
XX. évfolyam 4. szám Ára:
2021. április 200 Ft

Köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat!
A három királyfi bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve tel-
jék.

Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín palástot kerített.

Ma is így úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, fõzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekelnek,
Mert az édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment eIõttem elõre követnek.

Amíg õ van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon.
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: miért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok királyfi,
úgy, hogy az anyjuk tudja õket látni?

A másik bánatom: hogyha õ majd holtan
Fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
Senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt vol-
na,
Minden tavasszal rügy legtisztább volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
S ezer hála-malom csak zsoltárt mormol-
na,
az én köszönetem úgyis kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az õ édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Mécs László (1895-1978)

HÚSVÉTI SZELFIPONT
A Segítõ Kezek lelkes csapata nyulakkal, színes tojásokkal és szelfiponttal színesí-
tette a Pillich Ferenc sétányt a húsvéti ünnepekre. Ezzel egy újabb hagyományt te-
remtettek városunkban. Köszönjük szépen! G.H.H.
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Torma József polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
járványügyi veszélyhelyzet továbbra is érvényben van. A képviselõ-testület
jog- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, de fontosnak tartja, hogy meg-
beszélje a képviselõ-testület tagjaival a fõbb aktuális témákat. Felhívta a fi-
gyelmet a maszkhasználatra.

1. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl

Jelentés a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogy bírni fogja-e az önkormányzat, a
hivatal erõvel, kapacitással ezt a rengeteg tervezett beruházást.
Torma József polgármester: A kérdés jogos. A jegyzõ asszonnyal sokat be-
széltek errõl. Látják, hogy egy-egy beruházásnál milyen hosszú elõkészítés
után lesz eredmény. De folyamatosan nyílnak meg új pályázati lehetõségek,
amiket vétek lenne kihagyni. Mérlegelni kell, hogy melyiken induljanak, és csi-
szolni kell a hivatali struktúrán. A pályázati anyag elkészítéséhez ember kell,
amikor az építésügyet áttették a járáshoz, akkor egy munkahellyel kevesebb
lett a hivatalban. Most a sok beruházás olyan embert igényel, aki ért a mûszaki
ügyekhez. Sok külsõs is besegít. Van, ahol kicsit túlvállalták magukat, a követ-
kezõ tervezéseknél ezt is figyelembe kell venni.

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. évi
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A helyi szociális rendelet felül-
vizsgálata minden év márciusában esedékes, mert a térítési díjakat át kell te-
kinteni. A szociális alapszolgáltatásokat társulásban látja el a város, ezért a
döntést a díjakról a társulási tanács hozza meg.
Idén a kormány a járványhelyzet miatt, a lakosság terheinek csökkentése ér-
dekében megtiltotta a térítési díjak emelését. Ennek a késõbbiekben az intéz-
mények költségvetésében lesz negatív hatása. Egy korábbi ellenõrzés rámuta-
tott, hogy a bölcsõdei térítési díjak nincsenek meghatározva a rendeletben.
Most ezt mellékletben találják meg, 0 forintban határozzák meg. És két új tá-
mogatási forma bevezetésérõl is szól a rendelet. Támogatás igényelhetõ ezen-
túl gyermekszületéskor, illetve iskoláztatási támogatás tanévkezdéskor.
Gyermekszületési támogatást igényelhet a szülõ a születést követõen, ha a
gyermek simontornyai lakcímre van bejelentve, és a szülõk közül is legalább az
egyikük minimum 1 éve Simontornyán lakik. Ekkor egyszeri, 25 ezer forintos
támogatást kaphatnak. Azt javasolja, hogy ez polgármesteri hatáskörben le-
gyen, hiszen mérlegelést nem igényel, ha a feltételek fennállnak, akkor jár a tá-
mogatás.
Az iskoláztatási támogatást évente egyszer kaphatják általános iskolai vagy
középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezõ gyermekek törvényes képvise-
lõi. Simontornyai állandó lakcím szükséges hozzá, és 16 éves kor felett iskola-
látogatási igazolás is. A várható kérelmek mennyisége miatt ezt jegyzõi hatás-
körben javasolja elbírálni, mert évente kb. 400 tanuló lesz jogosult erre a támo-
gatásra. Javasolja, hogy augusztus 1-jétõl szeptember 30-ig lehessen ezt igé-
nyelni, készítettek hozzá már formanyomtatványt is. Összege 15 ezer forint
gyermekenként. Ennek a költségvetési vonzata várhatóan – az idei létszám-
adatokat alapul véve – 6-14 éves 250 fõ, 14-16 éves 70 fõ, 16-18 éves 60 fõ, ez
összesen 380 tanuló, de ezen kívül vannak 18. életévüket betöltött középisko-
lások is, így összesen 400 fõvel számolva a 15 ezer forintos támogatást, az 6
millió forintot jelent évente.
A születések száma kb. 30 évente, a 25 ezer forintos támogatás így 750 ezer
forintos kiadást jelent. Ez az államtól kapott szociális támogatásra fordítható
keretbõl kifizethetõ.
Torma József polgármester: Felmerült, hogy az óvodások is kapjanak ilyen
támogatást. Azt javasolja, hogy ne legyen ilyen külön támogatás, hiszen a böl-
csõdei és az óvodai nevelés ingyenes a szülõknek, és az étkezés is az a többsé-
güknek. A felsõoktatásba járók pedig Bursa ösztöndíjat kaphatnak. Az önkor-
mányzat így a születéstõl a pályakezdésig ad támogatást.

3. Tájékoztató városi komposztáló telep
létesítésének lehetõségeirõl

Torma József polgármester: Korábban a testület meglátogatta Lentiben a
komposztáló telepet, tetszett, amit ott láttak. Most jött egy lehetõség egy ha-

sonlónak a létesítésére. Az 1057/2021 (II. 19.) számú kormányhatározatban a
kedvezményezett települések közé sorolták Simontornyát. A megyébõl ezen
kívül csak Nagykónyi kapott ilyen besorolást. Ez már az elmúlt másfél év mun-
kájának gyümölcse. 200 millió forintra lehet pályázni, az önerõ 3 millió forint,
azaz a teljes költség 203 millió forint. A gazdaságélénkítési feltételt is teljesíti a
projekt, 3 fõ számára teremt munkahelyet. A kötelezõ fenntartási idõ 5 év. A
komposztálótelep át tudná venni a képzõdõ zöldhulladékot, és fel tudná dolgoz-
ni a szennyvíziszapot is Ezek átvételéért pénzt lehet kérni. A komposztálóból ki-
kerülõ végtermék virágföld minõségû. Lentiben 5000 tonna termékre találtak
már vevõt. Vagyis több lábon áll egy ilyen üzem. Felvették a kapcsolatot a gö-
döllõi Profikompt céggel, õk az agráregyetemmel közremûködve több tucat
ilyen komposztálótelepet megcsináltak már. Várják a végleges döntést, ehhez
készítenek egy Simontornyát bemutató kisfilmet is április 21-én. Az országból
összesen 40-45 projektet fognak támogatni. Ha a simontornyai pályázat nyer,
akkor sietni kell, lesz kb. másfél hónap az elõkészítésre, mert augusztusban
lesz a döntés.
Zöldhulladék ügyében sok megkeresés jött. Jelenleg még el lehet égetni a
kertben, de csak a veszélyhelyzet végéig. Ha megvalósul a komposztáló, akkor
ott le lehet majd helyezni, és lesz lehetõség építési törmelék lerakására is.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha ez megvalósul, akkor a nem kommunális hulla-
dék beszállítására is lesz lehetõség. A telepen ezt szelektálják. Megoldódhat a
régi probléma, most mindenfele szemétkupacok vannak, ezzel lesz lehetõség a
legális elhelyezésre.

4. Tájékoztató az Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetõi pályázatáról

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A jelenlegi intézményvezetõ
megbízatása május 31-én lejár, nyugdíjba vonul. A fenntartó társulás társulási
tanácsa kiírta az intézményvezetõi posztra a pályázatot. A vezetõi megbízás 5
évre szól. Hat pályázat érkezett, mindegyik megfelelt a kiírásnak, ezért szemé-
lyes bemutatkozásra hívták meg a jelentkezõket. Öten jöttek el, egy hattagú bi-
zottság hallgatta meg õket, 30 perces beszélgetések voltak. Két fõ nyerte el a
bizottság tetszését, közülük Gyén Nórát választották ki a posztra. A pályázati
kiírás alapján a poszt június elsejétõl lenne betölthetõ, de azt javasolja, hogy
már május 15-étõl alkalmazzák a nyertes pályázót, hogy legyen két hét, amikor
a régi vezetõvel együtt tudnak dolgozni. A munkáltatói jogokat a társulási ta-
nács gyakorolja, most a veszélyhelyzet alatt ennek elnöke, vagyis Simontor-
nya polgármestere.
Torma József polgármester: Simontornyai pályázó nem volt, a környékbõl
érkeztek a jelentkezõk: Tolnanémedibõl, Pincehelyrõl, Kölesdrõl, Sárszentlõ-
rincrõl. Az új vezetõ kinevezése 3 hónap próbaidõ kikötésével történik. A ko-
rábbi vezetõvel, Schilinger Terézzel maximálisan elégedett. Amikor évekkel ez-
elõtt átvette a vezetést, akkor kaotikus állapotok voltak, õ rendet teremtett.
Munkájáért dicséret illeti, nyugdíjba vonulásakor szépen el kell tõle búcsúzni
és reméli, hogy méltó utódja lesz.

5. Tájékoztató a kútfúrásról

Torma József polgármester: Másfél éve tervezik már a kútfúrást, egy évig
tartott az engedélyeztetés. Tavaly vis maior pályázatot is benyújtottak erre a
célra, de azt a belügyminisztérium elutasította. Viszont az 1079/2021. (II.
27.)-es kormányhatározatban a kormány 36 millió forintot megítélt Simontor-
nyának új ivóvízkút létesítésére. Már a pénz a város számláján van. A költség-
vetésben 15 millió forintot beterveztek erre, most újratervezés szükséges. Köz-
ben az elõkészítõ munkák megkezdõdtek. Áll a fúrótorony, 80 méter mélyre
fognak lefúrni. Emellett a kertészetben is fúrtak kutat az öntözéshez. Most vég-
legesíteni kell a projekt költségvetését. Az új kutat a régi mellé fogják fúrni, és
terveznek egy ivóvíz kutat is. Közösségi funkciót is elláthat, lesz itt egy terecs-
ke, ami találkozási pont lehet a lakosoknak. Azt tervezik, hogy a közfoglalkozta-
tásban gyártott térkõvel burkolják a teret, lesz egy ülõpad és egy csap is itt, fe-
lette tetõvel.
Tóth István képviselõ: Úgy látja a képen, hogy 4 méter magas ez a tetõ. Ez fe-
lesleges, csak nagyon huzatos lesz így. Legalább az északi oldalon takarás kell
oda. A víz elzárását nem javasolja télre sem, mert ha pang a víz, akkor romlik a
minõsége. Ha egy 1 mm-es csövön folyamatosan is folyik, az akkor sem nagy
mennyiség.
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6. Tájékoztató a TOP-pályázatokról

Torma József polgármester: Az egyik: a körárok pályázat. Beszéltek a
KDT-Vizig munkatársával. Elindul a tervezés, 74 millió forintos a projekt, ebbõl
50 milliót lehet beruházásra költeni. Nincs kész még a terv. A vízkivételi mû-
tárgy a László király utca végén lesz, kell hozzá vízgyûjtõ terület, annak egy ré-
sze magántulajdonban van. Közben a következõ szakasz terveit is már be kelle-
ne adni TOP-pályázatként, látják, hogy ott nagyon lassan születik döntés.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A másik TOP-pályázat a szociá-
lis alapszolgáltatások fejlesztése. Itt a közbeszerzés ajánlattételi része lezárult.
Két rész van a kiírásban, ezekre jött két, illetve három ajánlat. Mindegyiknél
szükség van hiánypótlásra, ennek határideje április 7. Lehet, hogy még egy hi-
ánypótlási kör is lesz, az még 2-3 hét.
Torma József polgármester: A harmadik TOP-pályázat a barnamezõs beru-
házás: az akadálymentesítéssel kapcsolatos dokumentumokat benyújtották a
MÁK-hoz, folyamatban van a szerzõdés módosítása. A projektben volt 1,3 mil-
lió forint mozgástér, ez a módosítás most 1,15 millió. Látszik, hogy a beruházás
szépen halad, múlt héten tartottak bejárást. Be kell még keríteni a területet, és
vannak még megoldásra váró problémák.
Kojnok Róbert képviselõ: Két épület épül. Jól látszik az utcáról is, hogy halad
az építkezés. A városüzemeltetés épületét most szigetelik, bent minden helyi-
ség kész, gipszkartonoztak és az elektromos, illetve a vízvezetékek is elkészül-
tek. Már a festõk dolgoznak bent. A tûzoltó szertár épülete tetõ alatt van. Az öl-
tözõ és az iroda falazott szerkezetû, a csarnokrész acélszerkezetes. Itt nem lesz
állandó fûtés, csak temperáló, de igény esetén felfûthetõ. Áprilisban kezdõd-
nek a belsõ munkálatok. Folyamatosan dolgoznak a csapadékvíz elvezetésén.
A kivitelezõ azt ígéri, hogy elõre tudják hozni a határidõt, nyár végén már mû-
szaki átadás lehet.
A Gyár utcán viszont (a kaputól az új útig) nem elég széles az út, le kell húzódni,
ha szembe jön valaki.

7. Tájékoztató a MÁV-val kötendõ
együttmûködési megállapodásról

Torma József polgármester: A MÁV területeit az önkormányzat tartaná rend-
ben, évente 8-szor nyírnák le a füvet, ezért a MÁV 15 forintot fizetne négyzet-
méterenként. Összesen 1,1 millió forint bevétel lenne.
Szabó Róbert alpolgármester: Kérdéses, hogy lesz-e rá kapacitás. Ráadásul
ahhoz, hogy ott füvet lehessen nyírni, ahhoz elõbb ki kell onnan pucolni a sze-
metet.
Csõsz László képviselõ: Ebbõl a pénzbõl lehet fizetni valakit, aki besegít.

8. Javaslat a parkolóhelyek kialakításáról és
megváltásáról szóló 21/2004. (XII. 30.) önkormányzati

rendelet módosítására

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az önkormányzat feladata a
gépjármûvek parkolásának biztosítása. A helyi rendelet 2004-ben készült,
2009-ben módosították. Egy rövid rendelet ez, ami kijelöli a parkolóhely céljára
hasznosítható területeket. Módosítani szükséges néhány szakaszt, amely nem
felel meg a valóságnak. A kijelölt területek között van például a Bem utca, ahol
ma már játszótér mûködik. Szerepel benne a Hunyadi utca, de nem derül ki
pontosan melyik rész. A Mészáros utca jó, ott jelenleg is parkoló van, de telek-
alakítás miatt a száma már megváltozott. Említi a Laposi teret, ez rendben van,
és a Sió bal partot, ez nem egyértelmû. A rendelet bizottsági hatáskörbe rende-
li a kijelölést, a gyakorlatban ez nem mûködött. A második részben megállapít-
ja a parkolóhelyek megváltásának díját. Ez jelenleg 150 ezer forint/darab, de ha
kettõnél több, akkor csak 120 ezer forint/darab. Erre akkor van szükség, ha pél-
dául egy üzlet engedélyéhez kell bizonyos számú parkolóhely, de ez nem bizto-
sítható közvetlenül elõtte, akkor megválthatja önkormányzati területen.
Probléma, hogy a városban sok helyen parkolnak buszok. A munkásokat szál-
lítják, de napközben akadályozzák a forgalmat, a helyi lakosok parkolását.
Torma József polgármester: Lakossági észrevételek jöttek errõl. Ezeket a 3,5
tonnánál nehezebb jármûveket külön kell kezelni. Egyértelmû károkozás is tör-
tént, például egy vízelvezetõ árokban.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Tamásiban 250 ezer forintot,
Tolnán 200 ezret fizetnek a parkolóhely megváltásért. A gépjármû tulajdonosá-
nak kell gondoskodni a jármû tárolásáról. Vélhetõen van is ilyen hely, csak a
sofõröknek kényelmesebb, ha a házuk közelében állnak. Írásban megkereste
az ismert buszok tulajdonosait, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hol van a bu-
szaik tárolóhelye. Ha ez kiderül, akkor tud további lépéseket tenni.
Torma József polgármester: Az erre vonatkozó kormányrendelet szerint, ha a
jármû két órát meghaladó ideig áll, akkor kell neki tárolóhely. Cecén az önkor-
mányzat létesített egy tárolóhelyet. Lehet ilyet itt is kijelölni, de a létesítés
pénzbe kerül, utána lehet majd pénzt kérni érte. Másik lehetõség, hogy enge-
délyezik a parkolást bizonyos feltételekkel.

Tóth István képviselõ: Simontornya útjai nem nehézgépjármûvekre lettek
tervezve. Cecén egy magánterületet vett meg az önkormányzat, ott létesített
parkolót.
Körtés István képviselõ: Egy nagyvárosban senki nem parkol busszal a saját
háza elé. A személyautókról: a kastély elõtt folyamatosan ott parkol 5-6. A
szemközt lakó nem a saját háza elõtt áll, hanem ott. Vannak autók, amik régóta
le lettek állítva. Ezeket ellenõrizni kellene.
Torma József polgármester: Van ezzel a feladattal megbízott dolgozó. A kas-
tély egy emblematikus hely, oda lehetne tetetni a várakozni tilos táblát.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A forgalomból kivont gépjármû-
vek ügye egyszerû, az pontosan szabályozva van. Ami viszont még forgalom-
ban van, az nehezebb ügy.
Szabó Róbert alpolgármester: Ki kell jelölni egy területet a parkolásra. Példá-
ul a vasúttal szemben elfér két busz is, és a raktár elõtt másik kettõ.
Tóth István képviselõ: A vasúti pályától 50 méterre szerinte nem lehet parko-
ló.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Tudja, hogy a fuvarozási engedély kiadásá-
hoz kell rendelkezni tárolóhellyel. De a sofõröknek ez így kényelmes, ha a háza
elõtt áll, és nem kell elmennie a telephelyre.
Torma József polgármester: Lehetne parkoló a benzinkút mellett, vagy a tûz-
oltó laktanya mögött.
Kojnok Róbert képviselõ: Mindenképpen pénzt kell kérni a tárolásért. A Ma-
lom utca erre nem alkalmas. Tudja, hogy a Pásztor utcán is áll egy autó hóna-
pok óta. Ugyanakkor az állam beszedi a súlyadót a gépjármû tulajdonosoktól,
biztosítani kell ezért a parkolás lehetõségét.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A közterület-használattal kap-
csolatos rendeletben benne van: 300 forint/darab/nap ennek a díja. Senki nem
kért ilyen engedélyt.
Torma József polgármester: Összefoglalva: a 3,5 tonnánál nehezebb gépjár-
mûveknek nem engedik a közterületen tárolását, hanem kijelölnek erre egy he-
lyet. Kéri, hogy segítsék a képviselõk ezt megoldani. Ha Kojnok képviselõ lát
fantáziát a magánparkolóban, akkor annak milyen a pénzügyi vonzata: kell kerí-
tés, kamera, talaj-elõkészítés.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Fel kell tárni, hogy az érintettek-
nek van-e tárolóhelye. Ha van, és a sofõr ezt nem tartja be, akkor a tulajdono-
son keresztül lehet hatni a sofõrre.

9. Tájékoztató a polgármesteri hivatal épületének
statikai állapotáról

Torma József polgármester: Ma érkezett meg a statikus véleménye: veszé-
lyes az épület állapota. Az irattár épületében olyan mértékû a süllyedés, hogy
kifelé dõl. Menthetetlen, bontani kell. A vízelvezetést sürgõsen meg kell oldani,
mert már a házasságkötõ terem fala is reped. Az irattárban hatalmas mennyi-
ségû papír van, megpróbálják átvinni a volt kolostorépületbe. Ha lesz, akkor
TOP-pályázatba be kell adni. Az új épület tervezésére 6 millió forintos ajánlat
jött. Ez sok. 1905-ben épült a hivatal, az irattár kb. 1960-ben.
Kojnok Róbert képviselõ: Meg kell terveztetni minél elõbb, hogyha lesz pá-
lyázat, be lehessen adni.

10. Tájékoztató a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium kérelmérõl

Torma József polgármester: Az iskola-felújítással kapcsolatban tájékozta-
tott Csike Tamás tankerületi igazgató, hogy március 23-án aláírták a kivitelezõi
szerzõdést. 400 nap van a munka elvégzésére. Az a gond, hogy az egész iskolát
ki kell költöztetni júniusig. Az építkezés idejére el kell helyezni a tanulókat. A
volt bõrgyári gimnáziumépületet viszont fel kellene ehhez újítani. A tankerület
10 hónapig 1-1 millió forintot tud adni a városnak az elhelyezés megoldására.
Idén jönne 4 millió, és jövõre 6 millió forint. Gondoltak a mûvelõdési házra is, de
8 osztályt kell elhelyezni, ott maximum 5 fér el. A bõrgyári épületet szigetelni
kellene, korábban 2,8 milliós ajánlat érkezett rá. Ki kellene cserélni 15 ablakot,
az 150 ezer forint/darab. Az emeleten gipszkartonozni is kell.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezi, hogy mi a helyzet a fûtési rendszerrel és
a vizes blokkokkal. És ki fogja megcsinálni a munkát? A városüzemeltetésnek
erre nincs kapacitása.
Körtés István képviselõ: Kell egy kalkuláció, amiben minden költség benne
van: fûtés, festés stb. Ez lehet 12 millió is, akkor a hiányzó 2 milliót kell sajtolni
a KLIK-bõl.
Torma József polgármester: Holnap 1 órakor tartanak egy bejárást a helyszí-
nen.

11. Beszámoló a rendõrség 2020. évi tevékenységérõl

Szabó Róbert alpolgármester: Megkérdezi, hogy miért nincsenek jelen a
rendõrség képviselõi.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A járványhelyzet miatt.

Folytatás a következõ oldalon.
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Torma József polgármester: A veszélyhelyzet után meg kell õket
hívni, hogy el tudják mondani nekik a problémákat. Meghívják
majd az õrsparancsnokot és a kapitányság vezetõjét is.

12. A képviselõk bejelentései, interpellációi,
kérdései

Torma József polgármester: Aláírták a ROSSZATOM képviselõi-
vel az 511 ezer rubeles támogatásról szóló szerzõdést. A vendég-
ház tetõfelújítására fordítják.
Van lehetõség ismét külterületi utak építésére pályázni: szóba jö-
het a Pósapart. 300 millió forintra lehet pályázni, 5% önerõ kell.
A Magyar Falu Programban útépítésre a Könyök utcát tervezik
megpályázni, 40 millió forint támogatást adnak, temetõ felújításra
is szeretnének pályázni: itt 30 millió forintot lehet nyerni sírhely ki-
alakításra, vagy 5 milliót urnafal-építésre. Szolgálati lakás felújí-
tásra csak akkor lehet pályázni, ha van aláírt bérleti szerzõdés or-
vossal vagy közalkalmazottal, esetleg a gyermekorvosi rendelõ-
höz babakocsi-tárolóra lehetne pályázni.

A konzultációt követõen a polgármester
a következõ döntéseket hozta:

1. A települési támogatási kérelmek ügyében a kérelmekrõl a pol-
gármester egyenként döntött, a határozatokat kézbesítik az érin-
tetteknek.
2. Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bér-
letére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1/2016. (II. 01.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint eljárva, helyt adott egy lakos önkormányzati bérlakás
igénylésérõl szóló kérelmének, a kérelmezõt a polgármesteri hiva-
tal útján nyilvántartásba vette.
3. Az egyes települési önkormányzatok fejlesztési és mûködési
feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintõ kor-
mányhatározat módosításáról szóló 1079/2021. (II. 27.) Korm. ha-
tározat 1. mellékletében meghatározott 36.018.000 Ft értékben el-
rendelte a Simontornya, Arany János utcai kút fúrásához és a
nyersvízvezeték kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok – irányítás-
technika, védõterület kialakítása, régi kút tömedékelése – meg-
rendelését és a szükséges mûszaki ellenõri feladat elvégzésére az
ajánlatok bekérésének elõkészítését.
4. Elrendelte a Simontornya vízrendezése TOP-2.1.3-15 pályázat
keretében a simontornyai 1679. hrsz ingatlan 300.000 Ft vétel-
áron történõ megvásárlását, továbbá az ingatlan megvásárlásá-
nak elõkészítését és a szerzõdés aláírását.
5. Határozatlan idejû együttmûködési megállapodást köt a MÁV
Zrt.-vel a simontornyai vasútállomás körüli ingatlanokon történõ
kertészeti tevékenységek ellátására.
6. Döntött arról, hogy a Simontornyai Polgármesteri Hivatal épüle-
tének külsõ irattári épületrészét – a statikai szakvélemény szerint
„veszélyes állapotú” minõsítés miatt – alá kell támasztani és elõ
kell készíteni az épületrész kiürítését.
7. Döntött arról, hogy a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázi-
um kérésének helyt adva a Simontornya, Gyár utcai „régi gimnázi-
um” épület felújításának költségeit felméri és egyeztet az intéz-
ményfenntartó KLIK-kel a költségek megosztásáról az épület hatá-
rozott idõre történõ bérbeadásáról.

8. Javaslattételi jogával élve:

– „Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja” megyei
kitüntetésre a Krammer Ferenc Kórust,
– „Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton díja” megyei ki-
tüntetésre Zámbó Tibor urat,
– „Tolna Megye Közbiztonságáért díjra” a Simontornyai Önkéntes
Tûzoltó Egyesületet felterjesztette.
9. A rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdé-
se alapján elfogadta Simontornya Város közbiztonságának helyze-
térõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló rendõrkapitányi beszámolót.
10. Módosította a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendeletet.

A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk
a város honlapján:

http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-
jegyzokonyvek-2021

Az anyagot összeállította:
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ

Egy lépéssel közelebb
az iskolafelújításhoz

A Tamási Tankerületi Központ által megvalósítandó EFOP-4.1.2-17-2017-
00072 azonosítószámú „Szakmai és infrastrukturális megújulás a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban” címû projekt kapcsán Ta-
kácsné Miklós Réka gazdasági vezetõ tájékoztatott a jelenlegi helyzetrõl:
A projekt célja, tárgya: A Tamási Tankerületi Központ kezelésében lévõ,
Simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium épületének bõ-
vítése, a meglévõ épületrészek felújítása. A jelenlegi épület közel 70 éves,
hozzátoldást, és külsõ átépítést jelenleg nem tartalmaz. A meglévõ 13 terem
mellé kialakításra kerül +8 új tantermet (melyek egy része szaktanterem
lesz), + 1 csoportszoba, vizesblokkok, tanári, aula. A meglévõ épület keleti,
jelenlegi fõbejárata megszüntetetésre kerül és az udvarra egy új, kétszintes
épületszárny kerül megépítésre, mely körülöleli az aulát, portát. A meglévõ
és részben megmaradó jelenlegi iskolaépületben a tantermek átszervezésre
kerülnek, melyek alapterülete így már kielégíti a szabványokban meghatá-
rozott paramétereket. A jelenlegi kazánház és fûtési rendszer is elavult,
nem tudja biztosítani a kellõ komfortérzetet a tantermekben. 10 db új ke-
rékpártároló is kialakításra kerül a telekhatáron belül. A bõvítés, átalakítás
után kialakult hasznos alapterület (nettó) összesen: földszint: 1163,22 m2,
emelet: 1009,16 m2, összesen: 2172,38 m2. Ebbõl új építés: 964,54 m2. Felújí-
tás: 1206,84 m2. Az új tantermek és csoportszobák alapterülete: 450,9 m2

lesz.

Jelenleg ott tartunk, hogy az építési kivitelezésre vonatkozó vállalkozói
szerzõdés megkötése megtörtént, a munkaterület átadása van folyamatban,
ami azt jelenti, hogy az épületet teljesen ki kell üríteni, a benne levõ beren-
dezéseket, bútorokat, eszközöket át kell helyezni máshova. Ehhez az iskola
részére a simontornyai önkormányzat biztosít helyet a volt kollégium épüle-
tében. Az építési munkálatok a kiürítés után kezdõdhetnek meg, aminek a
befejezése 2022. május 12-ére várható.
Az iskolai oktatás emiatt átszervezést igényel, a gyerekek elhelyezése ön-
kormányzati épületekben lesz megoldva és biztosítva.

G.H.H.
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A polgármester tollából
Érzékelhetõen az önkormányzati munka területén folyamatosan
nõ a leterheltség. Ez egyrészt a megvalósítási szakaszba ért pro-
jektek, másrészt az elõkészítés alatt lévõ, megvalósításra váró be-
ruházásaink adminisztrációs, szervezési feladataiból következik.
A fejlesztések folyamatossága érdekében pedig elkerülhetetlen a
pályázatok figyelése, azok beadáshoz való elkészítése is. Ezzel
párhuzamosan pedig több jövõben beadásra kerülõ projekt, el-
képzelt beruházás elõkészítését, több esetben építési engedélye-
zési tervezését is megkezdtük. Ehhez a nagyon szerteágazó és ko-
moly szakmai tudást is igénylõ munkát kell megszerveznünk és
végrehajtanunk. Látjuk a problémákat, a hivatalvezetõ asszony-
nyal sokat egyeztetünk a kérdésrõl. Több kolléga is a terhelhetõ-
ség határán van úgy, hogy a képviselõk, az önkormányzati cég na-
gyon hatékonyan segíti az önkormányzatnál jelentkezõ, elsõsor-
ban a beruházásokkal kapcsolatos munkát. Meghatározó szerepe
az önkormányzati munkában természetesen a hivatalnak van.
Vannak, lehetnek még belsõ tartalékaink, amelyek a hatékonyság
növelése érdekében ki kell aknáznunk. Feladataink függvényé-
ben hosszabb távon viszont a létszám bõvítését is mérlegelni kell
majd.

Folytatódott a barnamezõs beruházásunk kivitelezési szakasza. A
tûzoltóság és a városüzemeltetés telephelye vonatkozásában is el-
értük az 50%-os készültséget. Az akadálymentesítés kapcsán
szerzõdésmódosítás vált szükségessé, amely aláírása megtörtént.
A projekt tartalékából 1,1 millió forint átcsoportosítására került
sor, így a többlet terhek nem okoznak költségvetési növekményt.
A beruházás kapcsán legalább kéthetente a kivitelezõvel koordi-
nációt tartunk, a hónap során is több alkalommal egyeztettünk.
Április 8-án a Magyar Közút bevonásával a Gyár utcát érintõ be-
ruházási elemekrõl egyeztettünk. Két csatlakozó útszelvény (be-
járó híddal) kerül kiépítésre és fontos, hogy ezek legyenek össz-
hangban a közútkezelõ fejlesztési elképzeléseivel. Bízunk benne,
hogy a Gyár utca burkolat szélesítésének tervezési feladatai ha-
marosan megkezdõdnek.

A szociális pályázatunk elsõ körös, nyílt közbeszerzési eljárását
eredménytelennek kellett nyilvánítani. Az új eljárás április 16-án
kiírásra került. Sajnos a projekt kapcsán további csúszásokkal kell
majd számolnunk.

A település ivóvízellátás rendezése érdekében megkezdõdött az
Arany János utcai új kút fúrásának elõkészítõ munkái. Már szinte
megszokott, hogy minden projekt kapcsán akadályozó tényezõk
lépnek fel, amelyekre megoldást kell találnunk. A kutatófúrás a
beszámolóm készítésének idõszakában folyik. Azok eredményei
határozzák meg a továbbiakat. Terveink szerint az 1933-ban fúrt,
199 méteres artézi kút felújítása után arra egy ivókutat telepíte-
nénk. Ennek látványtervei elkészültek, az ivókút képviselõ-testü-
leti jóváhagyás után a közeljövõben meg is valósulhat.

A Könyök utca végén található önkormányzati kertészeten belül
elkészült az öntözõkút, amely 100 liter/perc kapacitással fog tudni

termelni. Megkezdtük a közfoglalkoztatás idei tevékenységébe
betervezett öntözõrendszer kialakításának elõkészítését. Egy 170
méter hosszú automata öntözõdob beszerzésére is sor kerül,
amely a víznyomás vezérlésével 35-45 méter szélességben tudja
biztosítani a termelt növények (zöldségek, csemegekukorica) ön-
tözését.

A közfoglalkoztatásban folytattuk az idén betervezett tevékeny-
ségeinket. Felgyorsulóban vannak a mezõgazdasági munkáink,
hamarosan megkezdõdik a kukorica vetése, a palánták nevelése
már folyik, de a kollégák készülnek a batátapalánták lerakására is.
A mûhelyben jelenleg készül egy bakháthúzó, amely a takarófóli-
át és az öntözõszalagot is majd lehelyezi.

Látványos eredményeket hozott már most is a saját üzemben
gyártott térkövek lerakása. A vasútállomás elõtti szakasz részle-
ges burkolása megtörtént (következõ évben az épület teljes
hosszában megvalósul a járda átépítése), de a Hársfa utca felsõ
szakaszának járda felújítása is jó ütemben halad.

A körárok torkolati átemelõ létesítésének új javaslatát a Területi
Vízgazdálkodási Tanács elfogadta. Megkezdtük a László király
utca végére az átemelõ szivattyú és kapcsolódó mûtárgyainak a
terveztetési munkálatait. A képviselõ-testület korábbi döntésével
a Kultúrházi körárok rekonstrukciója, a kapcsolódó területek víz-
elvezetésének megoldása a város tervezett nagyobb projektjeinek
elsõ helyére került. A megyei önkormányzat 9 projekt, így a si-
montornyai körárok tervezéséhez szükséges forrásokat megnyer-
te. A közgyûlés által koordinált új tervezés elindításához szüksé-
ges adatokat megadtuk. Elképzelésünk szerint a projekt további
részében megvalósulna a teljes 4,1 km hosszú meder kotrása, a
László király utca végén egy víztározó építése, a Várkert utcai
tisztítómû dekantált vízének körárokba történõ bevezetése. A ko-
rábbi döntésnek megfelelõen az önkormányzat a beruházás hely-
színén megvásárolt egy telket 300 ezer forintos vételáron.

A Magyar Falu Program keretében az idei évi pályázatok kiírásai
megtörténtek. Terveink szerint a mûvelõdési ház klubépület bel-
sõ munkáira, urnafal bõvítésre, útépítésre (Könyök utca), kom-
munális gép vásárlására adnánk be pályázatot.

A kedvezményezett települések gazdaságélénkítõ programjának
keretében kapott lehetõség alapján a projektjavaslatunkat a BM
elfogadta és felkért a tervek kidolgozására. Május 14-ei határidõ-
vel kell benyújtanunk a településen létesítésre tervezett zöldhul-
ladék és építési törmelék feldolgozásának, hasznosításának szak-
mai és üzleti terveit. A határidõ rendkívül szoros, rengeteg mun-
kát kell még beletennünk. A projekt elfogadása esetén 200 millió
forint támogatást kaphatunk.

A hónap során több alkalommal egyeztettünk és közös bejáráso-
kat tartottunk a Hunyadi úti iskola áthelyezésével kapcsolatban.
Az elsõ elképzelések szerint a nyolc osztály a volt bõrgyári iroda-
házba, a volt gimnázium épületébe költözött volna át. Sajnos, az
elmaradt karbantartások és figyelem hiánya (beázások, fagy-
károk) következtében 50-70 milliós kár keletkezett az épületben.
A még formálódó elképzelés szerint a volt kollégium (ferences
zárda) és a mûvelõdési ház klubépületében valósulna meg az épít-
kezés ideje alatt az oktatás.

A hónap során a Víghegy utcában az aszfaltozott út mellett a pad-
ka leszakadt. Egy tömedékeletlen pince miatt egy, az úttest alá
nyúló üreg keletkezett, amely veszélyezteti a közlekedést és az ott
lévõ közmûveket. A károk elhárítása érdekében vis maior kérel-
met adtunk be.

Megérkezett a Paks 2 beruházás egyik kivitelezõjének 511.232 ru-
bel (1,99 millió forint) támogatása. A vendégház tetõszerkezet-
ének cseréjéhez szükséges anyagokat megrendeltük. A munkála-
tok támogatáson felüli részét az önkormányzat saját erõbõl finan-
szírozza.

Torma József polgármester

FIZESSEN ELÕ A
SIMONTORNYAI HÍREKRE

a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
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Levendula-projekt
A polgármesteri hivatal elõl kitermelt földet a vár köré rendezték
el a közfoglalkoztatásban dolgozók, ezután a vár munkatársai
Tóth István képviselõvel közösen elültették a levendulát.
A virágtöveket Horváth Márta levendulabirtokáról kaptuk fel-
ajánlásként.
Köszönjük!

Horváth Istvánné Klára
és Horváth Márta

Levendulás
termékek,
lekvárok

Klára negyven éven át tanítóként dolgozott – két évig Sárkeresz-
túron, két évig Dégen, majd nyugdíjazásáig, 2016-ig Simon-
tornyán. Ezzel párhuzamosan fényképész férje mellett segédke-
zett, s maga is elvégzett egy fotósiskolát.
Lánya, Márta Balatonfüreden járt kertészeti szakközépiskolába,
majd Keszthelyen szerzett agrármérnöki diplomát.
A család minden húsvétkor Tihanyban piknikezett – innen jött a
gondolat, hogy saját földjeiken a hagyományos növények helyett a
számukra kedves francia levendula termesztésébe fogjanak. Az
ökogazdaságot 2013-ban indította el Márta, BelleClaire néven. A
birtok jelentõs része Simontornya lankás dombjain terül el, ahon-
nan csodálatos panoráma nyílik a tavakra és a városra. A család
mintegy két hektáron gazdálkodik, Dégen is találhatók területe-
ik, és a levenduláson kívül van egy kis gyümölcsösük is. A fák ter-
mésébõl Klára készít hagyományos, illetve levendulával, fahéjjal
fûszerezettek lekvárokat pektin hozzáadásával, kevés cukorral,
vagy cukor nélkül.
A levendulát Pannonhalmán desztilláltatják 100%-os tisztaságú
olajjá, melyet különbözõ (csepegtetõs, golyós, pumpás, illatosító)
kiszerelésben kínálnak. A virágokból készülnek különféle méretû
párnák és díszek is, a lepárlás során keletkezett levendulavíz pe-
dig szintén értékes termék.
A levendula nem csak látványában szép; sokoldalú csodaszer,
külsõleg és belsõleg is gyógyír:
– hatékony légzõszervi panaszok esetén (inhalálásra), csillapítja a
torokfájást, gége- és mandulagyulladást;
– enyhíti az izomfájdalmakat, reumát;
– segíti a horzsolások, csípések, zúzódások, kisebb sebek gyógy-
ulását;
– csillapítja a napozás okozta leégést és a herpeszt;
– nyugtatja a gyulladt, pattanásos bõrt;
– hatékony pikkelysömör, ekcéma, korpa és gomba ellen;
– serkenti a bõr anyagcseréjét;
– idegnyugtató hatású, alkalmas a fejfájás, migrén, álmatlanság,
stressz, szorongás leküzdésére;
– jelentõsen csökkenti a fáradtságot, élénkíti az immunrendszert;
– szúnyog- és kullancsûzõ.
A simontornyai ökogazdaság termékei kaphatók a Hírház Almá-
riumában!

Hargitai–Kiss Virág(Megjelent a Bogárd és Vidéke
2020. december 10-ei számában.)

A közeljövõben nyílt napot terveznek a levendulásban, a vírushely-
zet függvényében még az idõpontot nem lehet elõre látni. Terveik
szerint fotópontokkal, játszótérrel és relax sarkokkal, különbözõ
programokkal várják majd szeretettel az érdeklõdõket.
Simontornya egyik legkülönlegesebb helyén, mely városunk egyik
legmagasabb pontján, a torony tövében található. Egyedülálló elhe-
lyezkedésének köszönhetõen nemcsak a levendulásban gyönyör-
ködhetünk, hanem madártávlatból láthatjuk a várat, a templomokat,
a Fried-kastélyt, a tavakat és szép idõben Ozoráig, Sárbogárdig, sõt
Dunaújvárosig is elláthatunk. Csodálatos dolog, hogy városunkban
is létezik egy ilyen szemet gyönyörködtetõ levendulás!

G.H.H.
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Húsvéti ételosztás

Húsvét alkalmából 250 adag babgulyás készült az önkormányzat konyháján. Pogácsával,
húsvéti édességgel együtt szállították ki a rászorulókhoz.
Az ételek elkészítését támogatta a Sió-Friss Kft., a Bali-Nasi Bt., a Premix Kft., a Húsház
Kft., az Assist Trend Kft., Nyírõ Péter és Simontornya Város Önkormányzata.

Méhek napja és méhek
világnapja

Két dátum is fontos ezeknek a kis rovarok-
nak a szempontjából: április 30. és május
20.
Magyarországon a méhek napját az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesület (OM-
ME) kezdeményezésére 1994-tõl április
30-án ünnepeljük, az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSz) döntése értelmé-
ben május 20-a pedig 2018-tól a méhek vi-
lágnapja.
Mindkét szervezet célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét a méhek és a méhészek
fontosságára.
A méhek évekkel ezelõtt kerültek fel a ve-
szélyeztetett fajok listájára, mert számuk
évrõl évre egyre nagyobb mértékben csök-
ken.
Amennyire kicsik, annyira fontos szerepet
töltenek be a természetben ezek az apró
állatok. Einstein nevéhez kötnek egy le-
gendás szállóigét, miszerint: „Ha kipusztul-
nak a méhek, az emberiség csak négy évvel éli
túl az apró rovarok eltûnését.”
A Föld mezõgazdaságának hetven száza-
léka ma kizárólag a méhektõl függ, akik
beporzó tevékenysége nélkül a növények
képtelenek lennének szaporodni, renge-
teg növény és ezzel együtt állatfaj eltûnne a
Föld színérõl.
Erre tekintettel 2019 õszén az Eartwatch
Institute nevû természetvédelmi szervezet
hivatalosan is a bolygó legfontosabb élõlé-
nyeinek nyilvánította a méheket.
„Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a ter-
mészetet is! Ha sok mézet fogyasztunk, ak-
kor védjük a saját egészségünket!”

Csokonai Vitéz Mihály:
A méhekhez

Kis méhek! kerteken,
Mezõkön, berkeken

Mit futtok sok veszéllyel?
A friss forrásokra,
Az új virágokra

Repkedvén szerteszéjjel?

Mennyi sok munkával
És idõjártával

Gyûjthettek egy kis mézet?
Szálljatok Lillára,
Az õ szép szájára

Vénus sokat tetézett.

Jõjjetek: s úgy nem lész
Olyan sok s édes méz

Sehol, mint a tiétek.
Jõjjetek: s úgy nem lész
Olyan boldog méhész

Sehol, mint a tiétek.

A Föld napja
Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kez-
deményezésére az ENSZ április 22-ét a
„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvá-
nította.
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?”
Mindannyiunk közös feladata az élõhe-
lyünk védelme. Vigyázzunk rá!
„Az embernek kétféle attitûdje lehet az
életben: az Építés vagy az Ültetés. Az épí-
tõk munkája évekig is eltarthat, de egy na-
pon véget ér. Akkor megállnak, és az álta-
luk emelt falak szabják meg a határaikat.
Az élet elveszíti értelmét, amint véget ért
az építés. Ezzel szemben vannak az ülte-
tõk. Õk folyton küzdenek a viharokkal, az
évszakokkal, és csak ritkán pihennek. Az
épülettel ellentétben a kert fejlõdése soha
nem ér véget. És miközben állandó figyel-
met követel a kertésztõl, azt is lehetõvé te-
szi, hogy az élet egy nagy kaland legyen szá-
mára.”

(Paulo Coelho)



8 KÖZÉRDEKÛ 2021. április

FORGALMI REND VÁLTOZÁS
a Beszédes Ferenc utcában és a Malom utcában

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Simontornyai Római Kato-
likus Templom felújítási munkálatai miatt a Beszédes Ferenc ut-
ca elsõ szakasza elõreláthatólag 2021. június 30-ig teljes szélessé-
gében lezárásra került. A gyalogos illetve gépjármûforgalom a
Mátyás király utca felõl továbbra is biztosított, azonban a
megnövekedett forgalom miatt fokozottabb figyelmet igényel. A
forgalmasabb útszakaszon tiltásra került az úttesten történõ vára-
kozás. Kérjük az óvodát a Mátyás király utca irányból megközelí-
tõ szülõket, hogy az utca elsõ szakaszán található parkolót
használják!

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 2021. április 15. napjá-
tól a Malom utca 33-34. számú ingatlannal (a Fried-kastéllyal) ha-
táros szakaszon az úttesten tilos a várakozás! Az elmúlt években a
szabálytalan parkolás miatt az útpadka és vízelvezetõ árok mû-
szaki állapota leromlott, a biztonságos közlekedés érdekében
szükséges a korlátozás bevezetése.
Kérjük a tisztelt lakosságot, a gépjármûvezetõket és a gyalogoso-
kat, hogy tartsák be a KRESZ elõírásait illetve a forgalmi rend
változás kapcsán kialakult új szabályozást!

Simontornya Város Önkormányzata

JÁRDAFELÚJÍTÁS
a vasúti buszvárónál

Simontornya Város Önkormányzata lehetõségeihez mérten
igyekszik a közterületeit szépíteni, fejleszteni. A közmunkaprog-
ram keretében idén is folytatódik a járdaépítés. Elsõ ütemként fel-
újításra került a vasútállomás váróterme melletti járdaszakasz. Ez
a terület fontos szerepet tölt be a tömegközlekedést használók éle-
tében, ezért indokolt volt annak felújítása. Az új térburkolat kiépí-
tésével 45 négyzetméternyi terület újult meg. Az önkormányzat
rövid távú céljai között szerepel a buszforduló terület útburkolatá-
nak felújítása, a parkolás szabályozása, a tulajdoni viszonyok ren-
dezése. Reményeink szerint a jövõ évi közfoglalkoztatási program
keretében folytatódhat a váróterem környezetének megújítása, a
járda és a buszváró továbbépítése.

Simontornya Város Önkormányzata

A JOGÁSZ VÁLASZOL
Az élettársakra vonatkozó öröklési szabályok nagyban különböz-
nek a házastársakra vonatkozó öröklési szabályoktól.
Máig számos tévhit él az élettársak öröklésével kapcsolatosan, az
egyik ilyen gyakori tévedés az, hogy bizonyos idõ – például 15 év –
után örökölnek egymás után az élettársak. Ez természetesen nem
igaz, így könnyen elõfordulhat az, hogy az élettárs halála után
akár a közösen lakott ingatlant is el kell hagynia a túlélõ társnak.
Az élettársak ugyanis nem számítanak a jogszabály szerint közeli
hozzátartozónak és így a törvény szerint nem örökölnek egymás
után.
Fontos különbség az, hogy míg a törvény szerint a házastársnak –
párja halála esetén – holtig tartó haszonélvezet jár a közös laká-
son és az ahhoz tartozó ingóságokon, addig az élettársnak nincs
ilyen joga, mint ahogy a többi vagyonból is csak legfeljebb hozzá-
járulásának mértékéig részesedhet.
Ha az élettársak nem kötnek élettársi vagyonjogi szerzõdést,
nemcsak a szétválás után, hanem az egyik fél halálát követõen is
elõfordulhat, hogy hosszú, akár évekig elhúzódó perben kell bizo-

nyítaniuk, az ingatlanokból és ingóságokból mekkora rész illeti
meg az egyik vagy a másik felet, illetve a törvényes örökösöket.
Az élettárs öröklését azonban végrendelettel lehet biztosítani,
melyben rögzíteni lehet, hogy milyen vagyontárgyakat kívánnak
az élettársak egymásra hagyni, ha bekövetkezik a másik fél halála.
Arra is van lehetõség, hogy a végrendeletben rögzítsék, hogy az
egyedül maradt fél a közös otthonukban maradhat akkor is, ha az
ingatlannak nem tulajdonosa.
A végrendelet elkészítéséhez indokolt lehet közjegyzõhöz vagy
jogi képviselõként ügyvédhez fordulni.
Az együtt töltött évek leginkább az özvegyi nyugdíj esetén számí-
tanak, amelyre megszakítás nélküli tíz év együttélés után válik jo-
gosulttá az élettárs. Ha azonban közös gyermekük született, ak-
kor ugyanez az idõ egy év.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a simontor-
nyaihirek@gmail.com e-mail-címre várja.
Jelen cikk kizárólag tájékoztató jellegû és nem minõsül jogi ta-
nácsadásnak, nem használható fel jogi tanács vagy vélemény he-
lyettesítéseként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász
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Emlékezzünk!
Ifj. Pillich Ferenc 1876. április 2-án szüle-
tett és ebbõl az alkalomból a Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium tanulói
közremûködésével minden évben koszo-
rúval emlékezünk a Sió völgyét kutató ro-
varászra.

A Simontornyán gyógyszerészként mûkö-
dött entomológus 1913-tól a Magyar Ro-
vartani Társaság alapító tagja volt.
1914-ben német nyelven publikálta másfél
évtizedes kutatói munkájának eredmé-
nyét. A második világháborúban a gyûjte-
ményének nagy része elveszett, a megma-
radt 22 ezer példányt a Magyar Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta. Tiszteletére hét
rovar- és négy növényfajt neveztek el. A tu-
dósról és családjáról tanulmánykötet je-
lent meg a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány gondozásában. A településen a mi-
niarborétum, a szakiskola és egy sétány is
viseli a nevét.

A költészet napja
1905. április 11-én született József Attila és
az õ születésnapján 1964 óta minden év-
ben ünnepeljük a költészet napját. Ilyen-
kor országszerte irodalmi elõadóesteket,
könyvbemutatókat, szavalóversenyeket
rendeznek.
A találkozások korlátozása miatt ez az ün-
nep is az online térbe szorult, így
Simontornyán sincs lehetõség a szokásos
program megtartására. A Simontornyai
Városi Könyvtár a közösségi szolgálatot
teljesítõ diákokkal készített videók meg-
osztásával ünnepelt. A SIM televízióban a
Simontornyához és a régióhoz kapcsolódó
költõkre emlékeztek rövid irodalmi mû-
sorral: Somogyi Imrére, aki városunkban
született, majd babtista lelkészként írta is-
tenes verseit; nagy költõnkre, Illyés Gyulá-
ra, kire tábla emlékeztet minket a hajdani
iskolája falán; Vörösmarty Mihályra, aki
Görbõn lakott rövid ideig és itt töltötte
joggyakornoki idejét; Petõfi Sándorra, a
sárszentlõrinci gimnazistára, Lázár Ervin-
re, a nagy mesélõre, és Szekszárd nagy köl-
tõire: Babits Mihályra, valamint Garay Já-
nosra.

József Attila: A SZÁMOKRÓL

Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erõt magatokon
És legelõször is
A legegyszerûbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

Búcsúzunk Simontornya elhunyt lakosaitól
Molnár Jánostól, Németh Tibortól, Szülek Lajostól,

Torma Gábornétól, Gajdos Józseftõl

„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”
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri
Hivatal nyilvántartása alapján készült.)

Házasságkötés márciusban:

Vámi Petra és Lestár Zoltán

Születések márciusban:

Gulyás Mása Barbara
Varga Bence

Bonyár Gergõ
Szûcs Gábor
Májer Zalán

Bencze Bulcsú Boldizsár
Sztojka Áron

Császár Annaróza
Havel Kristóf
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Baráth Sándor fafaragó és családja
Nem ellentmondásos ez a cím, még akkor sem, ha Baráth Sanyi
maga nem is dolgozott a bõrgyárban. Hiszen közeli és távoli csa-
ládjából nagyon sokan szinte itt élték le az életüket.
A sok szép, régi fotó közül mégiscsak azokat veszem elõre, melye-
ket Sanyi gyerekkorából kaptam tõlük. Õ ugyanis már 8 éves ko-
rától járt a természetjáró szakosztály kirándulásaira, túráira,
egyik leglelkesebb ifjú turistánk volt.
Elsõ képünk Esztergomban készült, a Vaskapu turistaházhoz
rendezett, pár napos gyerektúránkon, ahová szülõk is jöttek gyer-
mekeikkel.
Elsõ sor balról: Horváth Laló, László Etelka, Baráth Sanyi, Kon-
dor Bozsó. Második sor: Fodor Erzsike, Dudás Mária, Mikulás
Katinka, Szabó Klári. Felsõ sor: Horváth Tercsi, Szabó Gyuri,
Biró Gyuszi, Pataki Laci.
A második képen is õk láthatók, szüleikkel együtt.
Harmadik kép: Baráth Sándor szülei – és nagyszülei is – a bõr-
gyárban dolgoztak. Édesapja, Baráth Sándor tímár volt, édesany-
ja, Molnár Katalin statisztikus. A 3-as számú képen õk láthatók
munkatársaikkal, jobb oldalt. Katica mögött Benkõ János, mel-
lette dr. Ágoston József áll, aki a futballcsapatnak is erõs játékosa
volt.
Negyedik kép: A nagyapa, Baráth János, a talpcseresben volt mû-
vezetõ. Õt örökíti meg a 4-es számú képünk. Balról: Rivnyák An-
tal, Csepregi János, Csapó János, Baráth János és még egy mun-
katársuk a jobbszélen (talán Kiss Imre?).
Ötödik kép: Az I. világháborús katonákról készült írásaimban
(Simontornyai Hírek) Sanyinak mind a négy dédapjáról megem-
lékeztem, képekkel együtt. Õk voltak apai ágon: id. Baráth János
– hadifogságból Mongólián át sikerült hazaérnie! – és Keresztes
József, aki sajnos nem tudott már a harctérrõl hazatérni. Unokái
közül még Keresztes László és gyermekei õrzik tovább a család
nevét. De dédunokái között szerepel az ugyancsak szekszárdi – és
sokak által ismert – dr. Sziládi Erzsébet belgyógyász fõorvos,
Simontornyán Tóth Judit és húga, aki vidéken él. Anyai ágon Sa-
nyi õsei: Kõmûves Ferenc és Molnár Ferenc, aki megható tábor-
lapot írt haza fiainak, Ferencnek és Lajosnak a harctérrõl. Az õ
feleségét a legendás „Dallos Marcsa nénit” ábrázolja 5-ös számú
képünk – aki simontornyai gyermekek százait segítette a világra
szülésznõként. Õ volt Baráth Sanyi egyik dédnagymamája. És
hadd tegyük még hozzá, hogy a Baráth nevet Argentínában sok
leszármazott viselheti, mert Sanyi apjának testvéröccse, ifj. Ba-
ráth János ott alapított családot.
A hatodik fotó egy vidám pinceszeren készülhetett. A balszélen
ülõk közül Lakner Pált és Cserháti Józsefet vélem felismerni, kö-
zépen az id. Baráth Sanyi néz szembe velünk, mögötte Jobbágy
Jancsi áll. Jobbszélen talán Mohari Imrét látjuk (?).
Baráth Sándor fafaragó – aki korábban az 1956-os kopjafát is ké-
szítette, õ látható a hetedik képen. Feleségével, Szántó Gabriellá-
val két fiút nevelt fel, Sándort és Csabát. Neki, az ifjabbiknak saját
családja is van már, egy kicsi kislánynak örülhetnek itthon a nagy-
szülõk. Sanyinak kevesebb ideje jut erre, õ naponta jár busszal
Székesfehérvárra, 3 mûszakban dolgozik, s mindennap fáradtan
ér haza. A nyolcadik kép a pajtásokkal Szigetvárról az 1960-as
évekbõl való: Horváth Laló, Baráth Sanyi, Balázsik Ági, Herczeg
Zsuzsi és Horváth Marika látható rajta.
Felesége, Szántó Gabi ugyancsak régi helybeli családok leszárma-
zottja. 9-es számú képünkön anyai nagyszüleit, id. Varga Istvánt
látjuk feleségével, Kondor Erzsébettel és három unokával (mö-
göttük Gabi egyik nõvére, Zsuzsi áll). Varga István és két fia, Ist-
ván és Lajos, továbbá veje, Gereny Béla szintén a bõrgyárban dol-
gozott. (A családról külön is írtam Emlékezés-töredékeim 1. kö-
tetében). De apai nagyapja, Szántó József is ismert ember volt ná-
lunk, mint a bõrgyári fúvószenekar karmestere. Fia, ifj. Szántó Jó-
zsef (Bandi) évtizedeken át volt Simontornya tanácstitkára. Fele-
sége Varga Erzsébet volt, három lányuk közül Gabi a legfiata-

1.

2.

3.
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labb. Zsuzsi férje a Simontornyai ÁFÉSZ
vezetõje volt, nõvérük, Margit férjével, Ke-
rekes Lajossal együtt a bõrgyár mûvezetõ-
gárdáját erõsítette.
Az egész családnak jó egészséget, hosszú
életet és sok örömet kívánok, szeretettel:

Kiss Margit

A Simontornyai Hírek februári számának 11. oldalán elírás történt.
Horváth Kálmánné leánykori neve helyesen Sörös Julianna. Elnézést
kérünk mindenkitõl, fõleg Jutkától! (K. M.)
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Kedves Gyerekek!
Új rajzpályázatot hirdetünk, témája:
anyák napja. Rajzodat szabadon válasz-
tott technikával készítheted A4-es lap-
ra. A legjobban sikerült munkákat jutal-
mazzuk. Korosztályonként értékelünk:
3-6 éves, 7-10 éves és 11-14 éves
kategóriákban.

Az alkotásokat a várban adhatjátok le
2021. május 14-ig, vagy elküldhetitek
e-mailben a következõ címre:
stornyaisegitok@gmail.com

Találós kérdések

1. Egy kis házban öt kis szoba, öt kis em-
ber bújik oda.

2. Tollazata színes, pompás, megismétli
a mondókád:

3. Foga van és mégsem eszik.

4. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a mu-
zsikája.

5. Kis dobozban száz veszély, piros nyel-
ve sokat ér.

6. Orra van, de nem szagol, nyelve is
van, de nem beszél.

7. Nincsen hangom, nem beszélek, tisz-
ta vízben vígan élek.

8. Van szája, és mégsem szól, ha tele
van, dugd be jól.

9. Két kezemmel füled fogom, s ott csü-
csülök az orrodon.

10. Vízben síkos, kézben habos, piszkos
kezet tisztára mos.

A megfejtések határideje május 14.

Kérjük a neveteket és az életkorotokat
ne felejtsétek el ráírni!

Jó szórakozást kívánunk!

Március havi helyes megfejtések:

KOVÁCS FLÓRA 3. b

Farkas Sarolta Éva 5. osztályos tanuló
(Beküldõ: Gyurkóné Tóth Irén)

INGYENES, ONLINE ANGOL, ILLETVE OROSZ NYELVI KÉPZÉSEKRE
LEHET JELENTKEZNI a Pécsi Tudományegyetem szervezésében

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kedves nyelvtanulás iránt érdeklõdõ!

A Pécsi Tudományegyetem a Paks 2 projekthez kapcsolódóan kiemelke-
dõen fontos célnak tekinti a régióban élõk nyelvtudásának fejlesztését.
Ennek érdekében az alábbi ingyenes, online nyelvtanulási lehetõséget
kínáljuk Önnek, amennyiben elmúlt 18 éves és a Közép-Duna Menti
Térségben, valamint Bonyhád vagy Dombóvár településeken él
vagy dolgozik.
Az angol és orosz nyelvi képzések 40 órás idõtartamban zajlanak
2021. április közepétõl, heti 2x2 tanóra idõbeosztást feltételezve, 10
héten keresztül. A nyelvtanárok hétfõtõl péntekig rendelkezésre állnak,
alkalmazkodva a résztvevõi igényekhez.
Az angol és orosz nyelvi képzéseket 5 különbözõ nyelvi szinten, a kezdõ-
tõl a haladóig tudjuk biztosítani a résztvevõknek, 8-15 fõs csoportokban.

A képzések lebonyolításába az egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Kara (PTE BTK) és Kultúratudományi, Pedagógusképzõ és Vidék-
fejlesztési Kara (PTE KPVK) által biztosított nyelvtanárok kapcsolódnak
be.
Terveink szerint az év végéig három különbözõ idõsávban indulnak
csoportjaink: július 5.–szeptember 10., illetve október 4.–december 10.
Jelentkezés: Az áprilisban induló tanfolyam jelentkezési határideje le-
járt. A július 2-án induló képzésre június folyamán lesz lehetõség jelent-
kezni! Bármilyen további kérdés esetén, kérjük forduljon bizalommal
Schmieder Réka kolléganõnkhöz (schmieder.reka@pte.hu).
Sikeres tanulást kívánunk!

Dr. Koltai Zoltán, PTE KPVK oktatási dékánhelyettes,
dr. Wolosz Robert, PTE BTK tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes

Márciusi rajzpályázatok:
KOVÁCS FLÓRA 3. b osztályos tanuló
Farkas Sarolta Éva 5. osztályos tanuló (beküldõ: Gyurkóné Tóth Irén)
Baum Anita 7. b osztályos tanuló (beküldõ: Gyurkóné Tóth Irén)
Kollár Olivér 6. a osztályos tanuló (beküldõ: Gyurkóné Tóth Irén)

KOVÁCS FLÓRA 3. b

Kollár Olivér 6. a Farkas Sarolta Éva 5. o.

Baum Anita 7. b


