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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, szo-
morú és vidám esemény is egyben a mai nap. Szeretne elköszönni Silinger Te-
réztõl, aki 2011 júliusa óta vezette az Õszikék Szociális Szolgáltató Központot.
Teréz két vezetõi ciklus alatt stabilizálta a helyzetet, kijavította az örökölt hibá-
kat. A képviselõ-testület, a város és az intézmény lakói és családtagjaik nevé-
ben is megköszöni a munkáját. Szerette volna, ha vállal még egy 5 éves ciklust,
de tiszteletben tartja döntését. Fogadja szeretettel a város ajándékát.
Silinger Teréz leköszönõ intézményvezetõ, Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ: Köszöni az ajándékot és a dicsérõ szavakat. Mindig szeretett
Simontornyán dolgozni. Munkatársaival együtt tette helyre a hibákat, és ha
voltak is zökkenõk, de mindig sikerült megoldani a problémákat. Jó lesz ennyi
év után már pihenni is.
Torma József polgármester: Bemutatja Gyén Nórát, aki holnaptól veszi át az
intézmény vezetését.
Gyén Nóra, újonnan kinevezett intézményvezetõ, Õszikék Szociális
Szolgáltató Központ: Elmondja, hogy tolnanémedi lakos, és a szociális szféra
sok különbözõ területérõl rendelkezik már tapasztalattal, ezeket itt intézmény-
vezetõként tudja majd kamatoztatni.
Torma József polgármester: A járványügyi veszélyhelyzet továbbra is ér-
vényben van. A képviselõ-testület jog- és hatáskörét a polgármester gyakorol-
ja, de fontosnak tartja, hogy megbeszélje a képviselõ testület tagjaival a fõbb
aktuális témákat.
(Az ülésen a testület mind a 7 tagja jelen volt.)

Torma József polgármester: A polgármesteri beszámolót olvashatják a
Simontornyai Hírek aktuális számában. Kiegészítésül elmondta, hogy gyer-
meknapot tartottak a várban. Tartalmas, programdús nap volt, boldog gyer-
mekarcokat látott. Köszöni a vár és a mûvelõdési ház dolgozóinak munkáját,
Kecskési Zsuzsanna és Tóth István képviselõk és családtagjaik segítségét.
Tóth István képviselõ: Megköszönte Nyírõ Péter felajánlását, aki egész nap
ingyen adta a gyerekeknek a fagyit.

Torma József polgármester: A beszámolóban évrõl évre visszatérõ elem az
óvoda rossz mûszaki állapota. Tavaly is, idén is adtak be pályázatot rá. Pénteki
információ szerint az idén támogatni is fogják, de még nincs hivatalos értesí-
tés. Megoldódhat végre a szigetelés.
Csóka Anita tagintézmény-vezetõ, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde: A böl-
csõde „telt házzal”, 12 gyermekkel mûködik, ha év közben jelentkezik valaki,
akkor csak várólistára tudják tenni.
Torma József polgármester: Gondolkodnak a bõvítési lehetõségeken.
Csóka Anita tagintézmény-vezetõ, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde: Az in-
tézményt társulásban tartják fent, de jelenleg csak simontornyai gyerekeket
fogadnak. Ha lesz bõvítés, akkor a kisszékelyi, tolnanémedi kisgyerekek is jö-
hetnének. Javasolja, hogy részükre állapítsanak meg gondozási díjat. A
simontornyai gyerekeknek ingyenes az ellátás, aztán a környékbeli önkor-
mányzatok dönthetnek úgy, hogy átvállalják a fizetést a szülõk helyett.
Torma József polgármester: Megkérdezte, hogy hogyan áll a betöltetlen állá-
sok ügye.
Csóka Anita tagintézmény-vezetõ, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde: Két ál-
lás betöltetlen, de nyugdíjasokat foglalkoztatnak ezeken a helyeken.
Lukácsné Hildebrand Erzsébet intézményvezetõ, Vak Bottyán Óvoda és
Bölcsõde: Õk megbízási szerzõdéssel dolgoznak, óraadóként.
Csóka Anita tagintézmény-vezetõ, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde: egy fõ
nyugdíjba készül, egy pedig gyesen van, most született meg a második gyer-
meke, és egy dolgozó tartós táppénzen van. Az õ helyükre tudnának felvenni
jelentkezõket. Júniusban meghirdetik az állásokat, augusztus 15-étõl tudják
majd felvenni az új munkaerõt.
A bölcsõdét Simontornya alapította, a testület dönthet a bõvítésrõl. A plusz
egy csoporthoz csak egy fõt kellene felvenni, és az állam ezt finanszírozná is.

Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy van-e elég hely még egy csoport-
nak.
Csóka Anita tagintézmény-vezetõ, Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde: A
bölcsi melletti ovis csoportnak kellene egy új rész. Akkor a két bölcsis csoport
egymás mellett lehetne. A bõvítésre pályázni is lehet, és a Széchenyi utca felõli
részre lehet még építeni egy pavilont.
Torma József polgármester: Már tervek is készültek. De a gyerekeknek sza-
ladgálni is kell tér, mérlegelni kell az építkezést. Kéri, hogy legközelebb az intéz-
ményvezetõ írja alá a beszámolót.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A gyermekvédelmi törvény elõ-
írja, hogy minden év május 31-ig átfogó értékelést kell elfogadni a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatokról. Az elfogadott értékelést aztán továbbítani
kell a gyámhivatalhoz. A kapcsolódó kormányrendelet azt is meghatározza,
hogy az értékelésnek milyen szempontjai vannak.
Torma József polgármester: Felelõsségteljes munkát végeznek. Múlt héten
is történt olyan eset, ami könnyeket csalt a szemekbe a hivatalban. Fontos,
hogy figyeljenek a városban mindenkire. Látják, hogy milyen nagy szükség van
a családsegítõ szolgálatra. Köszöni a munkájukat.

Kojnok Róbert képviselõ: Gondot jelent, hogy nincs munkavállaló erre a terü-
letre. Igény lenne a technikai fejlesztésre is. A jelenlegi dolgozói állományt meg
kell tartani. Az önkormányzat megrendelésekkel segíti a kft.-t. Az új telephely-
ük hamarosan elkészül.
Körtés István képviselõ: 2019-ben több milliós vesztesége volt a cégnek, ta-
valy 1,5 millió nyeresége. Egyre több az önkormányzati megrendelés, így lett
pozitív a mérleg, de a veszteséges üzletágak is megvannak még. Az áram és a
vízszolgáltatás. A víz esetében a társulat kifizeti a veszteséget.
Torma József polgármester: Az önkormányzatnak komoly tervei vannak a
céggel. Fontos, hogy simontornyai alvállalkozók, emberek is jussanak munká-
hoz, pénzhez. Ha a cég profitot termel, akkor tud fejleszteni. Megköszöni az
ügyvezetõ és a dolgozók munkáját. Hihetetlen teherbíró képessége van Pász-
tor Krisztiánnak, nagy segítsége a polgármesternek. A városban történt pozitív
változásokban a kft.-nek nagy szerepe van.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: 113 millió 500 ezer forint válto-
zás van. A 2020-as zárszámadásból 76 millióra nõtt a pénzmaradvány: 72 mil-
lió az önkormányzatnál, 1,5 millió a polgármesteri hivatalnál, 2,5 millió a várnál.
Ennyivel kevesebb támogatást kellett adni az intézményeknek. Kútfúrásra jött
36 millió a belügyminisztériumtól, a gimnázium felújítására 4 millió a KLIK-tõl.
A kiadások is változtak: A kútfúrás 21 millió, a barna mezõs beruházás önrésze
7 millió, a rendezvénysátor 1 millió, a GFT szivattyú 1,7 millió, a gimnázium fel-
újítás 18 millió, az irattár 6 millió forinttal került most a költségvetésbe. A tarta-
lék 60 millió forint.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy ha ott a pénz a költségvetésben a
GFT-re, akkor miért nem történik semmi.
Torma József polgármester: Történik. Múlt szerdán volt megbeszélés az idei
terv 8 millió forintba kerül. Hétvégén is csõtörés volt. Az Igari út is kritikus. A
DRV egy nagy állami cég, nehézkes az ügyintézés. Keresik a víghegyi problé-
mák megoldására a nyomásfokozó pontos helyét. A zárszámadással 70 millió
forint átkerült céltartalékba. Összességében nem emlékszik olyan évre, amikor
ennyi, 50 millió forint szabadon felhasználható pénze volt a városnak. Tavaly el-
maradtak rendezvények, ezért kevesebbet kötöttek ilyen célra, de vírushelyzet
miatt kb. 40 milliós veszteség keletkezett. Most két utcát: az Arany Jánost és a
Dr. Kiss István utcát is fel szeretnék újítani. A Könyök utcára már beadták a pá-
lyázatot. De rossz állapotú a Malom utca, a Rákóczi és az Ady Endre utca is.
Most ezekre is kérnek ajánlatot. A gimnázium felújítására idén 4, jövõre 6 millió
forint érkezik. De a felújítás ennél sokkal többe kerül, nem tudja pontosan
mennyibe. 18 milliót terveztek be a költségvetésbe rá.
Csõsz László képviselõ: Az iskola-felújításra nagyon rövid az idõ. Fel kellene
gyorsítani.
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Torma József polgármester: Júniusban meglesz az ablakcsere. De szülõi se-
gítségre is számítanak. Az E.ON-nal folyamatban van az új gázbekötés engedé-
lyeztetése.
A másik dolog a hivatali irattár. Életveszélyes. 6 millió forintot terveztek be rá.
Érkezett egy ajánlat, csak a tervezés lenne 4 millió nettó. Aztán egy másik csa-
pat azt mondta, hogy 2 millióból meglesz. Az elõkészítõ tervezés 350 ezer, az
engedélyeztetés 950 ezer, a kiviteli terv pedig 1,7 millió, áfa nélkül. Azt javasol-
ja, hogy az elõkészítést rendeljék meg.
Kojnok Róbert képviselõ: A tervezést rendeljék meg. Gond, hogy ezek a hátsó
épületrészek túl közel vannak a mentõállomáshoz is.
Torma József polgármester: Három sürgõs dolog van: az elõkészítõ tervezés,
a házasságkötõ terem falának injektálása és a csapadékvíz elvezetése. Jó len-
ne, ha lenne erre egy terv. Aztán a tervek birtokában már lehet rá forrást keres-
ni. Addig is az életveszélyes részbõl az iratokat át kell vinni a kolostor épületé-
be.
Csõsz László képviselõ: Ne építsenek irattárat 40 millióért! Nem lenne jó
visszhangja a településen. Lehetne lerakni 5 konténert is, van már klimatizált
is.
Torma József polgármester: Az irattár elhelyezését meg kell oldani. Szinte
naponta jönnek megkeresések, a régi mûszaki papírokat kérik a lakosok. A hi-
vatali autónak is kell a garázs. Reméli, hogy ugyanúgy, mint a kút esetében, ha
kész tervvel állnak elõ, akkor kapnak rá pénzt.

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A nagyobb összeggel tartozók-
nak 25 levelet küldtek ki. Egy személy befizette a teljes összeget, néhányan
részletfizetést kértek. Aztán 4 fõ esetében kérték a munkabérre terhelést, majd
a bankokba beadták az inkasszókat. 2 cég esetében írtak a felszámolónak,
hogy részt kívánnak venni a felszámolási eljárásban. A három legnagyobb
összeggel tartozó vállalkozás összesen 8 millió forinttal tartozik. A kisebbek
együtt 1,8 millióval. A jövõ hónapban küldjük a leveleket a kisebb összeggel
tartozóknak is.

Torma József polgármester: Összesen 6 telket fognak majd kialakítani a volt
piactér helyén. Még az elõzõ testület döntött errõl. 3 telket a Magyar Falu Prog-
ram támogatásával közmûvesítenek, és utat is építenek hozzá. A másik 3 telek
már most értékesíthetõ. Elkészült az értékbecslés: 1,8 millió forint egy-egy te-
lek értéke. 3 éves beépítési kötelezettséggel ajánlják megvételre.
Kojnok Róbert képviselõ: Túl rövidnek tartja a 3 évet. Még a NAV is megadja
4 évre az illetékmentességet.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy majd a másik 3 telket is ennyiért ad-
ják-e el. Mert csak a hozzájuk vezetõ út építése többe fog kerülni.
Torma József polgármester: Az út közterület lesz, nem lehet minden költsé-
get érvényesíteni az árban. A hivatalos értékbecslés 1,8 millió forintról szól,
ennél olcsóbban nem lehet értékesíteni, de drágábban igen. De nem életszerû,
hogy egy telket 6 millióért adjanak el Simontornyán.
Kojnok Róbert képviselõ: Pályázati pénzbõl lesz az útépítés. Az 1,8 milliós
áron most meghirdetik a telkeket, aki a legtöbbet ajánlja, azé lesz. Örülnének
neki, ha épülne ezeken a telkeken 3 új ház.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: 2010-ben jött létre ez a társu-
lás, az ivóvíz projekt céljából. A projekt 2016-ban befejezõdött, ezután kezdõ-
dött egy 5 éves kötelezõ fenntartási szakasz, ez jár most le. Most lehet meg-
szüntetni a társulást. Mind a három önkormányzatnak határoznia kell a meg-
szüntetésrõl. Most a veszélyhelyzet miatt elég, ha polgármesteri döntések
születnek a megszüntetésrõl. A vagyonelszámolás már 2015-ban megtörtént,
már csak egy bankszámlája van a társulásnak, amin nincs pénzforgalom.

Torma József polgármester: A megyei közútkezelõtõl szeretnék átvenni a
vasúti buszfordulót, de elõtte tegyék rendbe az utat. A szerzõdésbe bele kell írni
még egy határidõt is erre. Beszélt a paksi üzemmérnökséggel, 2021. október
31. reális dátumnak tûnik. A térkövezést folytatni fogják, ha önkormányzati tu-
lajdonba kerül a terület, akkor lehet ott parkolóhelyeket is kialakítani. Tavaly
kátyúztak ott, de most is nagyfelületû útjavításra van szükség.
Kojnok Róbert képviselõ: Ki kellene egészíteni a felújítást a csapadékvíz-el-
vezetés megoldásával.

Torma József polgármester: A Magyar Falu Program egy új elemmel bõvült,
5000 fõ alatti települések állami tulajdonú ingatlanokat térítésmentesen átve-
hetnek. Kiosztottak térképeket, látható rajta, hogy 4 ilyen ingatlan is van, ami
szóba jöhet. A volt homokdomb területén 3 darab, és egy a Temetõ utcában.
Július 15-ig kell nyilatkozni az önkormányzatnak, hogyha akarja az átvételt. Le-
hetõség van ezeken kívül is javaslatokat tenni. A Nitrokémia tulajdonában van
a hidrofor ház, és van ezen kívül is pár ingatlan, ezeket ki fogják gyûjteni.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal törvényességi felhívással élt, mert a gyermekvédelmi törvény elõírja, hogy
a helyi rendeletben milyen kötelezõ elemeket kell szerepeltetni. A szociális ren-
deletet kell módosítani, bele kell írni, hogy a gyermekvédelmi szolgáltatás díja
0 forint.

Torma József polgármester: A költségvetés kapcsán már megtárgyalták ezt
a témát, megkezdõdik az ablakcsere a bõrgyári épületben.

Torma József polgármester: Egy hónapja beszéltek már errõl. Tavaly április-
ban polgármesteri döntéssel elfogadta a zárszámadást, akkor törvényességi
felhívást kaptak, hogy ezt a polgármester nem teheti meg, a testületnek kell el-
fogadnia a veszélyhelyzet lejárta után. Most ehhez tartották magukat. Az idei
évben azonban polgármesteri döntéssel kell elfogadni.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A múlt hónap óta változás tör-
tént a mérlegben, bekerült többletként 807 millió forint.
Csõsz László képviselõ: Ez a pénz nem szabadon felhasználható, ez a beruhá-
zásokra kapott állami pénz.

Torma József polgármester: 36 milliós állami támogatást kaptak, a munkála-
tok zajlanak. 300 liter/perc kapacitású lesz a kút. Három ajánlat jött kivitelezõk-
tõl. A legjobb ajánlat a Városüzemeltetési Kft.-é. Ezenkívül kell mûszaki ellenõr
is, ott a Planéta Kft. ajánlata a legjobb.
Körtés István képviselõ: Megkérdezte, hogy hogyan áll a beruházás.
Torma József polgármester: Volt egy leállás, új szûrõt kellett lehelyezni.
Most folyik a kút tisztítása. Áramellátási gond is van. Reméli, pár héten belül
megoldódik.

Torma József polgármester: A szociális pályázatnál a közbeszerzés a végé-
hez közeledik.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Lezárult a bírálat, kimentek az
összegzések, most 10 napos moratórium van. Addig van lehetõség jogorvos-
latra, ha nem érkezik semmi, akkor lehet szerzõdést kötni. A Fehérvárbuildig
Kft. a nyertes.
Torma József polgármester: Két részbõl áll a projekt. Az egyik 29, a másik 57
millió forint nettó értékû. Ez összesen bruttó 110 millió forint, 105 millió áll ren-
delkezésre. Ezt az 5 millió hiányt majd be kell vállalni az önkormányzatnak.
Vagy megpróbálnak ráemelést kérni.
Más témák: tárgyaltak a vasúti területek fûnyírásáról, de ehhez gépeket kelle-
ne vásárolni.
Idén is lehetõség lesz az önkormányzatnál diákmunkára jelentkezni.
A rendezvénysátort 6,5 millió forintért megrendelik.
A külterületi utaknál elõ kell készíteni a pályázatot, meg kell terveztetni az utat.
Most külterületen vagy zárt kertben lehet utat építeni. Javaslatok: Pósapart ut-
ca, de oda kerékpárút is be van tervezve már. A Westel toronytól felfelé vezetõ
út vagy a bakterház melletti rész, és lehetne a Derékhegyen is hosszabbítani az
utat a lõtérig.
Más: tanyagondnoki szolgálatra is szeretnének pályázni. 1 fõ létszámbõvítésre
lenne lehetõség, jó normatívát ad rá az állam, és lehet pályázni buszra is. Kéri a
segítséget, hogy tudjanak három ajánlatot bekérni buszvásárlásra.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A tanyagondnoki szolgáltatás-
ról egyeztetett a szociális központ vezetõjével. A társulás keretein belül lehet
megvalósítani. Simontornyán mûködne a szolgáltatás, egy alkalmazottat be

Folytatás a következõ oldalon.
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kell iskolázni. A buszvásárlásra 15 millió forint támogatás nyerhetõ. De meg
van határozva, hogy pontosan milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a busz-
nak: például alkalmas legyen mozgáskorlátozottak szállítására. A kormányhi-
vataltól kapott tájékoztatást, hogy a szegregátumokat is be lehet vonni, így na-
gyobb lesz az elérhetõ létszám. Gyerekek óvodába, iskolába szállítására is le-
het használni a buszt.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: 4 millió forint a normatíva éven-
te, ez fedezi a bért és a járulékokat, marad még üzemanyagra is pénz.
Torma József polgármester: A szociális pályázatból már vettek egy Dacia
Dokkert. A régi Opelnek lejárt a mûszakija, átteszik a közfoglalkoztatásba, hogy
ne a 15 literes fogyasztású Lada Nivát használják.
Szabó Róbert alpolgármester: Érkezett egy kérés, hogy a sportcsarnok név-
adó ünnepsége legyen a városnap délelõttjén. Valamint jelzi, hogy szükség len-
ne az öntözõkocsira a virágok locsolásához.
Torma József polgármester: Igen. Szerdán 9-kor lesz a városnapi megbeszé-
lés. Tóthné Unghy Ilona emléktábla avatója is lehet aznap. A locsolókocsi ha-
marosan érkezik, a hûtõkamrát is meg kell csinálni.
Tóth István képviselõ: Elmaradt a buszmegálló falának javítása.
Torma József polgármester: És az egyik beszállító autó kitörte a kandelábert.

1. A települési támogatási kérelmek ügyében a kérelmekrõl a polgármester
egyenként döntött, a határozatokat kézbesítik az érintetteknek.
2. A „Barnamezõs területek rehabilitációja Simontornyán” pályázat megvalósí-
tásához szükséges 7.090.523 Ft önerõt  az önkormányzat biztosítja.
3. A TOP-4.2.1 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat meg-
valósításához szükséges 5.044.266 Ft önerõt az önkormányzat biztosítja.
4. Elfogadta a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde munkájáról szóló be számolót.
5. Elfogadta a 2020/2021. évi óvodai nevelési év indításáról szóló tájékoztatót.
A 2021/22. óvodai nevelési évben 5 óvodai és 1 bölcsõdei csoport indítását
engedélyezi.
6. Elfogadta a tájékoztatót, miszerint a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde 2021.
augusztus 2-20-ig zárva tart.
7. Elfogadta Simontornya Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak átfogó értékelésé Az értékelést megküldi a Tolna Megyei
Kormányhivatal számára.
8. Az elsõ lakáshoz jutás iránti kérelmet elutasította, mert a kérelembe foglal-
tak a jogszabályi elõírásoknak nem felelnek meg.
9. Úgy határozott, hogy 2021. évben a díszpolgári cím nem kerül adományo-
zásra.
10. A város érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó érté-
kû és megbecsülést kiváltó tevékenységéért a „SIMONTORNYÁÉRT” kitünte-
tõ díjat adományozza a Simontornyai Várvédõk csapatának.
11. A „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza a gyermekek harmo-
nikus személyiség formálásban huzamosan végzett munkája elismeréseként
Kapinyáné Sziládi Erzsébet asszonynak.
12. „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza a közösség szolgálatá-
nak kiemelkedõ teljesítéséért Silinger Teréz asszonynak.
13. „SIMONTORNYA SPORTJÁÉRT” címet adományozza Simontornya sport-
múltjának és sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Pásztor
Krisztián úrnak.
14. „A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet adományozza Molnár Anna Zsófia ta-
nulónak.
15. Elfogadta a Városüzemeltetési Kft. 2020. évi tevékenységérõl és a 2021.
évi üzleti tervérõl szóló beszámolót.
16. A Simontornya, 1396/8, 1396/9, 1396/10 helyrajzi számú, beépítetlen te-
rület mûvelési ágú önkormányzati ingatlanokat értékesítésre javasolja, az in-

gatlanok vételárát 1.800.000 Ft/ingatlan összegben határozza meg, a tulajdon-
szerzés feltétele 4 éves beépítési kötelezettség, 5 éves visszavásárlási jog il-
letve erre az idõszakra elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, intézkedik
az ingatlanok értékesítésének meghirdetésérõl.
17. Kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló Simontornya, 1319/5 helyrajzi
számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
18. Elfogadta a 2020. évi éves összefoglaló belsõ ellenõri jelentést.
19. A „Simontornya, Arany János utcai kút nyersvíz vezetékének kiépítése”
tárgyú projekt kapcsán benyújtott ajánltok alapján megállapította, hogy a lebo-
nyolított eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ a Simontornyai Vá-
rosüzemeltetési Kft. A nyertes ajánlattevõvel megköti a kivitelezési szerzõ-
dést.
20. A Simontornya, Arany János utcai kút nyersvíz vezetékének kiépítése tár-
gyú projekt kapcsán mûszaki ellenõri tevékenységre benyújtott ajánltok alap-
ján megállapította, hogy a nyertes ajánlattevõ a PLAN-ÉTA Építõ és Vállalkozó
Kft. Megköti a szükséges megbízási szerzõdést.
21. Elfogadta Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkor-
mányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása Megszüntetõ Társulási Megál-
lapodását.
22. Elfogadta a Simontornya és Térsége Szociális Alapellátást Biztosító Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását.
23. Elfogadta a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását
Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi szociális el-
látásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletére. A jogszabálysértés orvoslása ér-
dekében az önkormányzati rendeletet 2021. május 31. napjával módosította.
24. Megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendeletet.
25. Módosította
– az önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló,
– a helyi szociális ellátásokról szóló,
– a „SIMONTORNYA VÁROS BORA” elismerõ cím létesítésérõl és odaítélésé-
rõl szóló és
– az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérõl és elide-
genítésérõl szóló önkormányzati rendeleteket
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

Újra oltópont Simontornyán
2021. június 5-én a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttmûködve oltó-
pontot hoztunk létre Simontornyán a polgármesteri hivatalban. A nap során
141 fõ kapta meg az elsõ oltását. Az érintettek második (Pfizer) oltására
2021. július 10-én kerül sor.
Az újra helyben szervezett oltónapon lesz lehetõség elsõ oltások beadására
is.
Kérjük, lehetõleg elõre jelezzék a 06 20 568 5830-as telefonszámon, ha
Pfizer vagy Janssen vakcinákkal a fenti idõpontban szeretnék helyben
megkapni a COVID elleni védõoltást! (Aki a második oltását kapja, annak
nem kell újra telefonálnia.)
A védõoltást felvételét mindenképpen javasoljuk mindenkinek!
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A polgármester tollából
A Kormány 307/2021. (VI. 5.) számú rendelete szerint június 15-tõl a kép-
viselõ-testület minden jog- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés
alapján a hónap második felétõl visszaállt a megszokott önkormányzati
munkarend.

A Magyar Falu Program keretében a mûvelõdési ház klubépület belsõ
munkáira, urnafal bõvítésre, útépítésre (Könyök utca) és a tanyagondnoki
gépjármûvásárlásra vonatkozó pályázatokat adtunk be. A szociális ellátó
rendszerünket a tanyagondnoki szolgálat bevezetésével bõvítenénk. A
mûködési engedélyhez szükséges anyagokat a jegyzõ asszony elkészítet-
te és engedélyeztetésre a kormányhivatalhoz benyújtotta.

Június 4-én Kajdacson részt vettem a Magyar Falu Programmal kapcsola-
tos polgármesteri egyeztetésen, ahol Süli János miniszter úr és Gyopáros
Alpár, a program vezetésével megbízott kormánybiztos is részt vett.

A szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyert pályázatunk végre kivite-
lezési szakaszba léphet. A közbeszerzést a Székesfehérvár székhelyû Fe-
hérvár Building Kft. nyerte. Folyamatban van a szerzõdéskötés, munkate-
rület átadása. Sajnos jelentõs idõbeni csúszásunk van az elhúzódó terve-
zési és közbeszerzési eljárások miatt.

Az Arany János utcai új kút fúrása befejezõ szakaszába lépett. A kút stabi-
lan tudja a 320 liter/percet. A jelenleg mûködõ 3 kút 440 litert tud termelni
percenként, az új kapacitással meg kell oldódnia az évek óta tartó ellátási
problémáknak. A régi artézi kút vizsgálatát és karbantartását is elvégeztet-
tük. Az 1933-ban fúrt 199 méter mély kút alsó részén a szûrõház besza-
kadt, a rakattérben nagy méretû kavicsok vannak. A kút biztonságosan
tudja a 250-300 liter/perces teljesítmény, amely a rétegnyomás miatt po-
zitív, tehát közel 1 bar nyomással jön a felszínre. A kutat tartalékként sze-
retnénk bekapcsolni a városi hálózatba. Véleményem szerint a két kút ré-
vén elért 600 liter/perces kapacitásnövelés kellõ garanciát teremt a tele-
pülés biztonságos ellátásához, és végre megszûnhetnek azok az áldatlan
állapotok, amelyek a vízellátásunkat jellemzik. Megkezdõdött a bekötõve-
zeték lefektetése is, hiszen a nyersvizet a Várkert utcai tisztítómûbe kell
juttatnunk. Szintén a vízellátási problémák kezelése érdekében a Szép-
asszonyok völgyi nyomásfokozó felújításához megrendelt berendezések
csak július 11-e körül érkeznek meg. A kilyukadt légüst cseréjét viszont
már megoldottuk, hogy a völgy felsõ részén is tudjuk az ellátást ezen a ma-
gánhálózaton biztosítani.

A közfoglalkoztatásban folyamatos a kollégák leterheltsége. A kertészet-
ben befejezõdtek a palántázások, vetések. Beszereztük az öntözõdobot, le-
szállításra került egy öntözõkocsi és egy eke is. Az öntözéshez vásároltunk
egy 8000 literes álló tartályt. A tartály telepítését, gépészeti kiépítését vé-
gezzük, hiszen az öntözést sürgõsen meg kell kezdenünk. Közben az elsõ
termény (zöldborsó) betakarítása is megtörtént. A térkövezés folytatódott
a Malom utcában, amelyet a vendégház tetõszerkezetének bontása miatt
meg kellett szakítanunk. Hamarosan elkezdõdik a vendégház héjazatának
cseréje, amelyet a paksi 2 milliós támogatásból és saját erõbõl finanszíro-
zunk.

A Hunyadi úti iskola áthelyezésével kapcsolatban a volt bõrgyári irodaház
nyílászáróinak cseréjét megrendeltem, várhatóan július elején megtörté-
nik az emeleti ablakok (34 db) és a keleti oldalon lévõ bejárati ajtó cseréje.
A beázások következtében több mint 300 négyzetméter álmennyezet ké-
szítését is el kell végeznünk. A vállalkozó kiválasztása megtörtént, az anya-
gok áremelkedés elõtti beszerzése megtörtént. A gáz tervezése, visszaköt-
tetése folyamatban van.

Június 14-én megbeszélést kezdeményeztünk az E.on áramszolgáltató
szakembereivel, amelyen a város fejlesztéseivel kapcsolatos problémák
megoldásáról volt szó. A megbeszélés központi témája a volt bõrgyári te-
lephely elektromos hálózatának korszerûsítése szerepelt. Mindenképpen
új trafók telepítésére lenne szükség, hiszen azok mûködtetése évi 5 milliós
veszteséget termel a szolgáltatást végzõ Városüzemeltetési Kft.-nek, te-
hát gyakorlatilag a városnak.

Június 16-án megbeszélést folytattam Tóth Csabával, a Nitrokémia Zrt.
vezérigazgatójával. A megbeszélésen a volt bõrgyár területén lévõ, a zrt.

tulajdonában lévõ ingatlanok átadásáról volt szó. A Magyar Falu Program
keretében lehetõségünk nyílt az állam tulajdonában lévõ vagyontárgyak
átadására. Több állami tulajdonú ingatlan átadását fogjuk kérni

Június 18-án a Simontornyai Várban fogadtuk Süli János miniszter urat,
dr. Virág Zsoltot, a Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti
Várprogram végrehajtásáért felelõs miniszteri biztosát és dr. Mikulás Bri-
gitta fõosztályvezetõ asszonyt, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács el-
nökét. A látogatókkal megtekintettük a várat és egyeztettünk a vár fejlesz-
tési lehetõségeirõl. Sok külsõ segítõnkkel másfél éve dolgozunk azon,
hogy a vár rekonstrukciója megvalósulhasson. A miniszteri biztos tájékoz-
tatása szerint benne vagyunk a következõ felújítási tervekben.

A Simontornyai Vár igazgatójával június 21-én Magyaregregyben részt
vettünk a Dél-dunántúli várak és történelmi emlékhelyek szakmai találko-
zóján.

Június 6-án a településen forgatott a belügyminisztérium stábja. Mivel
Simontornya bekerült a kormány gazdaságélénkítõ programjába, ezért a
településrõl egy bemutatkozó film készül a miniszter úr részére. A helyben
rögzített képek mellett nyilatkoztam is, amely során elmondtam a telepü-
lés gazdaságélénkítés irányába tett lépéseit, ismertettem további elképze-
léseinket.

Június 5-én a Tolna Megyei Kormányhivatallal közösen oltónapot szervez-
tünk Simontornyán a polgármesteri hivatal épületében. A szombati napon
141 fõ helyi és környékbeli állampolgár Pfizer és Janssen vakcinákkal való
elsõ oltására került sor. Köszönöm a kormányhivatal munkatársainak, az
oltás beadását vállaló dr. Dobrovitzky Imelda, dr. Csonka Mária és dr. Gu-
lyás Erika orvosok és asszisztenseik, valamint a hivatalban dolgozó kollé-
gáim munkáját. Július 10-én újabb oltónapot szervezünk, ahova mindenkit
várunk.

A járványhelyzet mutatóinak javulása, az ezzel összefüggésben lévõ kor-
mányzati lazító intézkedések következtében több rendezvény megtartásá-
ra is sor került. Május 30-án a gyereknapi rendezvények zajlottak le a vár-
ban. A gyerekek és kísérõik létszáma alapján nagyon sikeres volt az ese-
mény, köszönet a szervezésben és lebonyolításban részt vevõknek és a fa-
gyit biztosító vállalkozásnak.

Június 3-án a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesü-
let tartotta rendezvényét Simontornyán. A több mint 30 fõ részvételével
tartott szakmai találkozóról nagyon jó visszajelzések érkeztek. Köszönet a
vár és a konyha dolgozóinak, a Simontornyai Várvédõknek a sikeres,
Simontornya hírnevét növelõ rendezvényért.

Június 11-én megtartottuk a városi borversenyt, ahol két bírálóbizottság a
benevezett 62 mintát minõsítette. Sajnos csak 12 helyi termelõ vett részt a
megmérettetésen. A város bora cím elnyerésének egyik feltétele az arany
minõsítés, amelyet idén sajnos simontornyai fehér bor nem ért el, így az
idei évben csak a vörös bor kategóriában tudtunk címet átadni. A nagyon
színvonalas verseny szervezéséért köszönetemet fejezem ki a Simon-
tornya Múltjáért Alapítványnak, illetve Herczeg Gyöngyinek, valamint a
vármúzeum dolgozóinak!

Elkezdtük a városnapi rendezvények szervezését. Július 2-3-án méltó mó-
don kívánjuk Simontornya várossá avatásának 26. évfordulóját megünne-
pelni. A kulturális programok mellett az ünnepi képviselõ-testületi ülés ke-
retében fogjuk átadni az ez évi kitüntetõ díjakat.

Június 7-én az iskola, június 11-én az óvoda pedagógusait, dolgozóit kö-
szöntöttem a pedagógusnap alkalmából.

A megyei közgyûlés meghívására részt vettem a Nemzeti Mûvelõdési In-
tézet által Lakitelekre szervezett kiránduláson.

Június 19-én az általános iskola végzõs diákjai meghívására részt vettem
a 8. osztályos tanulók ballagási ünnepélyén.

Június 15-én örömmel köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Szabó
Lászlóné Riza nénit. A város nevében jó egészséget, még sok-sok szüle-
tésnapot kívántam neki.

Torma József
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BORVERSENY 2021
2021. június 11-én rendezték meg a már hagyománnyá vált bor-
versenyt, ahol a leadott mintákból a zsûri kiválasztotta SIMON-
TORNYA VÁROS BORÁT.
A szervezést Simontornya Város Önkormányzata és a Herczeg
Gyöngyi, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke, valamint a
kuratórium tagjai, Máté Imréné, Adrián Zsuzsanna, Árvainé
Olchváry Melinda végezték. Az elõzõ évhez képest kevesebb, 61
borminta érkezett bírálatra. Ennek oka, hogy a borversenyt, vala-
mint a hozzá kapcsolódó eredményhirdetést a Covid19 járvány-
ügyi helyzethez igazítva, korlátozásokkal tudták megszervezni,
megrendezni. Több településen ezek az idei évben sem kerültek
megrendezése, ezért a szervezõk ennek a mintaszámnak, terme-
lõi megjelenésnek is nagyon örültek és ezúton is köszönik a gaz-
dáknak a részvételt!
A tavalyi évhez hasonlóan, más településekrõl is érkeztek borter-
melõk (Szekszárd, Soponya, Pálfa, Pári, Simontornya, Káloz, Kis-
székely, Ozora). Mégis egy olyan furcsa helyzet állt elõ, hogy csak
egy kategóriában tudták kihirdetni a város borát. Ennek az az
oka, hogy fehérbor kategóriában a tavalyi évben a termelõk nem
tudtak olyan minõségû fehérbort készíteni, illetve nem rendel-
keztek akkora mennyiséggel, ami az önkormányzati rendelet ki-
írásainak megfelelne. A rendelet szerint csak Simontornyán ter-
melt, aranyérmes bor kaphat Város bora címet, valamint legalább
100 literrel rendelkezõ termelõ, aki vállalja az ezzel járó kötele-
zettséget.
A két értékelõ bizottságra osztott zsûri bírálta el a megmérette-
tésre benevezett nedûket. A benevezett minták magas száma (61
db) indokolta a két bizottságot. Szakmailag ugyanis a kóstolható
minták száma maximum 30-35 minta bizottságonként.
A zsûri tagjai:
1. bizottság: Font Magdolna borászati üzemmérnök, Bernáth
Ulcz Adél – Soponya, kertészmérnök, okleveles borbíráló, Hirt

József – Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete, ok-
leveles borbíráló, Szarvas-Fekete Tibor – Simontornya, okleveles
üzemszervezõ agrármérnök, egyetemi oktató, okleveles borbírá-
ló, Járfás Zoltán szõlész-borász – Etyek-Budai borvidék, élelmi-
szertechnológus mérnök, okleveles borbíráló
2. bizottság: Ulcz Gyula – Soponyai hegyközség elnöke, Debella
László – Észak-Tolnai hegyközség elnöke, Papp László szõlész-
borász, Somket Zoltán – Paks, Sárgödörtéri Présháztulajdonosok
Egyesületének alelnöke, okleveles borbíráló, Molnár János –
Paks Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete, okleveles
borbíráló
SIMONTORNYA VÁROS VÖRÖSBORA címet a GÁLA-
KER Kft. Kékfrankos bora nyerte el.
Legjobb fehérbor: Czövek Gyula – Generosa
Legjobb rozé bor: Benb Kft. – Kékfrankos rozé
Legjobb vörösbor: Schweigert György – Cuvee
Gratulálunk a helyezett termelõknek!

G.H.H.

Földtõl az asztalig

Az önkormányzat kertészetében érik a borsó. A növény ültetését, nevelését,
a termény betakarítását a közmunka program dolgozói végezték. Hogy ízle-
tes leves készülhessen belõle, idõben kell elérnie a napközi konyhájába a ki-
fejtett borsónak. A pirgálás közösségben élvezetesebb és sokkal hatéko-
nyabb is, így az Õszikék nappali ellátásába bejáró idõsek segítettek a mun-
kában. Mindenkinek köszönet érte!

Sárdi Gergely és Gyarmati Helén
Andráskó István és Juhász Dóra

Juhász Zoé Vanessza
Deák Máté Márk

Horváth Zoé
Horváth Gréti

BÚCSÚZUNK
SIMONTORNYA

ELHUNYT LAKOSAITÓL

Illés Jánostól,
Adorján Lajostól,

Czinkon Lászlónétól,
Luka Istvántól,

Dallos Lászlónétól

„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.)
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Jogász
válaszol

Olvasónk kérdése az volt, hogy a haszonél-
vezeti jog „erõsebb”-e mint a tulajdonjog.
A haszonélvezeti jog tartalma szerint a ha-
szonélvezõ a más személy tulajdonában ál-
ló dolgot birtokolhatja, használhatja, hasz-
nosíthatja és hasznait szedheti. A tulaj-
donjogtól egyetlen dolog különbözteti
meg a haszonélvezeti jogot: a haszonélve-
zõt nem illeti meg a rendelkezés joga, azaz
például nem adhatja el vagy terhelheti
meg az ingatlant.
A haszonélvezeti jog szerzõdéssel vagy
jogszabály rendelkezése folytán jöhet lét-
re. A haszonélvezeti jog alapítása szerzõ-
dés útján történhet ellenérték fejében vagy
ingyenesen is. Ingatlan esetén a haszonél-
vezeti jogot be kell jegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba, ingó esetén csupán a bir-
tokátruházás szükséges.
A haszonélvezõ a haszonélvezeti jogot
nem ruházhatja át, de a birtoklás, a hasz-
nálat és a hasznok szedésének jogát áten-
gedheti másnak.
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tu-
lajdonos a birtoklás, a használat és a hasz-
nok szedésének jogát csak akkor gyakorol-
hatja, ha a haszonélvezõ e jogokkal nem él.
Erre szokták mondani köznapi nyelven,
hogy a haszonélvezeti jog „erõsebb” a tu-
lajdonjognál.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsu-
zsanna jogász a

simontornyaihirek@gmail.com

e-mail-címre várja. Jelen cikk kizárólag tá-
jékoztató jellegû és nem minõsül jogi ta-
nácsadásnak, nem használható fel jogi ta-
nács vagy vélemény helyettesítéseként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász

Szakmai nap a várban

Június harmadikán, immár negyedik alkalommal került megrendezésre Tolna megyé-
ben a regionális szakmai nap, melynek ezúttal Simontornya város adott otthont. A Fejér,
Baranya, Somogy és Tolna megyei tagszervezetek képviselõit, valamint a Rádiós Segély-
hívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) vezetõségét a simontornyai vár
lovagtermében Torma József polgármester köszöntötte, aki beszélt a város múltjáról, a
jelenérõl és bemutatta a folyamatban lévõ projekteket is. Dobai Sándor, az RSOE elnö-
ke is üdvözölte a résztvevõket és nyitóbeszédében örömét fejezte ki, hogy a pandémiás
idõszak utáni elsõ személyes találkozóra Simontornyán, gyönyörû mûemléki környezet-
ben kerül sor. A 39 éve mûködõ egyesület életében is rendhagyó volt az elmúlt idõszak,
azonban bizakodva készülnek a jubileumi negyvenedik év megünneplésére. Nagyné
Borbandi Judit tûzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazda-
sági igazgatóhelyettese köszönetét fejezte ki azért, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben
az RSOE által szervezett videokonferenciák a szakmai ismeretek elmélyítését nagyban
segítették. A program résztvevõi a Simontornyai Vár igazgatója, Máté Imréné tárlatve-
zetésével megismerkedhettek a vár történelmével, majd a szakmai program a VR szem-
üvegek interaktív bemutatásával folytatódott, írja a katasztrófavédelem sajtóközle-
ményben.

MI-né

Simontornyán is lehetõség nyílt a HASZNÁLT
SÜTÕOLAJ INGYENES LEADÁSÁRA!

3 db sárga színû, külön e célra szolgáló gyûjtõedénybe zárt flakonokban helyezhetõ el
a használt sütõolaj az alábbi helyszíneken:
1. HÁRSFA U. 39. (A KÖZPONTI ÜGYELET ÉPÜLETE ELÕTT)
2. MÁTYÁS K. U. 7-8. (AZ ÓVODA KERÍTÉSÉNÉL)
3. HUNYADI U. 15. (AZ ISKOLA UDVARÁBAN)
Környezetünk, ivóvizünk védelme, valamint a lakosság környezettudatosabb élet-
módjának kialakítása érdekében Simontornya Város Önkormányzata is csatlakozott
a Biotrans Kft. „CSEPPET SEM!” LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTÕOLAJ-BE-
GYÛJTÉS programjához.
Milyen elõnyökkel jár a leadás?
1. Ingyenesen, legálisan és a környezetünket védve szabadulhatunk meg a használt
sütõolajtól.
2. Elkerüljük, hogy a használt sütõolaj és zsiradék nagy része a csatornákban, majd in-
nen továbbfolyva a szennyvíztisztítókban súlyos környezeti károkat okozzon.
3. Egyetlen liter használt sütõolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fo-
gyasztásra alkalmatlanná tenni. A földbe került olaj pedig erõsen szennyezi a talajt,
elégetve pedig rákkeltõ füstöt termel. A használt sütõolaj leadásával mindezt elkerül-
hetjük.
4. Az összegyûjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során
biodízel alapanyag készül belõle.
5. Minden hasznosítható begyûjtött kilogramm sütõolaj után 25 forint visszatérítést
ad a Biotrans Kft. a Simontornyáért Közalapítványnak. Az így befolyt összeget az ala-
pítvány városunk szépítésére, fejlesztésére fogja fordítani.
A sütõolajat eredeti csomagolásában, petpalackban vagy zárt befõttesüvegekben he-
lyezhetik el a gyûjtõkben.
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ÉVZÁRÓ
ÜNNEPSÉG

A 2020/21-es tanévben az évzáró is más
volt, mint azt a korábbi években megszok-
tuk. A vírushelyzetre való tekintettel az
ünnepséget tagozatonként rendezték meg
az utolsó tanítási napon, és csak a diákok
és a pedagógusok lehettek jelen. Farkas
Rita igazgató elmondta, hogy az idei tanév
ismét küzdelmes volt diáknak, pedagógus-
nak és szülõnek egyaránt. A jelenléti okta-
tás mellett ismét sor került az online okta-
tásra is. De ennek ellenére sikeres tanévet
zártunk. Az év folyamán kevés tanulmányi
versenyt rendeztek meg, ezért kevesebb
plusz jutalmat oszthattak ki. Viszont büsz-
kék lehetünk iskolánk tanulóira, akik na-
gyon szép eredménnyel zárták az évet.
Gratulálok nekik!
1. a – kitûnõ: Eke Hanna Alexandra, Far-
kas Vivien, Märcz Anna Dorottya, Nagy

Panna, Tóth- Gergely Hanna; jeles: Hajek
Viktória Ilona; 1. b – kitûnõk: Bodó Bar-
bara Bianka, Gulyás Liliána, Kocsándi
Maja Hanna, Koncz Hanna Zoé, Kovács
Mátyás, Turós Milán; jeles: Sztolyka Fan-
ni; 2. a – kitûnõk: Szabó Fanni Róza, Kiss
Réka Regina, Vinczellér Dóra, Nagy Ger-
gõ, Bánki Kálmán; 2. b – kitûnõk: Horváth
Friderika, Kojnok Róbert Flórián, Simoni
Margaretta Mária; jeles: Horváth Hanna
Dorina, Kerekes Norbert; 3. a – kitûnõk:
Horváth Zsófia, Megyeri Martin, Reic-
hardt Kira; jeles: Horváth Dorka; 3. b –
kitûnõk: Bencze Bese Kornél, Kneisz Be-
nedek, Szabó Samu László, Tóth-Besenci
Kira Lili; 4. o. – kitûnõk: Kovács Tamás,

Németh Enikõ, Neuprandt Kitti Emma,
Orsós Fanni Rebeka, Pusztai Boglárka; je-
lesek: Kovács Korina, Mikó Vanessza Kí-
ra; 6. a – kitûnõ: Emperger Flóra; jelesek:
Bencze Botond Bulcsú, Andrássy Zoltán;
6. b – jeles: Borbás Hanna; 7. a – kitûnõ:
Kovács Zsófia; 7. b – kitûnõk: Vinczellér
Balázs, Horváth Zalán; 8. o. – kitûnõk:
Enesei Léna Luca, Nagy Zalán; jeles: Bog-
nár Réka; 9. g – kitûnõk: Horváth Gyula,
Bencze Hanna Enid; 12. g – jelesek: Nyi-
rati Virág, Bencze János Lehel, Sersli Haj-
nalka.
Élményekkel teli nyarat kívánok!

G.H.H.

GYEREKNAP A VÁRBAN

Május utolsó hétvégéjén újra gyerekzsivaj
töltötte meg a várost. A Simontornyai Se-
gítõ Kezek, a vár és mûvelõdési ház közös
szervezésében valósult meg a városi gye-
reknap. A korlátozások után boldogsággal
töltötte el a gyermekeket és felnõtteket a
közös program. Kézmûves foglalkozáso-
kon vehettek részt csillámtetoválást vagy
arcfestést készíthettek, lufihajtogató bo-
hóc ajándékozta meg a sorban álló gyere-
keket, a színpadon délután három órától

Kovács Gábor muzsikus mûsora szórakoz-
tatta a résztvevõket.

GYEREKNAP
A TEVE FARMON

Május 30-án megnyitott Simontornyán a
Teve Farm és Állatsimogató. A gyerekna-
pon rengeteg programmal várták a látoga-
tókat. Az állatok megtekintésén kívül óriás

anakonda simogatása aratott nagy sikert.
Óriás csúszdán játszhattak a gyerekek, a
kisebbek hullámvasúton zötyöghettek
vagy épp a trambulinon ugrálhattak. Teve-
gelhettek vagy kipróbálhatták a pónilo-
vaglást is. A farmra hétköznapokon is ér-
demes kilátogatni, hisz olyan állatokkal ta-
lálkozhatunk, mint egy nagy állatkertben.
Jelenlegi állományuk: puputeve, drome-
dár, alpakka, láma, pónik, szamarak, bi-
valy, watusi bika, törpe zebu, páva, fehér-
fácán, aranyfácán, gyémántfácán, emu,
minnesotai törpemalac, nyulak és hörcsö-
gök is láthatók. Az állatállományt folya-
matosan bõvítik, hogy minél nagyobb él-
ményt nyújtsanak a látogatóknak.

Nyitva: kedd–vasárnap 10.00–17.00 óra
között.

G.H.H.
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Simontornyai értékek

Amatõr képzõ- és
iparmûvészek csoportja

A Simontornyai Települési Értéktárba új
értékként került felvételre a simontornyai
amatõr képzõ- és iparmûvészek csoportja.
Indoklásként Könyv István János grafikus
mûvész szavait idézzük, aki így fogalma-
zott:
„Simontornya város közösségi életének szín-
foltja a képzõ- és iparmûvészeti tárgyalkotó
csoport. Az önképzésüknek köszönhetõen, a
változó korú tagok, az egyéni kibontakozást
közösségi élményben feloldó alkotó tevé-
kenységet folytatnak, amatõr mûvészeti szin-
ten. Az alkotások sokszínûsége, az alkotók és
a település sokszínûségét is magába foglaló
megjelenési forma, az egymástól látszólag
függetlenül, munka mellett alkotók éves ta-
lálkozója. Az éves közös bemutatkozás, a
megmérettetés egymás és a nagyobb nyilvá-
nosság elõtt, már nem csak egyéni, de széles
közösségi megnyilvánulás is. Egyfajta mérce,
minõségi felmérés. A közös örömben és rá-
csodálkozásban való „Jé ezt Te csináltad?!”
egymásra odafigyelés közösségi története.
Miközben az alkotásokban lokális értékek
teremtõdtek! Közösségek formálódtak!
Olyan közösségek, amelyek hatnak egymás-
ra és hatásukkal ünneppé változnak. Az al-
kotni tudók és az arra kíváncsiak közös ün-
nepévé. Így emelve a település értékét.”
Az amatõr képzõ- és iparmûvészeti cso-
port gyökerei a Simontornyai Polgári Kör
összejöveteleihez nyúlnak vissza. Itt me-
rült fel elõször a gondolat, hogy vannak ér-
tékek Simontornyán, amelyeket talán a
simontornyaiak sem ismernek.
Az elsõ szervezett bemutatkozás 1998. jú-
lius 2-án történt a Polgári Kör keretein be-
lül 10 alkotó részvételével a Fried Mûvelõ-
dési Házban. A szervezõk Dolovainé
Gyarmati Erzsébet, Reisz Ilona és Tóthné
Unghy Ilona voltak. A kiállításokon fele-
ségemmel, Gyurkóné Tóth Irénnel kez-
dettõl fogva részt vettünk.
Késõbb Reisz Ilona elköltözött Simontor-
nyáról, ezután feleségemmel, Gyurkóné
Tóth Irénnel csatlakoztunk a szervezõk-
höz. Az alkotók bemutatkozása évrõl évre
folytatódott a Fried Mûvelõdési Házban.
Idõvel a rendezvény a Simontornyai Szín-
házi Nyár keretei közé került. 2001-ben
volt utoljára a Polgári Kör szervezésében a
kiállítás, de Lacza Attila, a mûvelõdési ház
igazgatója továbbra is helyet adott az alko-
tók kiállításának.
Ezután egy évet leszámítva csak Lacza At-
tila, Gyurkóné Tóth Irén és jómagam vet-
tünk részt a szervezési munkában. Az évek
során a kiállítók száma fokozatosan nõtt.
Míg elsõ alkalommal 10 fõ állította ki mun-
káját, 2003-ban és 2005-ben 37 alkotó mu-
tatta be alkotásait az érdeklõdõ közönség-
nek. Ekkor szerepeltek a legtöbben. 2010-
ben 35-en, 2004-ben 34-en állítottak ki. A

többi évben 20 és 30 fõ között mozgott a
szereplõ alkotók száma.
A tízéves évforduló alkalmából emlékla-
pot kapott minden alkotó. Az emléklapot
Könyv István grafikusmûvész tervezte és
készítette el. 2010-ben az õ kezdeménye-
zésére az önkormányzattól 20000 Ft-ot ka-
pott csoportunk. Ezt anyag és eszköz vá-
sárlására fordítottuk, sorshúzás alapján
négy alkotó részesült a támogatásból: Tor-
ma Józsefné, Bertusné Dobai Piroska, Bo-
ros János Tamás, valamint Salamonné
Andráskó Borbála.
A kiállításokat megnyitotta Tímár László,
a Tolna Megyei Közgyûlés alelnöke két al-
kalommal; Csõszné Katz Edit polgármes-
ter háromszor; Tóthné Unghy Ilona hely-
történész-kutatópedagógus valamint
Könyv István grafikusmûvész öt esetben;
Boros Eszter rajzpedagógus, Reisz Tamás
festõmûvész, Vácziné Horváth Anikó
könyvtárigazgató, Lacza Attila, a Fried
Mûvelõdési Ház igazgatója, Gyurkóné
Tóth Irén rajzpedagógus, szervezõ egy-
szer; Gyurkó Gábor amatõr alkotó és szer-
vezõ négy alkalommal.
Az alábbi tanulók: Bánáti Alexandra, Tóth
Zsófia és Sándor Renáta a kiállítás-meg-
nyitók mûsorában való szereplésen kívül
alkotásaikat is megmutatták. A 10. és a 15.
évfordulóra, valamint a 20. jubileumi kiál-
lításról 2017-ben DVD készült, a Tamási
Rádió riportot készített Gyurkó Gáborral
2019. július 2-án.
A kiállításokon az alábbi csoportok szere-
peltek: a Budai Ilona Népzenei Tábor, a
Fried Mûvelõdési Ház Gyöngyfûzõ Szak-
köre, a Fried Mûvelõdési Ház Kézmûves
Szakköre, a Simon-Ház Alkotó Köre, a
Simonkult Rajzkör, a Simontornya Mun-
kahely Teremtéséért Alapítvány Bõrdísz-
mû Üzem, Õszikék Csipet Csapat.
A kiállításokon 151 egyéni kiállító szere-
pelt 1998–2020 között.

Gyurkó Gábor

KÖSZÖNTÉS
90. születésnapja

alkalmából
köszöntjük

Szabó László Pálnét!
Bár a jeles nap kicsit korábban volt, a jár-
ványhelyzet miatt most kerülhetett sor az
ünnepségre.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által alá-
írt köszöntõ emléklapot, a szépkorúak ju-
bileumi juttatását, valamint az önkor-
mányzat tiszteletét kifejezõ virágcsokrot
Torma József polgármester adta át, és kí-
vánt további hosszú, egészségben eltöltött
éveket Rizus néninek.
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ-
ban bensõséges ünnepséget tartottak a ke-
rek évfordulón Rizus néni tiszteletére.

Megújul az
állandó kiállítás

A vár történeti kiállítása 1975 óta látogat-
ható a palotaszárny földszinti termeiben,
ami az évtizedek alatt elszürkült, megron-
gálódott, már nagyon szükséges volt a
megújítása. A Kubinyi pályázat keretében
januárban megtörtént a tisztasági mesze-
lés, és szerettük volna a tájékoztató táblá-
kat is megfrissíteni. Buzás Gergely, a Má-
tyás Király Múzeum igazgatója, régész-
mûvészettörténész megírta az új szövege-
ket, a Pazirik Informatikai Kft. azt angolra
fordíttatta, és elkészítette új grafikával a
kétnyelvû táblákat. Ezzel a külföldi vendé-
geinknek is lehetõvé vált az ismeretszer-
zés. Az olvasható tájékoztatáson túl, okos-
telefonok segítségével, hangos tárlatveze-
tés is igénybe vehetõ, amit ugyancsak a
Paziriknak köszönhetünk. A múzeumi tár-
lókba is új vásznak kerültek a mûtárgyak
alá. Természetesen a felújítás nem fejezõ-
dött be, apró lépésekkel kívánjuk folytatni.

MI-né
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
25. rész

A katonákról készülõ megemlékezõ könyvünkhöz folyamatosan
kapunk képeket és adatokat, köszönet érte. A képek egy részét
most itt is közreadjuk.
1. Török Pál kovácsmester részt vett az I. világháborúban. Õ sze-
rencsésen hazaért, fiára, Török Árpádra, a II. világháborús hõsi
halott katonák között emlékezünk meg.
2. Mohari Imre, Török Pál veje is harcolt a II. világháborúban. Itt-
hon Imre a bõrgyár személygépkocsi sofõrjeként dolgozott s köz-
ben a családi szõlõjüket mûvelte. A fotón Mohari Imre feleségé-
vel, Török Margittal látható.
3. Az õ édesapja, Mohari György, az I. világháború katonája volt.
Mindketten haza tudtak térni a frontról. A képeket Tóth Jánosné
Mohari Edittõl kaptuk, aki a katonák felkutatásában sokat segít
nekünk.
4. Péter Lajos bõrgyári fõpénztáros, az I. világháború katonája-
ként súlyosan megsérült (egyik térdét érte találat). Õ a bõrgyár
budapesti irodájából jött le Simontornyára, s az 1950-es évek ele-
jén dolgozott nálunk. Nagyon jó kolléga volt, képünk sajnos nincs
róla.
5. Kleiber József (Kleiber György testvére) az I. világháborúban
esett el. Egy ideig Simontornyán dolgozott.
6. Kleiber György a II. világháborúban volt katona, a hídõrségben
készült fotón õt látjuk a sínpár közepén.
7. A másik csoportképen Kleiber György ül középen, baloldalt
egyik vejét, Horváth Józsefet látjuk (kulaccsal), õ is harcolt a II.
világháborúban. Itthoni kép, háttérben a Mózsé egyik része.
8. Kleiber György sógora, Csík József is részt vett a II. világhábo-
rúban. A képeket és információkat Teierling Mátyásné Kleiber
Katótól kaptam.
9. Molnár József az I. világháborúból, orosz hadifogságból jött
haza.
10. Veje, Csõsz István ugyanonnan meg tudott szökni. Róla egy
idõskori képünk van, testvére, Csõsz Ferenc, elesett az I. világhá-
borúban. A történet és a kép az unokától, Emperger Páltól szár-
mazik.
11. Keresztes Lászlótól megtudtam, hogy nagyapja, Keresztes Jó-
zsef mellett anyai nagyapja, id. Sági Imre is az I. világháború hõsi

halottja volt. Az emlékmûvön nincs ott a neve, mert akkor még
Budapesten éltek.
Keresztes László családjával Szlovéniában felkeresett egy magyar
katonatemetõt az Isonzó környékén (de a nagyapa nem itt, ha-
nem Taskent környékén nyugszik). Caporetto ma Kobarid. (Az I.
világháborús olasz front egy része ma Szlovéniához tartozik.)
12. Laci édesapja, Keresztes Lajos részt vett 1940-ben az erdélyi
bevonuláson. Az errõl kapott képen õ áll jobb oldalt, mellette De-

7. Horváth József

15. Szabó István

16. Kecskeméti Károly

1. Török Pál

1. Török Árpád

3. Mohari György
3. Mohari Imre

feleségével

10. Csõsz István8. Csík József, 1944

13. Dudás Antal
14. Szabó

Sándor
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Vonós zenei
koncert

Hangulatos koncertet adott a Dunake-
szi Szimfonikus Zenekar vonós kara jú-
nius 13-án a várban. A barokk zenemû-
vekbõl összeállított mûsor igazi kikap-
csolódást jelentett a hálás közönségnek,
lelkes tapssal jutalmazta a zenekar oda-
adó játékát. A koncert az NKA segítsé-
gével valósulhatott meg, a zenészeknek
fellépési lehetõséget, a közönségnek pe-
dig zenei élményt biztosítva.

MI-né

ák Ferenc, õrajtuk kívül Glócz János áll még, elöl balról Kovács
József, Kovács Gyula és Szabó János. Nem tudjuk, ki volt közülük
Simontornyán – a kép Szatmárban készült. Aki felismeri hozzá-
tartozóját, kérjük, keressen meg minket!

Keresztes Lajos a dél-
vidéki bevonulásban is
részt vett (ahol egy fa-
lu templomtornyából
rájuk is lõttek). Ké-
sõbb a II. világháború
alatt is többször behív-
ták, több harctéren is
harcolt, de szerencsé-
sen hazaért végül.
13. Id. Dudás Antal
hatgyermekes család-
apaként harcolt az I.
világháborúban. Ka-
tonaképe és családi
képe egyaránt kordo-
kumentumnak
tekinthetõ.

14. A II. világháborúban részt vett Szabó Sándor hatgyermekes
családapa, aki Fodor Imre bíró veje volt. (Fénykép – Szabó Sán-
dor esküvõi képe Fodor Borbálával. A képet továbbította Tóthné
Mohai Edit). Másik veje Török Pál, akirõl korábban már megem-
lékeztünk.
15. Az I. világháború hõsi halottja volt (Bõsze) Szabó István, Sza-
bó Anna nagyapja (fénykép tõle). Szerb és orosz frontra vitték,
megsebesült, utána az olasz fronton harcolt, 2 évig fogságban volt.
Kitüntetés: Br. KCSK.
16. Az I. világháború katonája volt Kecskeméti Károly, Nagy Ist-
ván Szarvas utcai lakos anyai nagyapja. Tõle kaptam a képet és
egy képeslapot, mely Szilas-Balhásra lett címezve, Veszprém me-
gyébe. (Mezõszilas akkori neve, õ onnan vonult be, ott lakott). Az
olasz fronton harcolt 1917-ben, a képeslapon a „Tábori posta” bé-
lyegzésen kívül még egy bélyegzés áll: „Cs. és kir. 53. hadosztály,
Roham-század, Szabó Százados.” A címzettnek nagyon boldog
pünkösdi ünnepeket kívánt Kecskeméti Károly, az olasz frontról,
104 évvel ezelõtt. És haza is tudott jönni onnan.
Folytatjuk!

Kiss Margit

12. Csoportkép

6. Kleiber György

13. Dudás Antal családi képe
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