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FARSANG
Vízkereszttõl (január 6-ától) a hamvazó-
szerdával kezdõdõ nagyböjtig tart a far-
sang idõszaka. Hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, népünnepélyek ideje,
alapvetõen gazdag néphagyományokra
épül. Csúcspontja a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette, valójá-
ban télbúcsúztató is. Hagyományos ma-
gyar nevén „a farsang farka”. Számos vá-
rosban ekkor rendezik meg a híres karne-
vált, Magyarországon a farsang legneve-
zetesebb eseményét, a mohácsi busójá-
rást. Máskor ebben az idõben
Simontornyán is bálok sora követte egy-
mást. Az idén a vírushelyzet miatti szigorí-
tások sajnos a bálokat sem teszik lehetõvé.
Magyarországon, és a világ többi országá-
ban a farsangi felvonulások sorra elma-
radnak, a nyilvános bálokat az iskolai osz-
tályközösségeken belül megtartott farsan-
gi programokkal helyettesítik, vagy online
próbálnak megemlékezni róla.
A farsangi bálok általános és igen fontos
kellékei az álarcok, maszkok. Nálunk leg-
inkább csak a bálteremben használt kellé-
kek, de sok helyen az utcákra is maszkok-
ban, jelmezekben vonulnak ki az emberek:
pl. riói karnevál, velencei karnevál.

Mit is jelent a maszk vagy álarc?
– A mûvészetbe, valamint a közéletbe átszár-
mazott viselet, mely az arcnak a titokzatos el-
fedésére, vagy annak idegen szín alatt való
bemutatására szolgál.
– A görög hagyományban az ájtatosak az
életadó boristen viseletében venyigével, rep-
kénnyel díszítve, szarvakkal a vörös krétával
befestett arc felett, baklábakkal, állatbõrbe
burkolva jelentek meg Dionüszosz ünnepén.
Az álarc vagy jelmez isteni jelenségnek az áj-
tatosságból eredõ utánzása volt. Némely tör-
zsi népnél még ma is található a szörnyen el-
torzított álarc használata a rossz szellemek
elûzésére. Az egyiptomi isteneknek állatarcai
is csak álarcot jelentettek, mely mögé a lát-
hatatlan erõ bújt és mely rettentõleg hatott a
népre.

– A maszk jelképezheti a drámai költészetet
és színmûvészetet is, a két maszk a tragédiát
és komédiát jelenti. Szorosabb értelemben a
mai kor a színpadi maszk alatt nem álarcot,
hanem a színész valódi arcát és külsejét érti,
mely teljesen át van idomítva egy bizonyos
karakter visszatükröztetésére.
– A régi sírokban sokszor találnak halotti
maszkot, arcfedõket aranyból, ezüstbõl, réz-
bõl, fából, festett agyagból stb. E szokást arra
vezetik vissza, hogy ezáltal a lelket a túlvilági
démonoktól akarták megóvni, de természe-
tesebbnek látszik az a magyarázat, mely sze-
rint a halotti maszk az arcvonások megõrzé-
sére, az emlékezet épen tartására szolgált.

– Maszkot visel a betörõ, hogy ne ismerjék
fel, ne tudják beazonosítani.
– Szépségmaszkot kennek magukra a nõk,
hogy arcuk üdébb és szebb legyen, majd
sminkkel kendõzik el apróbb hibáikat, illetve
emelik ki a figyelemre méltó részleteket. (Né-
ha egy maszkkal felér.)
– Az írókat, filmrendezõket is gyakran meg-
ihlette az álarcos téma. Gondoljunk csak
Zorró, a Vasálarcos, a Bohóc stb. filmekre,
vagy a tévében párhete véget ért Álarcos éne-
kes c. mûsorra!

Folytatás a 9 . oldalon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2021. január 25-i képviselõ-testületi konzultáció fontosabb

hozzászólásai és polgármesteri döntései:
Torma József polgármester elmondta, hogy többször elhangzott
már: november negyedike óta ismét járványügyi veszélyhelyzet
került elrendelésre. A képviselõ-testületek hatás- és jogkörét a
polgármester gyakorolja, de fontosnak tartja, hogy megbeszélje a
képviselõ-testület tagjaival a fõbb aktuális témákat.

Torma József polgármester kiegészítésül elmondta, hogy január
18-án Zilahy Péter építésszel folytattak megbeszélést. Szeretné-
nek kialakítani a városközpontról egy koncepciót, megtervezni a
két Sió-híd közti töltésszakasz hasznosítását. Szükség van egy fej-
lesztésre az idegenforgalom és a városlakók komfortérzete miatt
is, persze majd forrást is kell szerezni a tervek megvalósításához.
Csõsz László képviselõ megkérdezte, hogy a körárok átemelõ mi-
ért a felsõ szakaszon valósul meg.
Torma József polgármester: Volt egy régi, több mint 20 éves terv.
Ebben még betonelemeket akartak elhelyezni, ma már nem tá-
mogatott elvek alapján tervezték meg. Most a vízmegtartást, el-
szikkasztást támogatják. Decemberben a pályázaton 74 millió fo-
rintot nyertek a megvalósításra. Kiválasztották már a tervezõ cé-
get. Az új mérnök minden régi tervet borított. De még nem dön-
töttek, mi legyen. Ha módosítást akarnak, akkor a Vízgazdálko-
dási Tanács jóváhagyását is ki kell kérni. Ez hosszú megbeszélés
lesz majd, akit érdekel, azt szeretettel várják, a térképek alapján
lehet majd tervezni.
Szabó Róbert alpolgármester megkérdezte, hogy ha kapott a tá-
mogató szolgálat egy új autót, akkor miért a régit használják.
Torma József polgármester úgy válaszolt, hogy az újhoz még nem
érkezett meg a téli gumi.

Torma József polgármester: Nagyon sok változás történt, ami az
önkormányzatok gazdálkodását érinti. Aki csak a sajtóból tájéko-
zódik, az azt hiheti, hogy minden rendben van. De sok változásról
nincs pontos információja senkinek sem, nem jelentek meg még a
pontos szabályozást tartalmazó jogszabályok. A költségvetést
február 15-ig kell elfogadni, ma még ez csak az elsõ kör. A veszély-
helyzetet várhatóan meg fogják hosszabbítani február 8-a után,
így a költségvetés jóváhagyása is valószínûleg a polgármester által
történik majd meg.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ tájékoztatott, azért
sincsenek még pontos számadatok, mert az idei évre érvényes mi-
nimálbérrõl sincs még megállapodás, így nem lehet pontosan ter-
vezni. A beruházásoknál a folyó beruházásokat tervezte be, pél-
dául a vendégház kiadása, felújítása még nincs benne. Tartalék-
ként 30+ 10 millió forint áll rendelkezésre idén.
Torma József polgármester: Pontosan sosem lehet elõre megha-
tározni se a kiadásokat, se a bevételeket. Ezért vannak minden év-
ben az évközi költségvetés-módosítások. Most az iparûzési adóról
nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi lesz a visszapótlás. Elvi-
leg a 25 ezer fõ alatti települések automatikusan megkapják a ki-

esõ bevételt, de errõl sincs pontos információ. Ezek miatt nagyon
óvatosan kell kezelni a helyi adó bevételeket. A bevételekrõl szó-
ló táblázatnak most más a logikája: a bérleti díjakból 11,5 millió a
terv idén. Ebben benne vannak a lakások (5 millió forint), a gará-
zsok, a konyha. A vendégházból akár több millió forint is befoly-
hat, a múlt héten 310 ezer forintot fizettek be egy egyhetes bérlet
után.
Paksi támogatás is érkezik idén is, 4 millió forint várható, de ez a
Simontornyai Közalapítványhoz érkezik: ebbõl tetõcsere, nyílás-
záró csere, fûtéskorszerûsítés a terv.
Kútfúrásra betervezetek 15 millió forintot, közben várják a vis
maior pályázat eredményét, van 9 millió forint a DRV-s Gördülõ
Fejlesztési Tervben tavalyról, ehhez hozzájön az idei 9 millió fo-
rint is. A Víghegyen kell egy nyomásfokozó. És szeretné, ha az
idén tudnának utakat építeni. Meg kell határozni az utcák sor-
rendjét, és hogy mennyit fordíthatnak erre a célra.
Csõsz László képviselõ úgy látja, hogy a beruházásoknál van egy
szerény fejlesztés. A cafetéria juttatás jelentõs összeg a köztisztvi-
selõknél, javasolja, hogy a közalkalmazottak is kapjanak. Azt is ja-
vasolta, hogy vízhálózatnál az eternit csövek cseréjére fordítsák a
9 milliós betervezett összeget.
Tóth István képviselõ felvette, hogy kezdõdik a templomfelújítás,
a munkásokat a menzán lehetne ebédeltetni, plusz bevételt hoz-
na.
Torma József polgármester: 450 fõ a kapacitás, ez normál eset-
ben ki is van használva, még simontonyai igények is lennének. A
várral egyeztetve csoportok ebédeltetését már tavaly is tervezték,
a plusz igényeket egyeztetni kell az élelmezésvezetõvel.
Torma József polgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
központi orvosi ügyelet esetében tárgyalásos közbeszerzés volt,
három jelentkezõ közül választották a legjobb ajánlatot tevõ cé-
get. Jó volt a tárgyalási taktika, a második körben már csak alacso-
nyabb árat mondhattak a szolgáltatók, így sikerült 134 forintra le-
menni. Az épület bérbeadásából is be fog folyni 100 ezer fo-
rint+áfa havonta, ebbõl kell fedezni a karbantartást. Most festet-
tek, kicserélték a világítótesteket, vettek egy fõzõlapot és három
ágyat, kicsempézték a konyhát. A szerzõdésben benne van, hogy a
szolgáltató a két év alatt egyszer emelhet csak díjat, maximum 10
%-ig.
Az adóhátralékról: 30 millió forint kintlévõség van, ebbõl idén 9,5
milliót terveztek beszedni. A jegyzõ a helyi adóhatóság, tárgyalni
kell a hátralékosokkal. Ha sikerülne beszedni a teljes összeget,
akkor abból meg lehetne csinálni az egész Könyök utca aszfalto-
zását.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A lakbérhátralékok
és a vevõi követelések tartoznak ide, az adóhátralék nem, ha azt
nem lehet behajtani, akkor el kell törölni. Van 1-2 olyan lakás,
ahol a bérlõ már nem lakik bent, ott valószínûleg nem tudják be-
hajtani a hátralékot. Két vevõi követelés van: az egyik 195 ezer, a
másik 500 ezer forintos, küzdenek a behajtásukért.
Torma József polgármester: A tartozásokról küldtek ki tájékoz-
tató leveleket. Most az egyik bérlõnek már meg is szüntették a
jogviszonyát, a lakást lelakatolták. A lezárás elõtt fotók, videók
készültek a lakásban uralkodó állapotokról. A patkányok átrág-
ták magukat a falon, átmentek a szomszéd lakásba, ahol kisbaba is
van. A kormányhivatalnak az az álláspontja, hogy az ingatlanán
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belül mindenkinek joga van a saját magánszférájához. Minden-
esetre itt a volt bérlõ most már jogcím nélküli lakáshasználó.

Torma József polgármester: Minden évben új nyilatkozatot kell
beadni, a határidõ január 31-én jár le.

Körtés István képviselõ megkérdezte, hogy ha fél évig nem üze-
melt a mûvelõdési ház, miért nem volt megtakarítás. Idén is 7 mil-
liós lesz a támogatás, lehet most is sokáig zárva lesz. Megkérdezi,
hogy lehet-e csökkenteni a támogatási összeget.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Valójában emelést szeretett volna kérni. Nem csökkent a rezsi.
Az áramdíj még nõtt is, mert a könyvtárban klímaberendezés lett.
A bevételek 40 %-kal csökkentek. A munkabérek sem csökken-
tek. Van egy új munkatársuk, fõiskolai végzettségû, most beisko-
lázták a közmûvelõdési szakemberképzésre. Õ (Lacza Attila) két
éven belül nyugdíjba fog menni. Kell egy munkatársa, aki szak-
képzett. Most egy évig tudják foglalkoztatni, de kellene még egy
évre, a bérének felét kigazdálkodják, a másik felére kér önkor-
mányzati támogatást. Ebben az évben egy havi bérrõl lenne szó.
Torma József polgármester: Az önkormányzat 2003-ban kötött
megállapodást a TEMI-vel. A közmûvelõdés kötelezõ önkor-
mányzati feladat. De a megállapodás csak az ingatlanról szól,
nincs benne szó a jogkörökrõl. Úgy tûnik neki, hogy a TEMI most
akarja megválasztani a simontornyai mûvelõdési ház jövõbeli ve-
zetõjét. Úgy látja, attól, hogy nem a város, hanem a TEMI látja el
a feladatokat, attól nem lett jobb a helyzet. Úgy gondolja, más
struktúrában is tudná mûködtetni ezt az önkormányzat. Nem tet-
szik, hogy elõre elkezdenek bebetonozni valamit. Most van az in-
tézményvezetõ, a gazdaságis, az új alkalmazott és két közmunkás.
Szerinte öt ember az sok.
Lacza Attil,a a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Szó sincs bebetonozásról. Törvény írja elõ, hogy szakképzett
munkatársat kell alkalmazni erre a feladatra, a jelenlegi létszám
pont megfelel a jogszabályi elõírásoknak. Ha most feladnának
egy hirdetést, valószínûleg nem lenne szakképzett jelentkezõ, aki
hajlandó lenne Simontornyára jönni dolgozni. Korábban még kö-
zépfokú végzettségû jelentkezõt sem találtak, ezért próbálja meg
a saját dolgozók közül kinevelni a szakembert.
Az önálló önkormányzati mûködtetésrõl: most ez a feladat 7 mil-
lióba kerül az önkormányzatnak, és 10 milliót ad a TEMI. Önálló-
an sokkal több lesz. Új intézményt kell majd alapítani, a tárgyi fel-
tételek sem biztosítottak, ezek is több milliós költséget jelentené-
nek.
Körtés István képviselõ megkérdezte, hogy a TEMI a 10 milliót
hogyan adja át a mûvelõdési háznak, az állami támogatást adja to-
vább? Kell csinálni akkor erre egy alapítványt, ne a TEMI-n át
menjen a pénz.
Torma József polgármester: Nem azt mondja, hogy bontsák fel a
szerzõdést a TEMI-vel. Azt mondja, hogy nézzék meg az alterna-
tívákat a mûködtetésre. A környéken mindenhol önállóan oldják
meg ezt a feladatot az önkormányzatok. Helyileg ott mûködik a
könyvtár is, ami önkormányzati intézmény.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Az, hogy az új lány végzi a képzést, az még nem jár elkötelezett-
séggel. De tudni kell, hogy már a „Z-generáció” tagja, otthon van
a digitális világban. Õ Herczeg Alexandra, Simontornyáról írt
szakdolgozatot. Médiás végzettsége is van. Nem akar ellentétet az
önkormányzattal. Körtés képviselõnek válaszol: a TEMI támoga-
tása az államtól érkezik, a magyar költségvetésben külön soron
szerepel. Ezt osztják szét zártkörû pályázat keretében. Nem nor-

matív támogatás, ha önállóan mûködtet a város, attól még nem
fogja automatikusan megkapni.
Torma József polgármester: Az önkormányzati támogatásról el-
számol az intézményvezetõ, de a TEMI támogatást, a 10 milliót
nem tudják a képviselõk, hogy mire költik. A mûvelõdési ház
programjai ráadásul ötvözõdnek a vár programjaival, nem tudják
elkülöníteni teljesen.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Amikor az önkormányzati támogatással elszámol, akkor mindig
mellékeli a teljes költségvetést, a zárszámadás fent van a honlap-
jukon. Nagyon szigorúan el kell számolni az államtól érkezõ 10
millió forintról, és ezt minden évben beletette az önkormányzati
elszámolás mellé.
Csõsz László képviselõ: Örül, hogy van alternatív javaslata az in-
tézményvezetõnek. 2003 óta idejött 170 millió forint. Az önkor-
mányzati 7 millió forintos támogatás még két minimálbéres mun-
kavállaló bérét sem fedezi. 2003-ban jó döntés volt a TEMI-vel
szerzõdni, így lett plusz forrás.

Csõsz László képviselõ gratulált a vár munkatársainak. Ebben a
vírusos helyzetben is jó pénzügyi eredményt értek el. Köszönetet
mondott a dolgozóknak.
Torma József polgármester: Az udvarra vezetõ üvegajtót megbe-
szélte a mûszakis kollégával. Írni fognak az örökségvédelemnek a
kõtár acélsodronyai és az elsüllyedt kövek ügyében is. Kellene egy
közös helyszíni bejárás: a loggia és a potyogó téglák problémáját
is meg kell oldani.
Máté Imréné intézményvezetõ: Évrõl évre jelzi ezeket a problé-
mákat. Csak baleset ne legyen! Múltkor is volt egy 40 fõs csoport,
mikor az egyik cserép leesett, szerencsére nem oda, ahol álltak. A
tulajdonos a magyar állam, az üzemeltetõ Simontornya Város
Önkormányzata, a tárgyaké a megyei Wosinsky Mór Múzeum.
Nem egyértelmû a felelõsség, és, hogy kinek mi a kötelessége.
Most a meszelést saját bevételbõl, pályázati pénzbõl csinálják. Ki-
cserélik a feliratokat, ebbe a megyei múzeum is beleszól. A loggia
javítása sem lehet csak az önkormányzat költsége, ha az állam a
tulajdonos.
Torma József polgármester: Igyekeznek fejleszteni: beadtak egy
pályázatot rendezvénysátorra, a színpadot is ki kell váltani. Tudja,
hogy folytatódik a Nemzeti Vár- és Kastélyprogram, de
Simontornya nem került be a 2. ütembe sem. Vannak támogatóik,
helyettes államtitkári szintig jutottak. Jó döntés volt, hogy tavaly
megemelték a belépõ-díjakat, így elérték a tervezett bevételt.
Volt nyugdíjazás is, a jubileumi juttatás sok pénzbe került, ez az
idén nem lesz. Az elmaradt rendezvények sok költséget is vonzot-
tak volna. Simontornya büszke lehet a kulturális életre. Mindkét
intézmény dolgozóinak köszöni az elmúlt évi munkáját. Jó volt
például a Bekecs Néptáncegyüttes fellépése.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: 2013-ban került ön-
kormányzati fenntartásba a vár, de azóta sem készült el az errõl
szóló szerzõdés. Minden évben adatokat szolgáltatnak a vagyon-
ról, telnek az évek, nem történik semmi.
Torma József polgármester: Tudnak róla, hogy más várak esetén
az önkormányzatnak bérleti díjat kell fizetni az államnak. És
egy-egy felújítás után hatalmasra nõnek üzemeltetési költségek.

Torma József polgármester azt javasolta, hogy erre a témára
majd akkor térjenek vissza, ha feloldják a korlátozásokat. Most
nem lehet elõre tervezni.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Megkérdezi, hogy a március 15-i ünnepséget meg lehet-e úgy tar-
tani, mint az október 23-ait.
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Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ: Október-
ben a gimnazisták jártak iskolába, õk szerepelnek a mûsorokban,
most online tanulnak. Így nehéz mûsort szervezni. Ráadásul gyü-
lekezési tilalom van.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház intézményvezetõje:
Akkor egyeztetni fog az iskolavezetéssel, legalább online mûsor
legyen.

Körtés István képviselõ: Az ellenõrzési program minden terüle-
tet érint. A bõrgyárban végig járták a leendõ ipari park területét.
Benne van az adózás, a közmunka, a költségvetés a kintlévõségek
vizsgálata is. A képviselõk között szétosztják a feladatokat. Min-
den alkalommal kiküldik a jegyzõkönyvet a nem bizottsági tagok-
nak is. Bizottsági ülésen alaposabban át lehet beszélni a dolgokat,
mint itt.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Tájékoztatja a képvi-
selõket, hogy az óvodában nem szednek térítési díjat, a menzán fi-
zetnek a szülõk. Féléves beszámolót sem készítenek, azt nem tud-
ják ellenõrizni.
Körtés István képviselõ: Furcsának találja, hogy szinte mindenki
mentesül az óvodai étkezési díj fizetése alól.
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ: Jogsza-
bály határozza meg a mentesség lehetõségeit, a szülõk büntetõjo-
gi felelõsségük tudatában nyilatkoznak errõl, nem szükséges jöve-
delemigazolást benyújtaniuk.

Torma József polgármester: Szerdán jönnek tárgyalni a tavaly le-
szerzõdött Experidance Produkcióról. Idén reméli, hogy sor ke-
rülhet a kitüntetések átadására, a testvérvárosi delegációk foga-
dására. Jelenleg július 3. a lehetséges idõpontja az ünnepségnek,
de ezen felül mást nem tud mondani még.

Torma József polgármester: Többször tárgyaltak már errõl, ér-
demben nincs mirõl beszélni, egy iskola van a városban, így egy
felvételi körzet is.

Torma József polgármester: A területen régészeti feltárási köte-
lezettség van. Kívánni valót hagyott maga után a tervezõmérnöki
munka. Már a 0. mérföldkõnél hiánypótlást kért a hatóság. A hé-
ten kiírásra kerülhet a közbeszerzés. De áprilisnál korábban ak-
kor sem tud elkezdõdni a kivitelezés. Szeptemberre pedig be is
kellene már fejezni. A közbeszerzést a PS Consult cég bonyolítja
le. Az elõzõ ciklusban volt két sikertelen közbeszerzési eljárás, és
elköltöttek sok pénzt a pályázati forrásból. De ez most egy telje-
sen új közbeszerzési eljárás lesz. Eredetileg 123 milliós volt a tá-
mogatási összeg, ebbõl 6 millió tartalék. Eddig már az elõzõ ön-
kormányzat elköltött 12 millió forintot, ebbõl csak 4 milliót lett el-
számolva a projekt költségeként. Vagyis maradt 111 millió forint.
Ebbõl vették meg az autót. Az építési munkálatokra 98 millió fo-
rint és a 6 milliós tartalék áll rendelkezésre
Csõsz László képviselõ: Úgy látja, az öt meghívandó cég közül egy
simontornyai. Kik õk? Meg tudnak felelni egy ilyen feladatnak?

Torma József polgármester: Jogszabály írja elõ a szükséges refe-
renciákat. Fel kell mutatni egy 25 milliós befejezett beruházást.

Torma József polgármester: Az avarégetésrõl: volt egy helyi ren-
delet, errõl. Aszerint március 1-jétõl november 30-ig lehetett
égetni, december 1-jétõl február 28-ig nem. A kormányhivatal kö-
telezte az önkormányzatokat, hogy vonják vissza a helyi rendele-
teket, mert 2021-tõl törvény tiltja a zöldhulladék égetését. Meg is
tette ezt az önkormányzat, a munkatársak feltöltötték ezt a Nem-
zeti Jogszabálytár elektronikus felületére. Majd jött újabb infor-
máció, hogy a veszélyhelyzet végéig mégis lehet égetni, ha az ön-
kormányzati rendelet engedi. Akkor most újból lehetne engedé-
lyezni, februárban a jegyzõ adhatna engedélyt.
Szabó Róbert alpolgármester: A segélyekrõl: az a hír terjed, hogy
sok az elutasított kérelem. Pontosít. Most 108 kérelembõl 100-at
támogattak és 8-at utasítottak el. Mindenkinek segít az önkor-
mányzat: van, aki készpénzt, van, aki ruhát, van, aki szociális tûzi-
fát kap.
Tóth István képviselõ: A plébános úr kereste meg azzal, hogy az
egyházi temetõrészbe temetkeznek a nem katolikusok is, lassan
nem lesz más hely. Abba a részbe, amit bérbe adtak az önkor-
mányzatnak 99 évre, abba meg nem temetnek senkit. Ráadásul
temetés elõtt õt meg se keresik, nem váltják meg a sírhelyeket.
Torma József polgármester: Hetek óta dolgoznak a temetõ
ügyén. Az önkormányzati részt fel kell parcellázni. Nincs pontos
nyilvántartás, tervezik egy temetõ-nyilvántartó szoftver megvé-
telét. Az urnafalat is bõvíteni kellene.
Megkezdõdik a katolikus templom tetejének felújítása. Emiatt
várhatóan le kell majd zárni a Beszédes utca elejét. Bonyolult a
helyzet, forgalmi rend változást okoz. Tudja, hogy ez kellemetlen-
ségeket okoz, de ez az ára annak, hogy végre rendben legyen a te-
tõ.

1. A települési támogatási kérelmek ügyében a kérelmekrõl a pol-
gármester egyenként döntött, a határozatokat kézbesítik az érin-
tetteknek.
2. A még végre nem hajtott határozatok határidejét meghosszab-
bította.
3. A behajthatatlan követelésekrõl szóló beszámolót elfogadta.
4. Elfogadta a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház 2020. évi tevékeny-
ségérõl szóló beszámolót, a 2021. évi munkatervet és a szolgálta-
tási tervet.
5. Elfogadta a Simontornyai Vár 2020. évi tevékenységérõl, a
2021. évi célkitûzéseirõl szóló beszámolót.
6. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium felvételi körze-
térõl szóló elõterjesztésben szereplõ körzethatárok megállapítá-
sával egyetértett.
7. Jóváhagyta a TOP-4.-2.-1-15-TL1-2016-00003 számú, „Szociá-
lis alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” címû projekt ki-
vitelezõjének beszerzésével kapcsolatos ajánlattételi felhívás tar-
talmát, az alábbi öt cégtõl kér ajánlatot a tervezett fejlesztés kivi-
telezésére: Sudár Ablakrendszerek Kft., SZI-ZA Kft., SIOLUX
Kft., Fehérvár Building Kft., OPCIONALITÁS Kft.
8. Megalkotta az 1/2021. (II. 02.) önkormányzati rendeletet az
avar- és kerti hulladék égetésrõl.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a vá-
ros honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2
020

Az anyagot összeállította:
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ
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Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
hatáskörében eljáró

Simontornya város polgármestere 1/2021. (II. 02.)
önkormányzati rendelete

AZ AVAR ÉS KERTI
HULLADÉKÉGETÉSRÕL

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének –
a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya város
polgármestere az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, le-
vegõminõséggel összefüggõ szabályokról szóló 549/2020. (XII.
2.) Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílt téri égeté-
sének helyi szabályozása a levegõ tisztaságvédelmi követelmé-
nyeinek érvényre juttatása érdekében.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Simontornya város teljes köz-
igazgatási területére, a jogi és magánszemélyekre, ideértve a
magánszemélyek társaságát is.

3. § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mel-
lett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tûzvédelmi elõírások
betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa.

(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetû hulladékot.

(3) Nem égethetõ kerti hulladék:

a) december 1. és március 1. közötti idõszak alatt,

b) vasárnapokon és ünnepnapokon

c) egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási intézmények,
nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méte-
res körzetében, azok mûködésének idõtartama alatt,

d) ha az arra illetékes szerv tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

(4) A város közterületein egész évben tilos az égetés.

(5) Október és november hónapban az égetés csak 9-15 óra kö-
zött engedélyezett.

4. § A meghatározott égetési idõszakon kívüli kerti hulladék
égetés engedélyezése tekintetében méltányossági kérelem
nyújtható be a jegyzõnek címezve. A méltányossági kérelem
olyan rendkívüli és elõre nem látható eseményre való hivatko-
zással történhet, mely indokolttá teszi a méltányossági jogkör
gyakorlását.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Torma József polgármester,
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ

Záradék

A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján
történõ kifüggesztéssel a mai napon (2021. február 2.) megtör-
tént.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Megváltozott a

(Simontornya Város Önkormányzatának konyhája)

telefonszáma:

BÚCSÚZUNK
SIMONTORNYA ELHUNYT

LAKOSAITÓL
Vámi Istvántól,

Kovács Jánosnétól
(szül.: Cibik Mária),

Czégeni Sándornétól
(szül.: Zsolnai Éva),
Sipos Sándornétól

„Elmentél egy végtelen hosszú útra,

melyrõl visszanézni lehet, de visszajönni soha,

Hazafelé nem építettek utat.

De ha mégis lenne egy irány,

mely otthonod felé mutat:

ugye hazajönnél?

Visszahozna a szeretet,

letörölnéd arcunkról

az Érted hulló könnyeket”

Születés januárban:
Jancski Dalma,
Papp Olivér,

Ódor Annabella
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Lakossági tájékoztató a Simontornyai
Központi Orvosi Ügyelet mûködésérõl

GYERMEKEK ELLÁTÁSA

Milyen esetekben forduljanak mentõhöz,
illetve orvosi ügyelethez?
A csecsemõk és kisgyermekek állapota rö-
vid idõ alatt változhat, súlyosbodhat, ezért
ha gyermekénél az alábbi aggasztó tünete-
ket tapasztalja, kérjen mielõbb segítséget!
1. A mentõket riassza, és kezdje meg az el-
sõsegélynyújtást:
Ha a gyermek nem vesz levegõt, eszmélet-
len, pulzusa nem tapintható.
Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés,
fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató kö-
högési rohammal kísért nehéz, húzó belég-
zés, hirtelen bekövetkezõ rekedtség kínzó
légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mell-
kasi fájdalom.
Sérülések, balesetek esetén: láthatóan sú-
lyos sérülés, észlelhetõ csonttörés, magas-
ból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszmé-
letvesztéses csonttörés, magasból leesés,
nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses
fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihûlés,
vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenye-
lése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat sú-
lyos harapása, kígyó marása.
Idegrendszeri tünetek esetén: eszmélet-
lenség, eszméletzavar, eszméletzavarral
járó izomrángatózások, feltûnõ aluszé-
konyság, szokatlan heves nyugtalanság,
merev tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erõs
kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettõs
látás, öngyilkossági kísérlet.

2. Ügyelethez forduljon elsõsorban:
Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hóna-
posnál fiatalabb csecsemõnél, szabályos
lázcsillapítás ellenére sem enyhülõ magas
láz, láz súlyos, elesett állapottal.
Egyes légúti tünetek esetén: légúti beteg-
ségben hirtelen rosszabbodás, fájdalom-
csillapítás ellenére is fennálló kínzó fülfá-
jás.
Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan gör-
csös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek el-
akadása, súlyos, ismétlõdõ hányás, hasme-
nés (kiszáradásra utal ha több órája száraz
a pelenka), csecsemõnél véres széklet,
erõs alhasi fájdalom, erõs nõgyógyászati
vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén.
Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés
több, mint 12 órás hiánya, gyakori fájdal-
mas vizelés lázzal, véres vizelet hasi fájda-
lommal.
Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen
bekövetkezõ, rekedtséggel járó nehezített
belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és
szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre ki-
terjedõ csalánkiütés.

Egyes bõrtünetek esetén: terjedõ bõrvér-
zések, sárgaság, kiterjedt bõrkiütések láz-
zal.
Szociális sürgõsség esetén: ha a gyermeket
felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás,
bántalmazás jelei vannak.
3. Indokolatlannak tekinthetõ az ügye-
lethez fordulás, ha a gyermeknek:
enyhe náthája, kevés köhögése, csak hõ-
emelkedése van, vagy láza csillapítható,
kevés, nem terjedõ kiütése van, általános
állapota jó, kullancsot kell kivenni, hasme-
nése, nem ismétlõdõ hányása, székrekedé-
se van jó általános állapot mellett, igazo-
lásra lenne szüksége: közösségbe, táboro-
záshoz, sportoláshoz.

Számos nem sürgõsségi kórkép orvosi vizit
nélkül, otthon a házipatika eszközeivel il-
letve a laikusok által is használható mód-
szerekkel jól kezelhetõ, illetve bizonyos
betegségek tünetei az ügyelet kiérkezéséig
megfelelõen csökkenthetõk. Alkalmazá-
sukhoz szívesen nyújt tanácsokat az ügye-
let diszpécserszolgálata.
Kérjük, hogy az egyéni allergiát/érzékeny-
séget mindenképp vegyék figyelembe és
minden esetben olvassák el a lenti gyógy-
szerek használati útmutatóját a felhaszná-
lás elõtt!
Tapasztalatok szerint kevesen tartanak
otthon fájdalom- és lázcsillapítót, görcsol-
dót, így a ma már könnyedén megszüntet-
hetõ panaszokkal is gyakran az orvosi
ügyelethez fordulnak.
A másik általános probléma, hogy a telefo-
nos bejelentkezéskor a panaszos nem ké-
pes kielégítõ információt myújtani. A be-
tegnek nem kell diagnózist felállítania, de
annyit el kell tudni mondania, hogy mi a
panasza. Ez alapján döntjük el, hogy az el-
látása várhat addig, ameddig a háziorvosa
munkába nem áll, tudunk-e neki telefonon
keresztül segíteni, vagy sürgõsségi beavat-
kozást, esetleg azonnali mentõt igényel-e.

Ügyelet címe: 7081 Simontornya, Hársfa u. 39.
Ügyelet telefonszáma: 06 703 703 104

Ügyeleti idõ:
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan.
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Ismert és kezelt magas vérnyomással ren-
delkezõ beteg vonatkozásában célszerû,
ha otthon tart olyan készítményt, amit vér-
nyomáskiugrás esetén használhat (a keze-
lõorvossal érdemes elõre egyeztetni, hogy
ilyenkor mit használjon: valamelyik állan-
dó gyógyszerébõl plusz adagot, avagy di-
rekt a kiugrás esetére felírt külön készít-
ményt). Amennyiben ellenjavallata nincs,
a kezelõorvossal egyeztetve és általa felír-
tan célszerû otthon tartani captopril
hatónyagú (pl. Tensiomin vagy Aceomel
márkanevû) készítményt és vérnyomás-ki-
ugrás esetén abból 1 tablettát elrágni. Ha a
vérnyomás nagyon magas (eléri, illetve
meghaladja a 180-as systoles és/vagy 110-
es diastoles értéket) vagy ha komolyabb
panaszokat okoz (erõs fejfájás, hányás,
szédülés stb.) mindenképp orvosi segítség
szükséges. Akkor is nyugodtan fordulhat
az ügyelethez, ha a kiugrásra bevett gyógy-
szer ellenére sem csökken érdemben a vér-
nyomás vagy ha az erre a célra szolgáló
gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban
bármilyen kérdése van. Ha bizonytalan,
hívja az ügyeletet, segítünk! Azon bete-
geknél, akiknél korábban nem volt ismert
magas vérnyomás, illetve diagnosztizálták,
de nem áll rendszeres kezelés alatt, vér-
nyomáskiugrás esetén azonnal forduljon
az ügyelethez.

A hõleadást elõsegíteni: könnyû, szellõs
öltözet, könnyû vékony takaró.
Hûtõfürdõ: Kádba 37 °C-os vizet engedni,
a beteget beleültetni, majd folyó hideg víz-
zel a fürdõt 28-30 °C-ra hûteni. 5-8 percen
át benne ülni, majd szárazra törölni. Akár
óránként is ismételhetõ.
Gyógyszerek: (Magas láz esetén a külön-
bözõ csoportok kombinálhatóak.)
Vény nélkül kapható lázcsillapítók felnõt-
teknek:
– Szalicilátok: Aspirin 500 tabletta, Kal-
mopyrin tabletta
– Paracetamol: Panadol 500 mg tabletta,
Panadol 1000 mg tabletta, Rubophen 500
mg tabletta, Mexalen 500 mg tabletta,
Coldrex, Coldrex MaxGrip, Neo Citran
– Nem szteroid gyulladáscsökkentõk: Vol-
taren Dolo 12,5 és 25 mg tabletta, Advil
200 mg drazsé, Advil Ultra és Advil Ultra
Forte lágyzselatin kapszula, Algoflex 200
mg, 400 mg, 600 mg
Vény nélkül kapható lázcsillapítók gyer-
mekeknek:
– Paracetamol: Mexalen 125 mg végbél-
kúp csecsemõknek, Mexalen 250 mg vég-
bélkúp kisgyermekeknek, Mexalen 500 mg
végbélkúp iskolás gyermekeknek, Ben-U-
Ron szirup, Panadol Baby szuszpenzió

– Nem szteroid gyulladáscsökkentõk: Nu-
rofen Non-Aqua 100 mg szájban oldódó
tabletta gyermekeknek, Nurofen szusz-
penzió gyermekeknek

(Láz esetén figyelembe kell venni, hogy az
alábbi gyógyszerek lázcsillapítót, gyulla-
dáscsökkentõt és fájdalomcsillapítót is tar-
talmaznak!)
– Szalicilát kombinációk: Aspirin Plus C
pezsgõtabletta, Aspro C pezsgõtabletta
– Paracetamol kombinációk: Panadol Ext-
ra tabletta, Saridon tabletta, Miralgin tab-
letta, Coldrex tabletta
– Gyermekeknek paracetamol kombináci-
ók: Coldrex Junior por, Coldrex Junior szi-
rup, Neo Citran por gyermekeknek, Cold-
rex Junior filmtabletta.

Mebucain spray, Mebucain 1 mg/1 mg
pasztilla, Mebucain Mint szopogató tab-
letta, Strepsils Plus tabletta, Tantum Ver-
de oldat és spray

– Hurutos köhögésre köptetõk és nyákol-
dók: Robitussin Expectorans szirup, ACC
100 mg, 200 mg garnulátum és pezsgõtab-
letta, Fluimucil 200 mg garnulátum, Mu-
copront kapszula és szirup
– Száraz köhögésre köhögéscsillapítók:
Robitussin antitussicum szirup, Rhinatiol
köhögéscsillapító szirup felnõtteknek és
gyermekeknek, Libexin tabletta, Elixirium
Thymi Compositum FoNo VII Naturland
– Köhögéscsillapítók és köptetõk kombi-
nációja: Erigon szirup.

Gyógyszeresen a lázcsillapításnál felsorolt
nem szteroid gyulladáscsökkentõk alkal-
mazhatóak, kiegészítve az alábbi helyileg
használandó készítményekkel:
Phenylbutazon 5% kenõcs, Rheumon gél,
Rheumon krém, Fastum gél, Voltaren
Emulgel 1% gél, Diclac 5% gél, Flector EP
gél, Flector tapasz, Voltaren AcitGo ta-
pasz

Diéta: Zsír és fûszermentes diéta.
Bõséges folyadékfogyasztás: Keserû tea,
szénsavmentes ásványvíz, szûrt ivólevek. A
szokottnál is nagyobb mennyiségû folya-
dék bevitele szükséges!
Ásványi sók pótlása: A folyadékba Elo-
trans por vagy Oralpadon vagy Normolyt
por. Sodioral

Bélflóra helyreállítása: Normaflore szusz-
penzió.
Gyógyszerek:
Méreganyagok megkötésére: Carbo acti-
vatus tabletta, Cralex kapszula, Bolus
adstringens tabletta, Smecta por.
Bélmozgás csökkentésére: Huma-Lopera-
mide 2 mg tabletta, Huma-Loperamide C
2 mg tabletta, Imodium kapszula, Lope-
dium kapszula
Lázcsillapítók: Szükség esetén.

Diéta: 15-20 percenként néhány falat két-
szersült, háztartási keksz, sós vízben fõtt
burgonya.
Bõséges folyadékfogyasztás: 15-20 per-
cenként 4-5- korty keserû tea, szénsav-
mentes ásványvíz, szûrt ivólevek. Mivel há-
nyás során rendkívül nagy mennyiségû fo-
lyadékot veszíthet a szervezet, a szokottnál
is nagyobb figyelmet kell fordítani a meg-
felelõ folyadékbevitelre!
Gyógyszerek: Vitamin B6, Daedalon tab-
letta, Daedalon végbélkúp.

Diéta: Zsíros, fûszeres ételek kerülése.
Gyógyszeresen:
Görcsoldók: Duspatalin 200 mg kapszula,
Papaverinum Hydrochloricum 0,04 g tab-
letta, Drotaverin Chinoin 40 mg tabletta,
No-Spa 40 mg tabletta, No-Spa Forte tab-
letta, Buscopan 10 mg drazsé, Buscopan
végbélkúp, Troparinum Combinatum tab-
letta, Dicetel tabletta.
Fájdalomcsillapítás: Nem szteroid gyulla-
dáscsökkentõk (lásd. lázcsillapítás).
Hányáscsillapítás: (lásd hányás).
Egyéb gyógyszerek: Neo-Bilagit filmtab-
letta, Rowachol cseppek, Rowachol kap-
szula, Bilobene Ratiopharm filmtabletta,
Cholagol oldat.

(Tudatzavar, eszméletlenség,
torokdagadás, nehézlégzés
esetén azonnal forduljon or-

voshoz!)

Allergén eltávolítása: Kerülje az allergiát
kiváltó ételek, kozmetikumok, ruhadarab-
ok, hajfestékek további használatát.
Gyógyszerek:
Kalcium: Calcium Sandoz pezsgõtabletta
Allergia ellenes szerek: Zyrtec 10 mg/ml
cseppek, Zyrtec 10 mg filmtabletta, Zyrtec
1 mg/ml oldat, Revicet Akut 10 mg szopo-
gató tabletta, Xyzal 5 mg filmtabletta,
Loratidin-Ratiopharm 10 mg tabletta,
Claritine Akut tabletta, Fenistil, Cetirizin,
Ziola, RevicetAkut 10 mg szopogatótab-
letta
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Simontornyai polgárõr kimagasló
munkáját ismerték el

2021. január 28-án a Simontornya Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke Gomán Gyula, valamint a Tolna Megyei
Polgárõr Szervezetek Szövetségének elnöke, Széles János elisme-
rõ oklevelet adományozott Sztojka József simontornyai polgárõr
tízéves munkájának elismeréséül. Elismerték kimagasló szakmai
tudását, megbízhatóságát és példamutató magatartását. Gratulá-
lok és további eredményes munkát kívánok!

G.H.H.

„Légy barátságos!”
országos rajzpályázat

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány indította ezt a pályázatot 2019 õszén, 3-18 éves gyerekek részére. Céljuk az volt, hogy felhívják
minden gyermek figyelmét, hogy milyen fontos, hogy barátságosak legyenek egymással, illetve példát mutassanak egymásnak, hogy ez-
zel is élhetõbb, kellemesebb közösséget varázsoljanak maguknak és társaiknak. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói
közül négyen jó eredménnyel pályáztak. Név szerint: Kovács Flóra 3. b, Farkas Sarolta Éva 5. o., Kiss Bianka és Orsós Kiara Laura 4.
osztályos tanulók. A 2020-as ünnepélyes díjátadó és zárómûsor, a rendkívüli helyzet miatt, online valósult meg. Majd 2021. február
2-án GLS futár szállította az ajándékokat. Az oklevél mellé értékes jutalmakat is kaptak a nyertesek. A pályázók nagy örömmel vették
át a díjaikat.

Gyurkóné Tóth Irén
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– Védelemhez is használnak maszkokat, pl.
a tûzoltók légzõkészülékkel, a katonák gáz-
álarcban az orvosok a mûtõkben maszkban
végzik a munkájukat.
– A sportban a vívók használnak álarcot.
Ami közös bennük, hogy az álarc elfed, más-
sá tesz. A viselõje nem teljes valójában mu-
tatja meg magát, átlényegül.

Talán soha ennyi ember nem viselt egy-
szerre maszkot, mint mostanában, hiszen a
farsangi idõszakban, de elõtte és utána is
rengeteg maszkos emberrel találkozunk
kinn az utcákon és a zárt terekben egy-
aránt. Mint egy kollektív farsangi felvonu-
láson. A maszkviselés már életünk részévé
vált. A pandémiás idõszakban egy nagyon
fontos kellékké, egyben jelképpé lett a
maszk. Véd, szabályoz, megrémít, meg-
nyugtat, eltakar, leplez. Sokan ragaszkod-
nak hozzá, mert biztonságban érzik magu-
kat bennük, sokan tiltakoznak ellene, mert
fölösleges nyûgnek érzik, a szabadságuk
korlátozásaként élik meg. Ami biztos,
hogy viselése megváltoztatta az életünket:
a mindennapjainkat, a szokásainkat, a
kapcsolatainkat, mások lettünk és nagyon
várja már mindenki, hogy letehessük és
ismét saját arcunkat mutathassuk egymás
felé, újra magunk lehessünk.

MIné

FARSANG
Folytatás az 1. oldalról.

TEMPLOM

Megkezdõdtek a munkálatok a római katolikus templomban. Az elõzetes vizsgálatok
alapján kiderült, az egész tetõszerkezet cseréje mellett szükséges az épület statikai meg-
erõsítése is. A templombelsõben már elkészültek az állványok, megtörténhet a repedé-
sek feltöltése és az oldalfalak összehúzása. Márciusban indulnak a külsõ tevékenységek.
A tetõt teljesen lebontják és újraépítik. A 100 milliós költségvetésbõl megvalósuló mun-
kálatok a Pécsi Püspökség támogatásával és irányításával zajlanak. A költségekhez a he-
lyi egyház illetve a simontornyai emberek hozzájárulására is nagy szükség van. Kérjük,
aki teheti, támogassa a templom felújítását, a legkisebb összeg is nagy segítség lehet.

Felajánlásaikat a Simontornyai Római Katolikus Plébánia
számlaszámára küldhetik:

10700172-68766494-51100005
A megjegyzéshez írják oda: adomány!

Simontornya értékei
2013. október 1-jétõl Simontornyán is mûködik a Települési Ér-
téktár Bizottság (TÉB). Elnöke: Máté Imréné, tagjai: Bencze
Kornél és Vácziné Horváth Anikó.
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekrõl és
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a ma-
gyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.
Feladatai:
1. Simontornya helyi értékeinek feltérképezése
2. Az értékek tudatosítása, feldolgozása
3. Az értékek ismertté tétele
4. Megyei, térségi és országos szervezetekkel való együttmûködés
A helyi TÉB a gyûjteményt megküldi a megyei értéktár bizottság-
nak, egyben javaslatot tesz arra, hogy mely értékek felvételét java-
solja a megyei értéktárba. A települések helyi jelentõséget meg-
haladó értékeit a megyei értéktárban is nyilvántartják.
Írásban vagy személyesen – a város honlapján található adatlap
felhasználásával – bárki javaslatot tehet újabb értékek felvételére
a következõ kategóriákban:
– Agrár- és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezõgazdasági termé-
kek, élelmiszerek
– Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz- és
fürdõkultúra
– Épített környezet: tudatos építési munka eredménye
– Ipari és mûszaki megoldások: kézmûipar, kézmûvesség
– Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: tánc, zene, régészeti
lelõhelyek
– Sport: szabadidõ eltöltése, szellemi sport, sportolói életmû,
csúcsteljesítmény

– Természeti környezet: fizikai és biológiai képzõdmények, öko-
lógiai rendszerek, természeti tájak
– Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei: pl.: turisz-
tikai szolgáltatások, programok, étel- és italkészítési eljárások
A korábbi években 36 db simontornyai értéket vettünk fel az ér-
téktárba, ezek közül a Tolna Megyei Értéktár Bizottság a megyei
nyilvántartásba is beemelte a következõket: a vár, a vár mûemléki
környezete, a római katolikus ferences templom, ferences rend-
ház, Szentháromság-szobor, református templom, „Nagyház”
Helytörténet háza, Könyvné Szabó Éva munkássága
A helyi értéktárban szereplõ értékek: Fried Kastélyszálló (Villa
1.), Fried villa 2., a hajdani vármegyeháza, Styrum fundáció, Sty-
rum kápolna, Szent István-szobor, simontornyai menyegzõ (fali-
kép), Pillich falikép (patika falán), Petõfi-szobor, Illyés Gyula
emléktáblája, Egressy Béni szobra, Anyaság szobra, I. világhábo-
rús emlékmû, II. világháborús emlékmû, Fried mûvelõdési ház, 3
D-s animációs film a vár történetérõl, Pillich Ferenc munkássága,
ifj. és id. Pillich Ferenc síremléke, Szárazmalom, Vak Bottyán-
szobor, Várnap (rendezvény), a volt Simontornyai Bõr- és Szõr-
mefeldolgozó Vállalat, labdavarrás, STC ’22, Dr. Kiss István kró-
nikája, Tóthné Unghy Ilona munkássága, Könyv István János gra-
fikus munkássága, régi zsidótemetõ, szõlészet és borászat
A simontornyai TÉB tovább bõvíti az értékek listáját. 2020-ban
újabb 5 db értékkel gyarapítottuk a listát: Kékesi László grafikái,
Grantner Jenõ szobrai, Kelemen Kristóf szobrai, plakettjei, Fe-
kete Madonna – 18. századi festmény, Székelyi út
A már nyilvántartott értékek ismertetését Simontornya város
honlapján lehet megtalálni.

MIné



10 MÚLTUNK 2021. február

Korábbi írásaimban megemlékeztem a
Várkert utca több lakójáról, köztük nagy-
mamámról és nagynénémrõl is. Velük
szemben – Pápai néniék voltak – Cseh
György lakott feleségével, Ilonkával. Lá-
nyaik, Ilonka és Erika a Malom utcán épí-
tettek alakítottak lakóházat családjukkal.
Nagynéném, Galántai Emma hajdani la-
kóháza ma már Bencze Jánosék háza, õk
élnek átalakított otthonukban feleségével,
Kamillával és három gyermekükkel: Já-
nos, Hanna, Botond.

Emmi szomszédjával, a Siket családdal
szemben Budai Mihályék laktak, felesége
Liptai Katalin volt. Budai bácsi a háború
után több helyi szervezetnek is vezetõségi
tagja volt. Három lányuk: Erzsébet, Éva és
Katalin. Ünnepné Erzsi két fia, Laci és Ti-
bi gyerekturistáink voltak. Laci az egyhe-
tes bükki vándortúrán is részt vett az
1960-as évek vége felé. Laci felesége Gá-
bor Ilike lett. Mellettük, Gallai Pál, tûzol-
tóparancsnok volt a bõrgyárban. Fiuk, Pali
osztálytársam volt az elemiben – sajnos õt
egy gyors betegség vitte el, még tizenéves
korában. Ili gyermekei, Róbert és Ibolya,
aki dolgozott a bõrgyár könyvelésében is.
Mellettük (vagy az õ házuk helyén?) áll ma
Császár Józsefék emeletes háza.
Gyermekkorunkból Bertók Feriék házára
emlékszem még – õk Pécsre költöztek, mi-
után feleségül vette Antal Erzsit, Antal
Bori nõvérét (Dr. Antal Borbála). Õutá-
nuk – emlékezetem szerint – már csak Szi-
kora néni háza állt. Késõbb Érsek Sán-
dorék nevelték fel itt, új házukban két
gyermeküket, s az unokák között, Vajtán,
kis lovas bajnokok is vannak. Pár éve a
Bogárd és Vidéke szép cikket írt róluk, sõt
képeket is kaptunk.
A ház mögött a múltban egy kerítés követ-
kezett, kulcsos kapuval, itt ért véget az ut-
ca. Ezen túl a kastélykert terült el, melyben
csak egy ház nézett a Sió felé, Fésû Fe-
rencék lakóháza. Fésû bácsi – Fried Pálék

kertésze – kedves ember volt, s elnézte ne-
künk, hogy idõnként belógunk a kastély-
kertbe, ahova tilos volt bemenni. Ezekre
az utakra néha unokatestvérünk, az itt
nyaraló Sándor Ili is velünk tartott. A há-

ború után szûnt meg a kerítés – a kastély
pusztulása után – és ekkor folytatódott a
Várkert utca. Új házak épültek a jobb sors-
ra érdemes strand után (de persze, akkor
még strand se volt). Új épület volt dr. Dési
Ivánék lakóháza, a fogorvosi rendelõvel.
Feleségével, Krisztinával – aki pedagógus
volt – három gyermeket neveltek fel itt, s
késõbb már unokák is nyaraltak náluk. Ma
már dr. Sándor Pál nyugdíjas gyógyszeré-
szé a ház. Krisztina volt Simontornya elsõ
polgármester asszonya, és az SOS Szere-
tetszolgálat alapítója. Ez a szervezet az
1990-es évek elejétõl – hosszú éveken át –
szépen mûködött Orosz Eszter, majd Be-
reczkiné Ili vezetésével. Sok szép kirándu-
lást tettünk, fõleg a „Kéz a kézben” klub
tagjaival, s néhányszor Krisztina is velünk
tartott.

Désiné Krisztina két unokájával hajdan –
Luluval és Kevinnel

Közvetlen mellettük két társasház létesült.
Egyikben az Adrián család él Kovács nagy-
mamával – akinek Márti lánya a bõrgyár-
ban dolgozott, s kirándulásainkra is eljárt.
Adriánné Eszter családjában három fel-
nõtt gyermek van, két fiú: Imre és Gyula,
és Zsuzsika, aki a várban dolgozik. A csa-
ládban mindenki nagyon muzikális, az
énekkarokból és énekes szerepekbõl az
egész város jól ismerheti õket. – Eszter
testvére, Kovács Jóska tartozik még a csa-
ládhoz. Adrián Zsuzsi a férjével, Gyenei
Lászlóval az utca túloldalán laknak – há-
zukban régen Horváth Józsefék (Kleiber
Anciék) éltek lányukkal, Annával – aki
munkatársam volt a bõrgyárban. Zsuzsáék
egyik szomszédja ma a Szentmártoni, má-
sik oldalon a Rabóczki család.
A Petõfi utcai házak közül többnek is át-
nyúlik a kertje a Várkert utcába. Ilyen pl.
Könyv Istvánéké és Õsi Róbertéké – az õ
házuk, kertjük régebben Halas Kálmá-
néké volt. Õ pár éve még sok idejét tölthet-
te kedves fái, virágai között.
Második szomszédjukként a pedagógus
Horváth Kálmánék következnek. Jutka fi-
atalon munkatársam volt a bõrgyárban.

A fogathajtó junior Európa-bajnok
Érsek Anett pár évvel ezelõtti képe

Érsek Ivett, a fiatalabb unoka,
aki lovaglásban nyert díjakat

A Bencze család
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Három felnõtt fiúgyermekük közül ketten kiröpültek a családi házból. Kálmán családot alapított, Sza-
bolcsra pedig én még kisfiú korából emlékszem inkább, amikor nagynénémet, Emmi nénit többször is meg-
látogatta. Barnabás fiával, Zalánnal szüleivel maradt.
A Várkert utca valamennyi lakójának, azoknak is, akikrõl most – elnézést – nem emlékeztem meg, szép éle-
tet, jó egészséget kívánok szeretettel:

Kiss Margit

> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Ön-
kormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990

SOS kirándulás Kisszékelybe, 1990-es évek

Az Adrián
család

A Horváth
család

Horváth Kálmán és felesége, Seres Julianna

Unokák:
Horváth Kálmán,
Horváth Mátyás és

Horváth Zalán
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GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek!

1936. április 2-án született Csukás István és tavaly februárban halt meg.
Rá emlékezve rajzpályázatot hirdetünk. Készítsetek valamelyik meséjéhez vagy verséhez illusztrációt bármilyen technikával. A leg-
jobban sikerült munkákat jutalmazzuk.
Korosztályonként értékelünk: 3-6 éves, 7-10 éves és 11-14 éves kategóriákban.
Az alkotásokat a várban adhatjátok le 2021. március 16-ig, vagy elküldhetitek e-mailben a következõ címre: stornyaisegitok-
@gmail.com

***

Gyûjtsétek össze Csukás István meséit, verseit! Aki a legtöbbet beküldi az elõzõ e-mail-címre, jutalomban részesül.

***

Írjátok meg a találós kérdések válaszait!
* Ágról ágra ugrálok, mogyorót, diót rágok. Ki vagyok én?
* Tollazata színes, pompás, megismétli a mondókád. Mi az?
* Piszkos ruhád beleteszed, tiszta lesz, mire ki veszed. Mi az?
* Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
* Éjjel-nappal mindig jár, mégis egyhelyben áll. Mi az?
* Fúr-farag, de mégsem ács, kopog mint a kalapács. Fák orvosa, doktora, erdõben az otthona. Mi az?
* Híd, de sosem építették. Hét színe van, egy se festék. Földbõl nyúlik mindkét vége, mégis felvezet az égbe. Mi az?
* Mikor fekszel, akkor kél. Egyszer egész, máskor fél. Mi az?
* Éjjel-nappal mindig forog, mégse szédül el. Mi az?
* Aki a nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem. Ki vagyok én?

***

Fejtsétek meg a következõ rejtvényt, a megfejtésként kapott szót küldjétek el a stornyaisegitok@gmail.com címre.
1. A Sárrétet nyugatról határoló folyó, a Cecénél belecsatlakozó malomcsatornát is így nevezik.
2. Ezen folyó szeli ketté városunkat.
3. A településünkön az elsõ várat megépítõ úr apjának neve.
4. Szõlõhegyünkön készül ez a nedû.
5. Ebben a megyében található városunk.
6. A bõrt, nyersbõrt kikészítõ, illetve egyszerûbb lábbeliket varró mesterember régies neve
7. E vallási felekezet temploma látható a Szent István király utcában.
8. A bõrgyártást meghonosító család neve
9. A hajdani bõrgyárunk alapítójának keresztneve.
10. XVIII. századi nagy földesúr, a nevéhez fûzõdik a templomépítés, a Helytörténet háza, a szõlõben található kápolna.
11. Ebbe a járási körzetbe tartozik a településünk.

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI

HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:

2400 Ft

A megfejtések határideje
március 17.

Kérjük, a neveteket
és az életkorotokat
ne felejtsétek ráírni!

Jó szórakozást kívánunk!


