 2020
Simontornya Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan, idén is részt vesz a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által szervezett programban. E program célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elõsegítése. Ezért hirdették meg a „Nyári diákmunka 2020.” elnevezésû központi munkaerõpiaci programot, amely – prevenciós jelleggel – már diákkorban elõ kívánja segíteni a
fiatalok munkához jutását. A programban a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok
vehetnek részt. Az idei program két pillérre épül:
Az egyik az „Önkormányzati diákmunka”: A programban a foglalkoztatást biztosító és
így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végzõ intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.
A másik a: „Diákmunka a mezõgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén”. A mezõgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetõséget biztosítanak
program keretében diákok idényjellegû foglalkoztatására.
Az önkormányzat idén összesen 18 diákot tud foglalkoztatni a nyáron 1-1 hónapra, napi
6 órában az intézményeiben: a várban, az óvodában, az idõsek otthonában és a mûvelõdési házban. Többen közülük évek óta részt vesznek a programban, hasznosnak tartják a
munkát, és az intézményvezetõk is szívesen fogadják a szorgalmasan, rugalmasan dolgozó diákokat. Többen az idén kapcsolódtak be ebbe a fajta diákmunkába, reméljük, õk is
kedvezõ tapasztalatokkal zárják a hónapot. Tudomásunk szerint több helyi vállalkozó is
bekapcsolódott a program második pillérébe, fõleg a vendéglátásban és a mezõgazdaságban alkalmaznak diákokat ebben a támogatott formában. A diákok a munkájukért a 6
órára járó minimálbért kapják, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosít.
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ
Simontornyai Polgármesteri Hivatal

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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Ré
Egyik legkedvesebb utcám a Várkert utca
Gyermekkorunk Várkert utcája nem volt leaszfaltozva, betonjárdája sem volt. Az utca elejében álló társasházak helyén Takáts Béla kertje terült el, s Patkó néni lányainak, a Balatoni és az Andráskó családnak háza is késõbb épült. Az utcát porosan is nagyon
szerettük, hiszen jobbról a második (ma a harmadik) házban la-

3.

1.

4.

5.

kott Omama, anyai nagymamánk, Glatz Samuné Pillich Margit
lányával, Galántay (Glatz) Emmával. Õ volt az, aki 50 évet dolgozott a községházán, majd a tanácsházán Simontornya szolgálatában. Gyerekkorunkban szinte naponta meglátogattuk õket, s jó2.

kat játszottunk az utcabeli gyerekekkel. Jól emlékszem az 1940-es
nagy árvízre, amikor az egész utcát elöntötte a Sió, és több házat is
romba döntött. Emmi elõzõ évben építtette fel a házát, s a két lépcsõ ellenére is kb. 1 méter magasan állt benne a víz.
Az utca elején, Sípos néniék, a biciklikölcsönzõk kertjében még
nem állt Herczeg Istvánék háza, az akkori elsõ házban jobbról

Talpag Kálmánék laktak. A családapa a bõrgyárban dolgozott, s
századosként esett el a II. világháborúban. Felesége, Etelka néni
két fiúgyermekkel maradt itthon, Kálmánnal és Attilával. Kálmán késõbb külföldön élt, de Benkõné Herpai Irma szerint – aki
unokatestvére volt – mindig nagyon várta az itthonról kapott híreket.
A házban lakott egy ideig dr. Selmeczy Iván állatorvos is családjával, feleségével Trudival és gyermekeikkel, Ivánnal és Évikével.
Késõbb Lendvai Jenõék költöztek ide – õ a cecei Feig család egyik
fia volt, már magyarosított névvel, vegyészmérnökként a bõrgyárban is dolgozott. Felesége Radics Lenke kedves, szép fiatalasszony volt, s barátnõjével, Gábor Józsefné Szabó Ilonkával több
társas rendezvényen szereztek örömet szép szavalataikkal. Lendvaiéknak két kisgyermekük volt, Jenõke és Nóri. Ezután Lengyel
Zoltánék vették meg a házat, s itt éltek két fiukkal, Zoltánnal és
Lászlóval. Lacinak elszármazottként is jó kapcsolata maradt Simontornyával, Unghy Ilinek is sokat mesélt régi emlékeirõl,
szüleirõl. Õ ajándékozta a városnak Szent Kristóf szobrát.
Emmi házával szemben Pápai néniék háza állt. Férje vasutas volt,
s elhunyta után Ihász bácsi lett Pápai néni párja. Róla készített képeimet a mai napig féltve õrzöm. A házban lakott a Gácser család
is. Két fiuk közül Laci késõbb Franciaországban hegedûmûvészként élt és koncertezett. Omamáék kastélykert felõli szomszédja
Siket József és családja volt. Siket bácsi Erdélybõl származott, s
feleségével, Takács Katalinnal négy gyermeket neveltek fel: Erzsébet (Lampert Lajosné), József, õ a nyugati hadifogság után
Németországban maradt, de gyakran járt haza családjával. Irén
(Halász Istvánné) és Katalin (Mikulás Józsefné) maradtak a szülõi házban. Kató késõbb munkatársam lett a bõrgyárban, pontos,
megbízható szakember volt. Lányuk, Katinka gyermekkorában

2020. augusztus

KÖZÖSSÉG

6.

sokat járt kirándulni velünk, ahogy a szülei
is.
Mellettük Gallai Istvánék laktak. Siket néni és Gallai néni testvérek voltak. Gallaiék
házában ma Horváthné Zsófika él, tejcsarnokos korában sok tejet hordtam tõle. A
következõ házban a Nagyvendéglõ õsz hajú, elegáns cigányprímása, Rigó János lakott, aki mestere volt a hegedûjének. Élmény volt hallgatni õt. Fia a Zeneakadémián tanult, Peti unokája sokat nyaralt a

nagyszülõknél. Késõbb Molnár Teri néniék laktak itt, s a mai Enesei-házban (a háború alatt) Herpai Irma (Benkõné) élt
édesanyjával.
Képek
1. Mikulás Katinka 3. osztályos lehetett, amikor Óbányán jártunk 1960 körül. Itt éppen
egy kismadarat tart a kezében. Mögötte Keresztes Laci próbálja óvni õket, s körben a rácsodálkozók, jobbról Csomós Kati, Szabó
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Marika, Prónai Tomi, Kovács Katika, Csomós Marika, Kondor Bozsó.
2. Nagynénémet, Galántai Emmát éppen
egy fiatal pár esketésén látjuk. Õ egyéb munkái mellett az anyakönyvvezetõi tisztet is betöltötte. A kép jobb oldalán Éhl Henrik áll,
Borgátai Mária férje, aki az ötvenes években
a Gyönki Járási Tanácstól Pálfára került át a
helyi tanács élére, s feleségével együtt itt élték
le munkás évtizedeiket. Henriket Pálfa község még életében díszpolgárává választotta.
(A kép talán a 60-as években készült.)
3. Ezen a képen a kastélykert felõl láthatjuk
az 1940-es nagy árvizet, mely az egész Várkert utcát elöntötte.
4. Itt Omamával vagyunk egy csoportképen
1939/40 körül.
5. Ihász bácsi jellegzetes portréja az 1950-es
évekbõl. (Azóta sem sikerült ilyen jó portrét
készítenem.) Ihász bácsi unokái a Némedi
úton éltek emlékezetem szerint.
6. A képen Jancsky József és Feig Katalin esküvõjét látjuk, s körülöttük a két család tagjai. Jancsky József fölött álló fiatalember
Lendvai Jenõ jobbszélen hátul testvéröccse
Feig László áll, aki kereskedõ volt, s az egyik
testvér tanárnõ volt Cecén. A kép jobb szélén
id. Molnár Gyula ül, mögötte felesége, Jancsky Apollónia.
Kiss Margit

SPORTPARK

Születés
Varga Sára
Papp Zente
Sánta Áron
Szabó Bíborka
Péti Nara
Kapinya Kristóf

Házasságkötés
Kertész Péter Pál és
Fejes Krisztina
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BORVERSENY 2020

Már hagyománya van a borversenynek, melyet minden évben azzal a céllal szerveznek meg, hogy megtalálják az év legjobb borát, mely
elnyeri a SIMONTORNYA VÁROS BORA címet.
Az idén a Simontornya Múltjáért Alapítvány (Herczeg Gyöngyi elnök szervezésével) és Simontornya Város Önkormányzata július
31-én rendezték meg a borversenyt, ez a megszokotthoz képest kicsit késõi volt, de a vírushelyzetre tekintettel nem volt lehetõség korábbi idõpont választására, még így is az elõzõ évekhez képest rekordszámú minta érkezett: összesen 99 bormintával vettek részt gazdák. A tavalyi évhez hasonlóan, más településekrõl is érkeztek bortermelõk.
Három értékelõ bizottságra osztott zsûri bírálta el a megmérettetésre benevezett nedûket.
Elnök: Font Magdolna: Soltvadkert, borászati üzemmérnök, borlabor vezetõ, okleveles borbíráló
Tagok:
1. bizottság: Font Magdolna; Kovács Mihály: Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete, fõpohárnok, okleveles borbíráló;
Kir Ágnes: Paks, Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete, titkárságvezetõ; Szabó Gábor: Káloz, szõlész-borász
2. bizottság: Polgár Zoltán: Paks, Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete – Országos Siller fesztivál fõszervezõje, okleveles borbíráló; Ulcz Adél: Soponya, Kertészmérnök, szõlész-borász, okleveles borbíráló; Pál Erika: Szekszárd, NÉBIH, okleveles borbíráló; Szarvas-Fekete Tibor: Simontornya, Okleveles üzemszervezõ agrármérnök, egyetemi oktató, okleveles borbíráló
3. bizottság: Ulcz Gyula: Soponya, Soponyai Hegyközség elnöke, okleveles borbíráló; Járfás Zoltán: Etyek-Budai borvidék, szõlész-borász, élelmiszertechnológus mérnök, okleveles borbíráló; Misloczki Béla: Zomba, szõlész-borász, okleveles borbíráló; Hirt József: Paks, Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete, okleveles borbíráló
A borok bírálata a következõképpen történik: a segítõink feljegyzik a gazda nevét, azonban a szakértõk elé már csak anonim minta kerül, melyet szín, tisztaság, íz, illatharmónia alapján pontoznak. Nagyon sok dicsérõ szó és hasznos tanács hangzott el a szakértõktõl, legnagyobb problémát az a borhiba jelentette, mely abból adódik, hogy egy régen használt fahordó nyomja rá a bélyegét a borukra. A jó
borhoz jó szõlõ kell, és nagyon fontos a tisztaság!
Este hét órakor érkezett el a verseny várva várt pillanata, a díjak átadása:
SIMONTORNYA VÁROS VÖRÖSBORA címet Andráskó Péter vegyes vörös bora,
SIMONTORNYA VÁROS FEHÉRBORA címet Csatári Dezsõ olasz rizlingje érdemelte ki.
Arany minõsítésben részesült: Schweigert György – Cuvée, Isztl János – Cabernet Franc – Merlot, Papp György – Zenit Cuvée,
Tyukodi Csaba – Merlot, Wonter Van Der Wiel – Kékfrankos, Reizinger Ádám – Olaszrizling, Reizinger Ádám – Zenit, Bajcsi Géza –
Cabernet Sauvignon, László Attila – Kékfrankos, László Attila – Cabernet Sauvignon, Szabó Gábor – Kékfrankos rozé, Szabó Gábor –
Cabernet Franc Rozé, Szabó Gábor – Kékfrankos, Pál Jenõ – Jázmin, Pál Jenõ – Rózsakõ, Pál Jenõ – Cuvée, Pál Jenõ – Cabernet
Franc, Böröczki István – Rajnai rizling, Lakos Gyula – Kékfrankos-Cabernet sauvignon cuvée, Kovács Lajos – Olaszrizling – Zöld
veltelíni cuvée, Kovács Lajos – Kékfrankos-Syrah cuvée, Szappanyos Pincészet – Blauburger, Bella Szõlészet, Pincészet – Zöld
veltelíni bora.
Az eredményhirdetés és a díjak kiosztása után a gazdák terített asztal mellett pár pohárkával le is gurítottak a díjazott borokból.
G.H.H.
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