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Polgármesteri gondolatokPolgármesteri gondolatok
a vízhiányróla vízhiányról

A gyakorlat azt mutatja, hogy a nyári idõszakban megemelke-
dik a háztartások vízfogyasztása. Nyilvánvalóan ennek több
oka is lehet, de alapvetõen természetes dolog ez, hiszen az em-
bernek, állatoknak, növényeknek nõ a víz utáni igénye. A 35-39
fok embert próbáló, de tragikus, ha az éltetõ víz nem áll a meg-
szokott módon rendelkezésünkre. Igen, Simontornya évek óta
ezzel a tragikus problémával küzd.
Néhány hónappal ezelõtt egy korábbi vízügyes kollégával be-
szélgettem, aki rálátott az elmúlt évtizedek helyi vízellátási
kérdéseire. Õ azt mondta, hogy a városban ezek a problémák
közel húsz évvel ezelõtt kezdõdtek. A 2019. áprilisi vízhiány
hozta meg a fordulópontot és az akkori képviselõ-testület vég-
re döntött egy új kút fúrásának elõkészítésérõl. Ez azt jelentet-
te, hogy megrendelte a tervezést és a költségvetésben 15 millió
forintot címkézett meg a feladatra. A 2019. októberi választá-
sok után megörököltük a feladatot és természetesen a problé-
mát is. Ekkor egy, már végsõ fázisban lévõ tervezési folyamat-
ba kapcsolódtunk be, amelyet koncepciójában sem nagyon ér-
tettünk. A város vízellátását három kút biztosítja, ebbõl kettõ
ott mûködik, ahova a harmadik kút fúrása volt tervezve. Egy új
kút fúrása idejére (a gyakorlat megmutatta, hogy ez hónapokat
vesz igénybe) a két mûködõ kutat le kellett volna állítani.

Folytatás a 4. oldalon. Interjúk a díjazottakkal a 6., 7., 8. oldalon.

Írás a 9. oldalon.
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Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, el-
mondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására halaszthatatlan
döntéshozatalok miatt került sor.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A doktor úr július
23-án írt levelében írta, hogy módosítani szeretné a rendelési ide-
jét, mert szeretne másodállást vállalni Pálhalmán a BV intézet-
ben. Az intézet küldött is errõl egy szándéknyilatkozatot. A fogor-
vos úr az önkormányzattal áll jogviszonyban.
Dr. Muneer Al-Attar fogszakorvos: Azt szeretnék Pálhalmán, ha
hetente 3 délelõtt ott dolgoznék, 4-4 órában. Ehhez szükség van a
munkáltató engedélyére. Ha megtörténhet a rendelési idõ módo-
sítása, akkor tudja vállalni a munkát. Ezután hetente háromszor
délután lenne rendelés itt Simontornyán.
Torma József polgármester: Már több alkalommal adtak ki enge-
délyt másodállásra, elvi akadálya ennek nincs. De szerinte elõbb a
hozzájárulást kellene kérni a másodálláshoz, és ha megvan a szer-
zõdés a másodálláshoz, akkor lehet módosítani a rendelési idõt.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy akkor még nincs meg
a szerzõdés a pálhalmaiakkal. És, ha esetleg nem is jön létre, ak-
kor kell-e módosítani a rendelési idõt?
Dr. Muneer Al-Attar fogszakorvos: Még nincs szerzõdés, és ha
nem lesz, akkor nem módosul a rendelési idõ.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Határozatot lehet
úgy is hozni, hogy beleírják, hogy azzal a feltétellel, ha a szerzõdés
létrejön. Akkor nem kell emiatt külön ülést összehívni. A módosí-
tással a rendelési idõ idõtartama nem változik, a törvényben elõírt
marad. A jogszabály a napszakról nem rendelkezik, de ez egy vá-
rosi rendelés, ezért fontos, hogy minden nap legyen hozzáférhetõ
a fogorvosi ellátás.
Torma József polgármester: Javasolja, hogy azzal a kiegészítéssel
fogadják el a rendelési idõ módosítást, hogy akkor lesz, ha létre-
jön a pálhalmai szerzõdés.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
fogorvos rendelési idejének módosítását elfogadta dr. Muneer
Al-Attar fogszakorvos további jogviszonyban történõ munkavég-
zésének kezdési idõpontjától.

2. Javaslat a GFT módosítására

Torma József polgármester: Az elõzõ ülésen már tárgyaltak ar-
ról, hogy szükség van még egy új kút fúrására. Ehhez módosítani
kell a GFT-t. Lassan mennek a dolgok, ezért most el kell kezdeni,
de nem biztos, hogy még az idén meg is valósul. Az elõzõ hóna-
pokban történteknek az a tanulsága, hogy a város biztonságos víz-
ellátásához kell három kút, mert ha egy meghibásodik is, akkor is
van kettõ, ami ellátja a lakosságot. A tervezés el is indult. 250 ezer
forint+áfás ajánlatot kaptak. A kivitelezõtõl is érkezett elõzetes
költségbecslés: 12-15 millió forint+áfa. A GFT-ben volt kútfúrás-
ra 15 millió forint betervezve, de közben kaptak BM támogatást,
így a korábbi összeget most át lehet csoportosítani az új kútra. A
GFT felhasználásáról: a szolgáltató évente 9 millió forintot fizet a
városnak a rendszer használatáért, de ezt a pénzt kötelezõ a rend-
szer fejlesztésére fordítani. Most kb. 40 millió forint van összesen
benne.
Tóth István képviselõ: Két éve nem látja a feladó szivattyút, pedig
csõtörések ezzel megelõzhetõek lennének. Elavult a hálózat.
Nincs benne kútvédelem sem.

Torma József polgármester: Az új kútnál már lesz. De nem elég
beletenni a tervbe, hanem folyamatosan figyelmeztetni kell a
DRV-t, hogy haladjon a munka.
Kojnok Róbert képviselõ: Most már jobban belelát a rendszer
mûködésébe. Hiába lett felújítva a Várkert utcai vízmû, ha a ki-
szolgáló rendszer és a hálózat a régi. A DRV a vízminõséget kilé-
péskor garantálja csak, a víz a régi vezetékeken halad, közben bár-
mit össze tud szedni a csövekbõl. Ha meglesz a harmadik kút, ak-
kor a hálózat cseréjével kell folytatni.
Torma József polgármester: A víztározók között 2,7 méteres
szintkülönbség van. Csúcsidõben, estefelé, mikor mindenki für-
dik, akkor fent a Könyök utcán már nincs víz. A víghegyi tározó le-
ürül. Ha a jánosházi tározót lezárják, akkor egyedül a víghegyi lát-
ja el a települést. Ezt is rendezni kell. Az Arany János utcában fel-
raktak az új kútra egy új szivattyút. Ez 16 órát mûködött csak, az-
tán leállt. Már megjavították, de ki kell találni valamit ilyen ese-
tekre is. A város vízellátásához kb. 400 liter víz kell percenként.
Ehhez kell legalább két olyan kút, a mi 300 litert tud.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által a 2021-2035. idõszakra
elkészített Gördülõ Fejlesztési Terv beruházási tervrészének mó-
dosítását elfogadta.

3. Javaslat útépítésre és kátyúzásra

Torma József polgármester: Útépítést az óvoda, a Mátyás király,
a Petõfi, a Dr. Kiss István utcákba, valamint a Malom utcában a
buszöbölben terveznek. A kátyúzásra kértek ajánlatokat. Három
jött, abból kettõ komoly. A kedvezõbb a J+J Kft.-é, õk csinálták
tavaly is. Másfél milliós ajánlatot adtak a kátyúzásra, de ha az út-
építést is csinálhatják, akkor ebbõl tudnak engedni. Összesen 27
millióból tudnák megvalósítani.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A költségvetésben 5
millió van betervezve kátyúzásra. Lett pluszbevétel az adókból, 9
millió, illetve befolyt a tervezettbõl is 12 millió, valamint az ipar-
ûzési adóból is van bevétel, ez elég lesz.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy mikorra várható a ká-
tyúzás.
Torma József polgármester: Nem jó, hogy csak augusztusban
kezdik. Ezért õ a felelõs. Jövõre máshogy kell csinálni. Az útépítés
augusztus végén kezdõdik.
Pajor Balázs bizottsági tag: Javasolja, hogy legyen ott valaki az
önkormányzat részérõl a munkát ellenõrizni. Látta, hogy nem
portalanították a gödröket, nem volt tapadóréteg. Gyors a mun-
ka, de semmi értelme nincs. Vizet kell oda vinni, kimosni, portala-
nítani.
Torma József polgármester: Igyekszik megbízható vállalkozóval
szerzõdni. Garancia is be van építve. Ami tavaly készült, azt most
javítják. Azt is tudja, hogy megkérdezik majd, hogy miért a Dr.
Kiss István utcát burkolják, mikor ennél sokkal rosszabb állapotú-
ak is vannak. A Könyök utca a legrosszabb, de annak a felújítása
60 millióba kerül, erre igyekeznek forrást találni.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Az iskola kivitelezõi a Rá-
kóczi utcát használják, mert a Dr. Kiss Istvánon nem tudnak men-
ni. Mire az iskola elkészül addigra a Rákóczi utca is tönkremegy.
Torma József polgármester: Õsszel napirendre kell tûzni a par-
kolás szabályozását. Sok embernek nem fog tetszeni, de úgy par-
kolnak, hogy azzal forgalmi akadályt képeznek, balesetveszélyt
idéznek elõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ar-
ról döntött, hogy a 2021. évi költségvetés terhére az alábbi hely-
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színeken bruttó 26.882.946 Ft összegért az alábbi útjavítási fel-
adatok legyenek elvégezve:
– teljes burkolatjavítás: Arany János u., Dr. Kiss István u.,
– felületi javítások: Óvoda u., Mátyás k. u., Petõfi–Rákóczi, Hu-
nyadi–Petõfi u.,
– kátyúzás: a város közigazgatási területén az elõzetes felmérés
szerint.

4. Javaslat az Arany János utcai telkekhez
útépítésére

Torma József polgármester: A Magyar falu Programban 15 millió
forintot nyertek telkek kialakítására. Csúszásban vannak. De-
cember 31-ig meg kellene valósítani. Kell ide útalap és 150 négy-
zetméter aszfalt. Érkeztek ajánlatok: 10 millió, 9,8 millió, illetve
6,6 millió forintosak. A legkedvezõbb a Tam Bau Kft.-é.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
Arany János utcában kialakítandó lakótelkek feltáró útépítés
kivitelezésére lebonyolított eredményes eljárás alapján a nyertes
ajánlattevõnek választotta a Tam-Bau Kft.-t.

5. Javaslat az önkormányzati konyha
bérleti díjának módosítására

Torma József polgármester: Legutóbb kibérelte a konyhát egy 30
fõs baráti társaság. Nem fõztek, csak a húsokat melegítették. Kifi-
zettek ezért 80 ezer forintot. Ez sok. De a konyhát 30 millió forint-
ból most újították fel. Nem veszélyeztethetik a város vagyonát pár
ezer forint bevételért. Ha van egy 200 fõs lagzi, akik csak fõzetnek,
azok a jelenlegi szabályozás szerint csak 50 ezret fizetnének. A vil-
lanyszámla több lenne. Utánanézett tavaly a legkevesebb havi
számla 350 ezer volt a legnagyobb 700 ezer. Naponta 4 órát fõz-
nek. Vagyis az naponta 18-36 ezer forintot jelent áramdíjban.
Nem jó a szabályozás.
Csõsz László képviselõ: Igazságosabbá kell tenni a díjszabást.
Kellene egy negyedik kategória a konyhánál. 30 fõig legyen 50
ezer a díj.
Körtés István képviselõ: A korábbiakhoz képest magasabb a díj,
de így is kibérelték. Ha elromlik egy gép, akkor milliós költség a
javíttatás. Nem kell leengedni az árakat. Ha kimennek a Tulipán-
ba 30-an, akkor 3000 forint/fõvel számolva 90 ezret fizetnek, és
nem zártkörû a rendezvény.
Csõsz László képviselõ: De ott a 90 ezerben már benne van a kaja
is! Itt 80 ezerért csak a termet kapják meg.
Torma József polgármester: Így van. A konyhahasználatnál a
megadott díj alapdíj, 4 órára szól. Ha ennél tovább kell, akkor
plusz 5000 forint óránként. Az ellenõrzést az élelmezésvezetõ
végzi.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a kony-
ha és az étterem bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
– étterem bérleti díja 50 fõig: 30.000 Ft, 50 fõ felett: 50.000 Ft;
– konyha bérleti díja 4 óra idõtartamra 50 fõig: 50.000 Ft, 51-100
fõig: 70.000 Ft, 100 fõ felett: 100.000 Ft, 4 órát meghaladó idõtar-
tam esetén +5000 Ft;
– a konyha bérleti díja 30 fõig – egyedi elbírálás alapján : 30.000
Ft.
A teríték bérleti díja 100 Ft/fõ.
Az étterem és a konyha bérlése minden esetben az élelmezésveze-
tõ koordinálásával történik.

6. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” címû
óvodafejlesztési pályázat kivitelezésére

Torma József polgármester: A pályázaton 40 millió forintot nyer-
tek. Ebbõl az óvoda tetõszigetelésére, hõszigetelésére lesz lehe-
tõség. Négy cégtõl kérnének ajánlatot.
Kojnok Róbert képviselõ: Megkérdezi, hogy benne van-e a pályá-
zatban a vízelvezetés.

Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Nincs.
De addig el sem lehet kezdeni a munkát, amíg nem csinálják meg
a járdát, mert oda folyik a víz az épületfalhoz.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megbízza a polgármestert, hogy az alábbi négy cégtõl kérjen
ajánlatot a tervezett mûszaki létesítmény kivitelezésére:
1. Simontornyai Városüzemeltetési Kft.,
2. Sudár Ablakrendszerek Kft., 2433 Sárosd, Ady Endre u. 9.,
3. Opcionalitás Kft., 7054 Tengelic, Mátyás K. u. 26.,
4. Kiss Épületgépész Kft., 7090 Tamási, Tóvölgy u. 4.

7. Javaslat a „Zártkerti besorolású földrészletek
mezõgazdasági hasznosítását segítõ

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” címû pályázat beadására

Torma József polgármester: Az Agrárminisztérium támogatásá-
val írták ki ezt a pályázatot. Hat támogatási forma van. Az elsõt és
az ötödiket választották ki. Szakrális kisemlék felújítása és útsta-
bilizálás. A Székelyi úton a kajtár irányába lenne 1100 méter út, és
a Styrum kápolnát mentenék meg. Emellett a pincesoron hét aj-
tót cserélnének le. A Styrum kápolnát megnézte egy restaurátor.
Az eredeti oltár az 1700-as évekbõl származik.
Csõsz László képviselõ: Korábban ígéret volt a Bólyás kapun túl a
Lõtéri útépítésre. Miért nem került bele ebbe a pályázatba ez?
Torma József polgármester: Két külön dologról van szó. Az egyik
a VP-s pályázat zártkerti útépítésre. Ennek folyik az elõkészítése,
van egy lista, ezen szerepel az út a Lõtérig. Ez most egy másik pá-
lyázat. Közben megérkezett 200 millió forint a számlára, a kom-
posztálóra. Ebbõl tudnak venni egy teherautót, és tudják csinálni
az útépítéseket. Ha nem nyernek ezek a pályázatok, akkor önerõ-
bõl is lehet utat építeni. Amire most pályázatot nyújtanak be, az
összesen 23 millió forint. 18 milliót pályáznak az elsõ célra és 5
milliót az ötösre.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ar-
ról döntött, hogy pályázatot kíván beadni az Agrárminisztérium
2021. évi „A zártkerti besorolású földrészletek mezõgazdasági
hasznosítását segítõ, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására” elnevezésû pályázatára, 22.833.752 forint
támogatást igényelve a fejlesztésre.

8. Tájékoztató a biomassza és építési–bontási
hulladékhasznosító telep létrehozásáról

Torma József polgármester: Tavasszal nagyon sokat dolgoztak
ezen. Köszöni az ebben dolgozók segítségét. Két Tolna megyei te-
lepülés pályázhatott, csak Simontornya kapott támogatást. De
nagyon sok a feladat, és 2022. december 31-re meg kell valósítani
a projektet.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: 2023. február 28-ig
kell benyújtani a záró-beszámolót.
Torma József polgármester: A pályázati anyagba be kellett nyúj-
tani 3-3 ajánlatot a projektmenedzseri és a mûszaki ellenõri fel-
adat ellátására. A legkedvezõbb ajánlatot a SEPTARIA Mérnök-
iroda Kft. adta. A mûszaki ellenõr 1,2 millió+áfa, a projektmene-
dzser 3,8 millió+áfa. Holnap 10 órakor lesz a projektindító. Jön a
mûszaki ellenõr és a projektmenedzser is. 150 millió forintból ve-
hetnek három gépet.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megállapítja, hogy a biomassza és építési–bontási hulladékhasz-
nosító telep tárgyú projekt kapcsán mûszaki ellenõri tevé-
kenységre és a projekt menedzselésére a nyertes ajánlattevõ a
SEPTARIA Mérnökiroda Kft. A nyertes ajánlattevõt megbízza a
projekt kivitelezésével kapcsolatos mûszaki ellenõri és projekt
menedzselési feladatok elvégzésével.

Folytatás a következõ oldalon.
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9. Javaslat Igar és Mezõszilas községek
„Az egészségügyi alapellátás körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról” szóló

rendelet-tervezeteihez való hozzájárulásra

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Fejér Megyei
Kormányhivatal 2016-ban jelezte Igar és Mezõszilas részére,
hogy módosítani kell a saját rendeleteiket. Az orvosi ügyele-
tet Simontornyával együtt társulásban látják el, ezért kérik a
hozzájárulást. Nem tartalmaz semmit az anyag, ami konkré-
tan Simontornyára vonatkozik. Javasolja a hozzájárulást.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megismerte Igar és Mezõszilas Községek Önkormányzatá-
nak „Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításá-
ról” szóló rendelet-tervezetét, és mint a Simontornya és
Térsége Sürgõsségi Betegellátást Biztosító Társulás tagja
hozzájárul azoknak melléklet szerinti elfogadásához.

10. Javaslat a 0335/5, a 050, és a 3466/9 számú
utak közúttá való átminõsítésére

Torma József polgármester: Ez a már emlegetett VP-s pályá-
zat. Külterületi útfejlesztésre lehet pályázni, de feltétel, hogy
az út közút legyen. Ezt az utat közútként használják, de hiva-
talosan saját használatú út. A Westel-toronynál zártkert van,
de az az út is saját használatú. Egy kérelemmel át lehet minõ-
síttetni közúttá. Szükséges hozzá a KT hozzájárulása, és 10 %
önerõ.
A testület a következõ sorrendet javasolta:
1. Tejfölös út – javítás
2. Westel-toronyhoz vezetõ út – vápás beton
3. Lõtér – útstabilizálás
4. Bakterházi út – vápás beton
5. Hínárhegy
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazta a polgármestert Simontornya Város Önkor-
mányzatának tulajdonában álló 0333/5, 050, 3466/9 helyrajzi
számú, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett saját hasz-
nálatú út” mûvelési ágú utak közúttá történõ átminõsítésével
kapcsolatos kérelmek benyújtására, nyilatkozatok kiállítá-
sára, szükséges szerzõdések, megállapodások megkötésére.
Csõsz László képviselõ: Panasz érkezett, hogy a központi
ügyelet nem látja el megfelelõen a betegeket.
Torma József polgármester: Kéri, hogy akinek ilyen panasza
van, az a konkrét eset leírásával keresse meg, minden ügyet
kivizsgálnak.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a
város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyv
ek-2021
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária ha-
tósági osztályvezetõ

Iskolalátogatási támogatás
Augusztus 1-jétõl szeptember 30-ig igényelhetõ általános
és középiskolás gyermekek után az iskoláztatási támoga-
tás, melynek összege 15.000 Ft gyermekenként.
A formanyomtatványt gyermekenként külön-külön kitölt-
ve, a kötelezõ mellékletekkel együtt kérjük leadni a
Simontornyai Polgármesteri Hivatalba!
Kötelezõ mellékletek:
– a szülõk és a gyermek lakcímkártyájának másolata
– a szülõk jövedelemigazolása
– 16 évet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási
igazolás.
A nyomtatvány beszerezhetõ a polgármesteri hivatalban,
vagy letöltetõ a városi honlapról is.

Nyilvánvalóan a megmaradó egy kút a maga 300-340 liter/perces ho-
zamával nem képes ellátni a települést, hiszen ez a jelenleg mûködõ
három kúttal is csak akadozva lehetséges. Az akkori elképzelés az
volt, hogy az Arany János utcai, használaton kívüli artézi kút vize a fú-
rás idejére be lesz kötve a tisztítómûbe. Ez is engedélyköteles persze,
ennek a tervezése el sem kezdõdött a váltás idejére. Szóval úgy gon-
doltuk, hogy a vödör víz akkor is csak egy vödör, ha három tömlõn
szívjuk a vizét. Szakemberek bevonásával az a döntés született, hogy
az új kutat átterveztetjük egy másik vízadó rétegre és így azt az Arany
János utcában fúratnánk meg. Az áttervezéssel együtt elindítottuk a
250 méteres bekötõvezeték tervezését és engedélyeztetését. Sajnos ez
utóbbi közel egy évig tartott. Igen, 250 méter 90 mm-es vízcsõ földbe
ásásának tervezése és engedélyeztetése ennyi idõ volt és több mint egy
millió forint. Az engedélyek 2020 nyarán rendelkezésre álltak, elindí-
tottuk a kivitelezõ kiválasztását, amely az õsz végére meg is történt.
Közben a vízhiány kezelésére, új kút fúrására vis maior pályázatot ad-
tunk be a Belügyminisztériumhoz. Teljes felelõsségünk tudatában azt
a közös döntést hoztuk, hogy megvárjuk az ezzel kapcsolatos döntést.
Véleményem szerint ez helyes volt, hiszen ez év elején 36 millió forint
támogatást kaptunk a feladat végrehajtására. A beruházás elindult,
azonban több késleltetõ probléma is adódott. Az eredeti szerzõdés-
ben kikötött áprilisi átadás nem volt tartható. Sajnos belecsúsztunk a
nyárba és az sem volt meglepetés, hogy a rendkívüli meleg kiélezte új-
ra a problémát. Nem csak nálunk, másutt is, de ez nyilvánvalóan lé-
nyegtelen volt akkor. Rendkívüli intézkedéseket kellett tenni. Na-
gyon sokat dolgoztunk azon, hogy az áldatlan állapotokat megszün-
tessük és az új kutat ideiglenesen bekössük a városi hálózatba. Sike-
rült megoldani, talán még éppen a tûréshatár szélén. Nagyon hálás va-
gyok a hatóságoknak, szolgáltatónak, kollégáknak, hogy ezt flottul vé-
gig tudtuk csinálni. A kifektetett csõ ugyan az út mellett volt, de így új-
ra megbízható lett az ellátás. Az új kút fúrásával, üzembe helyezésével
kapcsolatban még nagyon sok munka van vissza, de ami számunkra a
legfontosabb, hogy ettõl kezdõdõen több mint 600 liter/perces vízter-
melés garantálja az ellátás biztonságát Simontornyán. A Laposi téri
és az új Arany János utcai kút tudja ezt a teljesítmény biztosítani. Saj-
nos a másik kettõ vízhozama olyan mértékben lecsökkent, hogy azok
hatékonyan nem tudják segíteni a települési vízigények ellátását. Egy
esetleges üzemzavar (egyik kút leállása) esetén az ellátás ismét ve-
szélybe kerül. Ezt látjuk és rövid mérlegelés után, egyhangú döntéssel
a képviselõ-testület egy újabb kút fúrásának elõkészítésébe kezdett.
Erre találtunk egy optimális, költséghatékony megoldást. Jelenleg a
tervek engedélyeztetés elõtti egyeztetése zajlik. Bízom benne, hogy
legkésõbb jövõ év elején még egy 300 liter/perces kút állhat a rendel-
kezésünkre. Ezzel talán biztonságosan fogjuk tudni biztosítani a vízel-
látás feltételeit Simontornyán, és évtizedekre megoldhatunk egy akut
problémát. Magam is azt gondolom, hogy nem normális az a 21. szá-
zadban, ha a kánikulában nem folyik otthon a csapból víz. Igen, alap-
vetõ, hogy le tudjunk fürödni, a vécéhez legyen vízöblítés, és minden
nap kaphasson a muskátli is egy fél liter vizet…
Képviselõként, polgármesterként tudomásul vesszük azt, hogy felelõ-
sek vagyunk mindenért, amit teszünk, vagy tenni elmulasztunk. Azt is
tudom, hogy a fõ felelõsség polgármesterként az enyém. Természe-
tesnek veszem, ha számon kérnek, felrónak és esetleg indulatos szava-
kat kapok. Ez a munkaköröm része, ezt (is) vállaltam. Egy dolog
azonban nem korrekt. Húsz évrõl beszélünk. Ebbõl az elmúlt 22 hó-
nap a miénk. El tudunk számolni ezzel a majdnem két évvel, kemé-
nyen dolgoztunk a vízproblémák megoldásán is, ha volt csúszás, an-
nak oka volt. Aki érintett a megelõzõ 18 év felelõsségében az legalább
bölcsen hallgasson, mert a gúnyos reakciók, vélemények bármilyen
formája számomra érthetetlen és persze értelmezhetetlen is.
Végezetül szeretnék minden érintettõl elnézést kérni a vízhiány okoz-
ta kellemetlenségek miatt. Megkérdõjelezhetetlenül az egészséges
ivóvízellátás a mi alapvetõ feladataink egyike. Dolgozunk tovább
azon, hogy ezt a jövõben sokkal nagyobb biztonsággal tudjuk teljesíte-
ni

Torma József

Polgármesteri gondolatok
a vízhiányról
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A tavalyi évhez hasonlóan újra aktuálissá vált az, hogy a közterü-
letek karbantartásával kapcsolatos helyi szabályozásról tájékoz-
tassuk a Simontornyán ingatlannal rendelkezõket. Engedjék
meg, hogy ehhez néhány személyes gondolatot és vélemény is fûz-
zek ezúttal.
Simontornya város hivatalos lakónépessége valamivel kevesebb
már, mint 3900 fõ. Ez a közel négyezer ember kb. 1800 lakóingat-
lanban, 364 hektár területen él. Szerencsére városunkban nagy a
zöld területek aránya. Ennek érezzük elõnyeit és a vegetációs idõ-
szakban tapasztaljuk a terheit is. Nagyon régi szabályozást jelent
az, hogy a magántulajdonú ingatlanok elõtt található közterüle-
tek karbantartásának (növényzet ápolása, fûnyírás, szemétsze-
dés, csúszásmentesítés, vízelvezetõ karbantartás stb.) az ingatlan
tulajdonosok feladata. Én 53 éve élek a település különbözõ pont-
jain, de soha nem fordult elõ, hogy a fenti feladatok bármelyikét is
megcsinálták volna a családom helyett, de arra sem emlékszem,
hogy ezt elvártuk volna a tanácstól vagy az önkormányzattól. Azt
is bátran kijelenthetem, hogy a helyi rendeleteket alkotók nem
rosszindulatból és nem is ártó szándékkal hozták meg ezeket a
döntéseket. Az egyetlen prózai ok az, hogy képtelenség lenne en-
nek a hatalmas területnek a karbantartását az önkormányzatnak
felvállalnia.
A helyzet semmit sem változott 2021-re sem. Sokan gondolják,
hogy minek van a közfoglalkoztatás és mit csinálnak azok ott? A
válasz egyszerû: dolgoznak. Meghatározott program szerint vég-
zik a tevékenységüket. Ennek keretében neveljük a növényeket,
gyártunk térkövet, majd építünk belõle járdát (az idei évben 1300
négyzetméteren) és persze õk tartják karban a város kiemelt kö-
zösségi tereit. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy az egész
városra három fûkaszást tudunk biztosítani.
Látjuk a hiányosságokat, de összességében szerintem jó érzés ma
végig sétálni Simontornya nagy részén. Ez elsõsorban az ingatlan-
tulajdonosok, az önök munkájának dicsérete, de ebben része van
a közfoglalkoztatásban dolgozó kollégáimnak is. Talán itt kell
megemlítenem azon társaink önzetlen és nagyon értékes munká-
ját is, akik egy-egy „gazdátlan” rész karbantartásában besegíte-
nek. A feladat közös, nem lehetnek kivételezett ingatlanok. Ép-
pen emiatt álltunk bele abba, hogy a tulajdonosi kötelezettségek
mindenhol egyformán érvényesek, nem lehet kivétel az ingatlan
fekvése (korábbi években pl. a fõutca esetében az önkormányzat
végeztette el a feladatok nagy részét). Ez a kötelezés ugyanúgy ér-
vényes a lakóközösségekre, tehát a társasházak mellett lévõ köz-
területekre is. Szorgalmazom a helyzet pontos tisztázását és en-
nek érdekében jövõ évre szeretnénk egy pontos közterületi listát
közzétenni, amelyben egyértelmûen meghatározná az önkor-
mányzat azokat a közterületeket, amelynek a karbantartását el-
végzi.
Szomorúan tapasztalom, hogy e régi szabályozás ellenére néhány
tulajdonosnak gondot okoz a helyi rendeletben foglaltak értelme-
zése és az ingatlan elõtt jelentkezõ tulajdonosi feladatokat az ön-
kormányzattal (közfoglalkoztatottakkal) szeretné elvégeztetni.
Néhány esetben azt is látom, hogy kvázi tüntetõleg marad a gaz a
ház elõtt. A fentiek alapján kijelenthetem, hogy nincs mozgáste-
rünk. Ha „x” lehetõséget kap, akkor „z”-nek is biztosítani kell.
Ugye belátható, hogy 364 hektár három kaszással… Persze lehet-

nek esetek, amikor az önkormányzat végzi el a tulajdonos helyett
a zöld felületek karbantartását (fõleg a lakatlan ingatlanok eseté-
ben), de akkor azt piaci áron a pénzügyi osztály ki fogja számlázni
a tulajdonosnak. Szintén újra és újra felmerülõ probléma a sarok-
házak körüli közterületek kérdése. Sajnos itt is csak egyedi ese-
tekben (betegség, idõs, hozzátartozók nélküli tulajdonosok) ese-
tén tudjuk mérlegelni a kérést.
Mindezek alapján kérem az ingatlantulajdonosok megértését,
belátását! Szeretném kérni azt is, hogy az ingatlanunk elõtti köz-
területet érezzük továbbra is sajátunknak! Olyan jó érzés egy tisz-
ta, karbantartott városban sétálni, ahol az idetévedõ idegen látja,
hogy itt gondos emberek élnek. Pár napja azt mondta nekem egy
Simontornyára látogató budapesti ismerõsöm, hogy „Simontor-
nya egy nagyon jó hely”.
Igen az, mi ezt jól tudjuk, de lehet még jobb is. Dolgozzunk rajta
közösen!
Köszönjük a megértésüket és a közösséget érintõ munkájukat!

Torma József

Az alábbi keretes részben találják a közterületek gondozásával
kapcsolatban a helyi rendelet legfontosabb elõírásait:

Simontornya Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 15/2016. (VI. 30.)

önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter
széles területsáv), valamint az ingatlan melletti úttestig terje-
dõ zöldterület vagy területsáv, gondozásáról, tisztításáról;

b) hulladék- és gyommentesítésrõl, kaszálásról (mely maxi-
mum 20 cm magasságú növényzetet jelent gyep esetében) az-
zal, hogy az egybefüggõ zöld területek esetében a fûféléket ká-
rosító vegyszeres gyomirtás tilos;

c) az ingatlan melletti, elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyainak
tisztításáról, kaszálásáról;

d) tömbteleken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a köte-
lezettség a tulajdonosokat egyenlõ arányban terheli.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek elõtti jár-
daszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettõl eltérõ megállapo-
dás kivételével – a használó köteles tisztán tartani, és a hulla-
dékot eltávolítani.

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA ELHUNYT LAKOSAITÓL

Kovács Istvánnétól, Lörincz Jánosnétól, Gara 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 köny-
nyeket”

(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása
alapján készült.)
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Simontornya Város Önkormány-
zata a „GYERMEKEINKÉRT” ki-
tüntetõ címet adományozta a
gyermekek harmonikus szemé-
lyiségformálásban huzamosan
végzett munkája elismeréseként
KAPINYÁNÉ SZILÁDI ERZSÉBET
asszonynak.

– Mesélj a munkádról, amit emlékeim sze-
rint szívvel-lélekkel végeztél.
– HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM! ... A szívem
tele HÁLÁVAL ... a szemem KÖNNYEL!
Nincs annál jobb érzés, mint az, hogy azt
csinálhatod, annak élhetsz 40 évig, amit
szeretsz. Nagyon hálás vagyok, mert ne-
kem a munkám által ez megadatott, amiért
képes voltam minél többet tenni, tanulni.
Óvodás koromtól kezdve óvó néni szeret-
tem volna lenni. Ezért, általános iskolai
éveimet befejezve, a helyi gimnáziumban
folytattam középiskolai tanulmányaimat,
hogy érettségi után Kecskemétre, az óvó-
nõképzõbe tudjak jelentkezni terveim
megvalósításáért.
Mintha csak tegnap lett volna, mikor 1979
õszén Simontornyán, a helyi óvodában
dolgozni kezdtem és elindultam a pedagó-
guspálya rögös útján, aztán hipp-hopp el is
telt a 40 év.
Voltam óvónõ, óvodavezetõ-helyettes, fej-
lesztõ óvodapedagógus.
Nagy örömmel töltött el, mikor 1982-ben
alapminõsítésemmel együtt ,,Kiváló ifjú
pedagógus” szakmai elismerésben része-
sültem, ahol az óvodáskorú gyermekek
harmonikus és sokoldalú fejlesztése mel-
lett külön kiemelték az iskolára való felké-
szítõ munkámat.
Nem volt sok munkahelyem, de ahol dol-
goztam, ott igyekeztem megállni a helyem,
és arra törekedtem, hogy tõlem telhetõen,
a legjobb tudásom szerint tegyem a dol-
gom.
Munka mellett, a két gyermekem mellett
tanultam, képeztem magam, hogy minél
jobban megfeleljek az aktuális kihívások-
nak. Nagyon figyeltem arra, hogy az álta-
lam nevelt óvodás korosztály testileg és lel-

kileg egészséges, türelmes, bizakodó, sike-
res, egymást segítõ, becsülõ, szeretõ, bol-
dog gyermek legyen.
Igyekeztem a csoportomba járóknak biz-
tosítani azt a kis „szigetet”, melyet szere-
tet, nyugalom, sok-sok játék, mozgás, vi-
dámság, törõdés, bizalom és biztonság jel-
lemez.
Ennek ellenére egyre több nyugtalan,
visszahúzódó, beilleszkedési nehézséggel,
tanulási és magatartási zavarral küszködõ
gyermekkel kerültem kapcsolatba nap
mint nap. El kellett gondolkodnom azon,
hogy a pedagógus munkában is kialakul
egyfajta módszer- és viselkedéskultúra,
melyet leggyakrabban használunk, mely
általában célravezetõ, de van, amely már
alkalmatlannak bizonyult, pedig igyekez-
tem mindent megtenni a gyerekekért, szü-
lõkért, családokért. Ekkor határoztam el
1999-ben, hogy jelentkezem az ELTE Bu-
dapesti Tanítóképzõ Fõiskola Fejlesztõ
Óvodapedagógus Szakirányú Továbbkép-
zési Szakra, ahol 2000-ben fejlesztõ peda-
gógus oklevelet, 2001-ben pedagógus
szakvizsgát, másoddiplomát szereztem.
Az akadályokat, problémákat, amelyet az
élet gördített elém munkám során, mindig
a jóra koncentrálva, segítõ szándékkal,
nem meghátrálva igyekeztem megoldani,
pedig akkor már iskolás korosztállyal is
foglalkoztam.
„… mindig légy alázattal a céljaid, álmaid
felé... boldog életet csak úgy tudsz kiépíte-
ni, ha a szíved legmélyén is az vagy... Te-
remts értéket, küzdj a jóért és hagyj olyan
nyomokat a világban, melyek segítenek,
örömet okoznak vagy utat mutatnak má-
soknak!” (Peter Noel)
Ezek után, 2013-ban átkerültem a Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási
Tagintézményéhez, ahol a nevelési tanács-
adás keretén belül fejlesztõ pedagógusi
feladatot láttam el a környék óvodáiban,
iskoláiban. Nagy-nagy hálával és örömmel
emlékszem vissza a Tamásiban eltöltött 6
évre, mely megkoronázta a Simontornyán
ledolgozott 34 munkás évemet. Nagyon
szerettem, amit csináltam, kezdetektõl a
végéig, szebb és jobb hivatást nem is vá-
laszthattam volna anno. Munkám iránti
alázaton túl mindig a tisztelet, szeretet és a
hitem vezérelt!
– Mióta élvezed a megérdemelt nyugdíjas
éveket?
– 2019 õszén, 40 év munkaviszony után vo-
nultam nyugdíjba. Ekkor vehettem át a Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet Tamási-
ban.
– Hogy ítéled meg, jó helyen voltál?
– Visszatekintve eddigi életemre, rá kellett
nekem is döbbennem, közhely, de igaz,
hogy az élet túl rövid és az is tény, olyan,
mint a hullámvasút. Sokszor nehéz idõ-
szakokon megyünk keresztül, sikerek és

kudarcok egyaránt érnek bennünket.
Megtanultam, hogy a kudarcokból nem
könnyû felállni, de van miért küzdeni. A si-
ker után a motivációt volt nehezebb meg-
találni, mert mi jön illetve mi jött utána?!
…de mindig sikerült!
Ezek feldolgozásában nekem a sport sokat
segített, de segít a mai napig is.
– Milyen szerepet töltött be az életedben a
sport?
– Aktív kézilabdás életem befejezése után
sem tudtam mozgás nélkül élni, ezért
rendszeresen futni kezdtem és futok a mai
napig is, „keresztedzésként” teniszezem.
Megmérettetésként amatõr futó- és te-
niszversenyekre nevezek.
– Milyen terveid vannak a jövõben?
– Szeretek utazgatni, világot látni és van
még egy nagy álmom, végigmenni az El
Camino zarándokúton és sikeresen eljutni
a spanyolországi Santiago de Compos-
tela-ba.
„Indulj el, hogy megérkezhess!” ....ez átvitt
értelemben is sok mindenre igaz!
Ezt szem elõtt tartva nyugdíjasként is moz-
galmas életet élek, aktívan tevékenyke-
dem gyermekeim helyi vállalkozásánál, va-
lamint próbálok unokáimmal minél több
minõségi idõt eltölteni, mert megtapasz-
taltam, hogy tõlük kapjuk a legszebb pilla-
natokat.
Nagy-nagy hálával tartozom családomnak,
akik mindig és mindenben támogattak és
támogatnak a mai napig is!
Továbbra is arra törekszem, hogy olyan
döntéseket hozzak, és olyan életminõséget
tudjak élni, hogy érezzem azt, jó élni nyug-
díjas korban is. De még mennyire!
Ezt meg is tapasztalhattam akkor, amikor
most, egy júniusi délutánon megcsörrent a
telefonom és polgármesterünk, Torma Jó-
zsef arra kért, július 3-ra ne tervezzek
programot, mert a Város napján, 2021-ben
„GYERMEKEINKÉRT” városi kitünte-
tõ címet adományoznak nekem ünnepé-
lyes keretek között. Nem tudtam megszó-
lalni, hirtelen elakadt a hangom, mert na-
gyon meghatódtam örömömben, erre a
megtiszteltetésre és kedves gesztusra iga-
zán nem számítottam nyugdíjasként.
Tiszta szívbõl KÖSZÖNÖM a személyem-
re tett javaslatot, SIMONTORNYA VÁ-
ROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a ki-
tüntetõ címet, a méltatást, az elismerõ
kedves szavakat, hogy egyáltalán gondol-
tak rám.
„Az életet nem azok a napok jelentik, ame-
lyek elmúltak, hanem amelyekre emléke-
zünk.” (P. Pavlenko) 2021. július 3. feltét-
lenül ilyen emlékezetes nap marad szá-
momra!
VÉGTELENÜL HÁLÁS VAGYOK!
– Szívbõl gratulálok és boldog nyugdíjas
éveket kívánok!

G.H.H.

Születés júliusban:

Fonódi Zoltán
Juhász Nóra
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A „Város ifjú tehetsége” díjat azok a tanulók kaphatják, akik kiemelke-
dõ tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, vagy tanulmányi verse-
nyen kiváló eredményt értek el, illetve egyetemi tudományos munká-
ban vesznek részt. Idén Molnár Anna Zsófia kapta a díjat a képzõmûvé-
szet terén kiemelkedõ teljesítménye és a mûvészettörténeti országos
tanulmányi versenyen elért jó eredménye elismeréseként. Vele beszél-
gettem a díj kapcsán:

– Hogy esett a választásod a mûvészettörté-
netre?
– A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakgimnáziumban tanulok, a
mûvészetis osztályban. Idén a 11. osztályt
végeztem a grafikus tagozaton. Tanárom
Cservenka Edit biztatására jelentkeztem
az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyre. Mi a közismereti tantárgyak
mellett sok mûvészeti szaktárgyat is tanu-
lunk, ezek közül különösen kedvelem a
mûvészettörténetet, ezért választottam
ezt.
– Hogyan zajlott a verseny?
– Az elsõ fordulóban mindenki a saját isko-
lájában, egy központilag összeállított el-
méleti feladatsort oldott meg, amiben mû-
vészettörténeti kérdések voltak. Korsza-
kokat, mûveket, szakkifejezéseket kellett
felismerni, bemutatni. A második forduló-
ban egy pályamunkát (elemzõ dolgozatot)
kellett készíteni, négy elõre megadott té-
mából lehetett választani, én M S mester:
Vizitáció címû mûvét választottam. Gon-
dolom, sokan ismerik ezt a képet, amelyen
bibliai témát láthatunk: Erzsébet megláto-
gatja Szûz Máriát. A két forduló értékelé-
se után a 8. helyen álltam, ezután jött volna
a harmadik forduló, ahova az elsõ 10-12
versenyzõ juthat be, és ahol szóban kellett
volna elõadást tartani megadott mûvészeti
korszakról, de a járvány miatt ez elmaradt.
Így a 2. forduló után elért eredmény lett a
végeredmény, azaz országos 8. helyezést
sikerült elérnem.
– Gratulálok! Az elmélet mellett a gyakorlat-
ban is érdekel a mûvészet?
– Persze. Mint sok más kisgyerek, én is na-
gyon szerettem rajzolni, ezért már alsó ta-
gozatban jártam a Tamási Alapfokú Mû-
vészeti Iskola helyi képzéseire. Elõször
Gyurkóné Tóth Irén, majd Boros Eszter
volt a tanárom. Mûvészeti alapvizsgát is
tettem.

– Találkozhattunk már az alkotásaiddal?
– Igen, a mûvészeti iskolások a járvány
elõtt félévente rendeztek kiállítást az aktu-
ális mûveikbõl, ezek általában egy hétig
voltak láthatóak itt, Simontornyán, a mû-
velõdési házban. Tanáraink a facebook ol-
dalukon is megosztották a kiállítások ké-
peit. Jelenlegi iskolámban pedig évente
rendezik meg a Téli Tópartis Tárlatot,
ahol a mûvészeti szakgimnazisták (grafi-
kusok, textilmûvesek és keramikusok)
adott tanévben készült mûveit állítják ki.
Idén is megrendezték a tárlatot, de a jár-
vány miatt nem lehetett látogatni, ezért az
iskola honlapjára tették fel a képeket, eze-
ket ott jelenleg is megtalálják az érdeklõ-
dõk.
Részt vettem sok rajzpályázaton is, a leg-
emlékezetesebb számomra a székesfehér-
vári Szent István Király Múzeum által
szervezett országos rajzpályázat, ahol
Ziffer Sándor festõmûvész egy alkotásá-
nak egyedi átiratát kellett elkészíteni. Itt
második helyezést értem el a „Nagybányai
táj” címû festményt újragondoló alkotá-
sommal, amit 2019 telén lehetett látni a fe-
hérvári Deák Képtárban.
– Úgy sejtem a jövõben is mûvészettel szeret-
nél foglalkozni. Mik a terveid?
– Jövõre fogok érettségizni, de úgy terve-
zem, hogy az iskolában maradok ötödik
évre is, így az érettségi mellé grafikus kép-
zettséget szerezhetek. Utána szeretnék
mûvészeti felsõoktatási képzésben is részt
venni. Nagy vágyam bekerülni a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetemre, vagy az egri
Eszterházy Egyetem Vizuális Mûvészeti
Intézetébe.
– A mûvészet mellett mivel foglalkozol szíve-
sen?
– Szeretek utazni, sajnos a járvány miatt
sok tervezett utazásom elmaradt. Jó lenne
eljutni azokra a helyekre, ahol eredetiben
láthatóak a könyvekbõl megismert a mû-
vészeti alkotások. És szeretem az állato-

kat, jelenleg négy cicánk van, róluk gon-
doskodom, játszom velük.
– Szeretném, ha választanál egyet az alkotá-
said közül, és bemutatnád az újságolvasók-
nak.
– Az idén ismerkedtünk meg a linómetszé-
si technikával, ami nagyon megtetszett ne-
kem, ezért választom ezt a képet. Evert
Collier Vanitas címû csendélete alapján
készítettem. A linómetszet egy magasnyo-
mású, nemesgrafikai sokszorosító eljárás.
A technika lényege, hogy a festmény alap-
ján készül egy rajz, amit felviszünk a linóle-
um lapra, majd linómetszõ késsel kivéssük
a negatív részeket, amik majd fehéren je-
lennek meg a nyomaton. Ezután egy hen-
ger segítségével felvisszük a festéket a nyo-
módúcra, majd papírt helyezünk rá és egy
présgép segítségével lenyomtatjuk. Végül
a nyomatot óvatosan leemeljük, és hagyjuk
megszáradni.
– Köszönöm a beszélgetést, és kívánok még
sok-sok mûvészeti sikert!
– Köszönöm, és köszönöm Simontornya
Város Önkormányzatának, hogy érdemes-
nek találtak a díjra.

G.H.H.

Evert Collier Vanitas: Csendélet

Evert Collier Vanitas címû
Csendélete alapján készített linómetszet

„Vár a megye”
Július 23-án Sárszentlõrincen rendezték meg a Tolna megyei értékek napját. A megye te-
lepülései standokon mutatták be legfontosabb jellemzõiket, értékeiket. Az utcákat alkotó
pavilonsorok színes, hangulatos képet nyújtottak, a változatos megjelenés, a különféle tár-
gyak, kiadványok, mûalkotások, gasztronómiai kínálat elvarázsolták a jelenlévõket. Ilyen-
kor tapasztalhatja meg az ember, milyen sok látványosság, hagyomány, kincs rejlik kis me-
gyénkben. Az emberek kedvesen, szeretettel fogadták az érdeklõdõket, a települések kép-
viselõi örömmel találkoztak, beszélgettek, cseréltek tapasztalatokat. A színpadon Tolna
megyei zenészek váltották egymást és igazán kellemes mûsorral szórakoztatták a vendége-
ket. Egyes csapatok a helyszínen fõzték a jellegzetes ételeiket, így az ínycsiklandozó illatok
bejárták az egész területet. Délután díjakat adtak át az értéktárak kiemelkedõ értékeinek.
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Simontornya Város Önkormány-
zata „AZ ÉV KÖZSZOLGÁLATÁ-
ÉRT” címet adományozza a kö-
zösség szolgálatának kiemelke-
dõ teljesítéséért SILINGER TERÉZ
asszonynak.

– Miként jutottál el a szociális pályához?
– Rácalmáson nõttem fel, szüleimmel és
fiútestvéremmel itt végeztem el az általá-
nos iskolát. Késõbb Dunaújvárosba költö-
zött az egész család, itt jártam középiskolá-
ba, és tanultam ki a nyomdász szakmát.
Házasságkötésemet követõen Dunaföld-
várra költöztem. Két lánygyermekem és
egy fiam született. Az egyik lányom szintén
szociális munkás lett, a másik lányom pe-
dig andragógus végzettséget szerzett. Fi-
am nyomdász a váci nyomdában, vezetõ
gépmester. Az elsõ lánygyermekem szüle-
tését követõen helyben kerestem állást.
Mivel helyben nyomda nem volt, és a szoci-
ális terület mindig is közel álló volt a szí-
vemhez, ezért nagyon megörültem annak,
hogy a helyi idõsek klubjában tudtam elhe-
lyezkedni. Ebben az idõben elég volt az
érettségi bizonyítvány ehhez a munkához.
A rendszerváltást követõen kezdõdött a
szociális munkás képzés, elsõk között
Szekszárdon, így azt, akkor elsõk között
végeztem el. Ezt követõen az egyetemi ké-

pesítést is megszereztem szociálpolitikai
szakon Pécsett. Többfelé dolgoztam, a
szociális terület sok szegmensét kipróbál-
tam, pl. a gyermekvédelmet, a hajléktalan
ellátást és a szociális foglalkoztatást, de vé-
gül visszatértem újra az idõs védelem terü-
letére, amit mindig is szerettem. Ekkor,
2004-ben, Cecén kezdtem el dolgozni, itt a
„Háló” Szociális és Gyermekjóléti Szolgá-
latot az én irányításommal hoztuk létre.
Az én vezetésem alatt alakult meg az intéz-
mény, mely fenntartója kistérségi társulás
volt. Az intézmény megépítésére és kor-
szerûsítésére kiírt pályázatban szintén
részt vettem. Ennek a pályázatnak köszön-
hetõ, hogy új épületekben kerültek kiala-
kításra az egyes szolgáltatások hét telepü-
lésen.
– Hogy kerültél Simontornyára? Hogy érezt-
ed magad?
– 2011-ben olvastam a pályázati kiírást,
melyben intézményvezetõt kerestek Si-
montornyára az „Õszikék” Szociális Szol-
gáltató Központba. Beadtam a pályázato-
mat, mert ez a munka izgalmas és új kihí-
vást jelentett számomra. Nem dolgoztam
még idõsek otthonában, ez új terület volt
számomra és mindig nagyon szerettem
volna ezt a területet is kipróbálni. Nagy
örömömre elnyertem az intézményvezetõi
állást. A kezdetekben nagyon sok munka

várt rám, mert egy ellenõrzés közepébe
csöppentem, és az ellenõrök nagyon sok
hibát találtak, melyet ki kellett javítani, de
az itt dolgozó kollégákkal együtt megol-
dottuk a feladatokat. Elmondhatom, hogy
nagyon jó és segítõ kollégákat találtam Si-
montornyán, amit ezúton is köszönök ne-
kik. Nagyon szép emlékekkel és jó érzéssel
álltam fel. Mindig mindenkinek, aki kér-
dezte, azt mondtam, hogy az egyik szemem
sír, mert nagyon jó közösségben dolgoz-
tam, tehát ez hiányozni fog, a másik nevet,
mert az elkövetkezõ években meg tudom
valósítani azokat a terveimet, melyeket
csak halogattam.
– Mik a terveid a jövõben?
– Szeretek kirándulni és nagy vágyam a
Szent Jakab zarándokúton végig menni. A
bútorfestés hobbimra is jut elég idõ. A leg-
nagyobb örömömre szeptemberben a fia-
méknál megszületik az elsõ unokám!
– Gratulálok a kitüntetéshez és kívánok
aktív nyugdíjas éveket!
– Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy
ebben az évben megkaptam „Az év köz-
szolgálatáért” díjat, melyet ez úton is na-
gyon köszönök. 2021. június 1-jétõl már
nem dolgozom, de ettõl az idõponttól még
a felmentési idõmet töltöm, és októbertõl
leszek hivatalosan nyugdíjas.

G.H.H.

20. alkalommal rendezték meg
Budai Ilona népzenei tábort

Az idén két év kihagyás után sikerült megrendezni a simontornyai tábort, ami idén már a 20. alkalommal várta a magyar népdalokat
kedvelõ diákokat. 14 fiatal tehetség harmincöt népdallal lett gazdagabb az eltelt egy hét alatt. Az éneklés mellett Pázmándi Ili kreatív
kézmûves foglalkozása színesítette a napokat. A meghitt esti beszélgetések alkalmával igazi lelki feltöltõdésben részesültek a táboro-
zók. A tábor a mûvelõdési házban rendezett koncerttel zárult.

G.H.H.
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16 éves az Õszikék
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ fennállásának 16. évfordulóját
ünnepelték az intézmény lakói, dolgozói és meghívott vendégeik.
Gyén Nóra intézményvezetõ és Torma József polgármester köszöntötték a
megjelenteket. Ezután a közösségi díjak átadása következett, melyet Ódor
Jánosné, Herczeg Józsefné, Koczás Lajosné vehetett át. Az ünnepségen fel-
lépett a mûvelõdési ház nótaköre, az Õszikék dalköre, az idõsek klubja Csi-
pet-csapat fellépése, a bõrgyár táncköre kánkán táncával és a Krammel Fe-
renc Kórus is. Legnagyobb sikert az Õszikék dolgozói aratták a jeruzsálemi
tánccal. Közben a bográcsban elkészült a pincepörkölt, amit jóízûen fo-
gyasztottak a mûsor után és Varga István által készített tortáért is nagyon
hálásak voltak. Mindeközben Vörös József mulatós zenével csalogatta
táncba az idõseket.

G.H.H.

Bemutatkozik az új
intézményvezetõ: Gyén Nóra

2021. június 1-jével az a megtisztelõ feladat ért, hogy a Simontornyai Õszikék Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetõje lehetek. A feladataim közé tartozik az idõsek
otthona, az idõsek klubja, a házi segítségnyújtás, a családsegítõ és gyermekjóléti központ
és a szociális étkeztetés, mint szakfeladatok irányítása.
Gyermekkoromat Kölesden töltöttem, Gyönkre jártam középiskolába a Tolnai Lajos
Gimnáziumba német nemzetiségi tagozatra. A német nyelv azóta is meghatározó része
életemnek. Ennek hatására végeztem el a rendezvényszervezõ, utazásügyintézõ, majd
idegenvezetõ iskolákat. A szekszárdi Illyés Gyula Karon szereztem a szociális munkás diplomámat kitüntetéssel, majd a Pécsi Tudo-
mány Egyetemen végeztem mesterdiplomás szociológusként. Legfõbb célkitûzésem, ha elvégeztem a mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítõ mesterszakot, hogy tanulmányaimat PHD doktori képzésen folytassam. Korábban dolgoztam iskolatitkárként, könyv-
tárosként, mentálhigiénés munkatársként, családsegítõként, nevelõszülõként, esetmenedzserként. A szociális területet nemcsak a
tankönyvekbõl ismerem, hanem a saját bõrömön tapasztaltam, lehetõségeit és hibáit is egyaránt.
A közösségfejlesztés gyerekkorom óta életem része, falunkban aktív közösségi élet volt. Ezért a civil önszervezõdés alapjaiban megha-
tározza létezésemet. Édesanyám központi szerepet töltött be a falu életében, az Õszi Fény Nyugdíjas Klubot vezette közel 20 éven át.
Éreztem a sorsszerûséget az Õszikék hallatán. Tolnanémedin lakom férjemmel és két örökbefogadott gyermekünkkel. Hobbim a ki-
rándulás és az önismerettel kapcsolatos feladatokon, tréningeken való részvétel. Remélem, lesz lehetõségem aktívan részt venni a
simontornyai közéletben is.
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„CSILLAGOS ÉG,
MERRE VAN A MAGYAR HAZÁM?”

Akiknek családjától származik
a fénykép, s a visszaemlékezés:
1. Farkas József bõrgyári tiszt-
viselõ 1914-ben született gaz-
dálkodó szülõktõl és Somogy-
ból került Simontornyára.
Négy évet töltött a fronton,
1945 szeptemberében jött haza
angol fogságból. Családjában
egy lánygyermek született, de
feleségének fiát is õ nevelte fel.
Fotó: A gyárban a nyersbõr-
raktár vezetõje volt.
2. Dr. Selmeczy Iván állatorvos
utolsó éves egyetemista volt,
amikor 1939-ben behívták ka-
tonának. Öt évet töltött a fron-
ton a lovas tüzéreknél. 1945
nyarán esett fogságába, s
Ausztriából jött haza immár
családjával, feleségével Bérci
Gertrúddal és fél éves kisfiával,
Ivánkával, aki mellé késõbb
egy kislány is született, Évi. Dr.
Selmeczy Iván Simontornyán

élte le az állatokat gyógyító éle-
tét.
3. Jónás Dániel Siklósról, re-
formátus kántortanítói állásá-
ból vonult be katonának. Meg-
járta a Don-kanyart. Ott talál-
kozott utoljára öccsével, aki
hõsi halottja a doni áttörésnek.
Németországban amerikai ha-
difogságba került. 1945 nyarán
térhetett haza feleségével és el-
sõ gyermekükkel. Simontor-
nyára 1947-ben költöztek, az
általános iskolában tanított
éneket és zenét. A fénykép a
házaspárt öt gyermekével áb-
rázolja, balról: Klári, Krisztina,
Géza, Feri és Piroska.
4. Lászai Tamás a Fried-család
alkalmazottja volt, amikor –
katonakönyve tanúsága szerint
– 1944 õszén bevonult és 1945-
ben Jugoszláviában esett fog-
ságba. 1945 õszén ért haza Si-
montornyára. A hazafelé veze-
tõ útról lánya, Julianna el-
mondta, hogy többen is jöttek
együtt simontornyaiak. Sersli
Ferenc nevére biztosan emlék-
szem közülük, aki a bõrgyár-
ban dolgozott és egy fiúgyer-
meke volt. Velük tarthatott Õri
János is, aki sajnos – mint ko-
rábban megírtam – már nem
tudott hazatérni. Lászai Tamás
sógora Csondor György a II. vi-
lágháború hõsi halottja volt.
5. Kacz Ferenc kályhamester –
lánya, Edit elmondása szerint –
ugyancsak harcolt a II. világhá-
borúban és sikerült hazatérnie
onnan. Itthon a bõrgyárban
dolgozott és 1956-ban tagja
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volt a gyár munkástanácsának
is. Képünk feleségével és 3
gyermekével ábrázolja õt az
1960-as évekbõl apja mellett
lánya Éva, majd Ferenc és Edit,
aki késõbb polgármesterként
dolgozott. Felesége Szilasi Má-
ria.
6. Prónai Gyula a bõrgyár fõ-
könyvelõjeként az 1950-es
években Székesfehérvárról ke-
rült Simontornyára. Többször
beszélt arról, hogy részt vett a
II. világháborúban. Képünk
családjával ábrázolja õt felesé-
ge és két gyermeke Zsuzsi és
Tamás mellett – õelõtte áll
Tóth Angéla barátnõjük is.
7. Kiss Ferenc vegyészmérnök
2006-ban az 50 éves, 1956-os
visszaemlékezésen maga
mondta el, hogy részt vett a II.
világháborúban. Erdélybõl jött
és a futballcsapatnak is tagja
volt Simontornyán. 1956 végén
a bõrgyár igazgatójává is vá-
lasztották, emiatt 1957-ben a
börtönt is megjárta. Két gyer-
mek édesapja volt.
8. Takács László volt az, aki
Bagoly György hadnagyot utol-
jára látta a Don-kanyarban,
visszavonuláskor, amikor õ
nem hagyta ott a katonáit. Ta-
kács László családjából sokan
vettek részt az I. és II. világhá-
borúban, õ szerencsésen haza
tudott érni. Csak egy gyermek-
kori kép van róla. Feleségével,
Gárdonyi Ibolyával egy lány-
gyermeket neveltek fel, Iboly-
kát, mára már õ is többszörös
dédnagymama.
9. A kép Barocsai Józsefet ka-
tonatársával Grünwald Lajos-
sal ábrázolja. Mindketten részt
vettek a II. világháborúban.
Barocsai Józsefnek sikerült ha-
zajönnie onnan (õ áll balról). A

bõrgyárban dolgozott, ahogy
lánya Margit is (Bach István-
né).
10. Tóth József villanyszerelõ is
kint volt a fronton, nyugati fog-
ságból jött haza. Késõbb a vil-
lanyszerelõ mûhely vezetõje
lett a bõrgyárban. Felesége De-
ák Irma volt, kislányuk Irma.
A II. világháború végeztével
szinte egy idõben tudott haza-
térni két fiatal katona:
Fekti Ferenc és Kovács István
mindketten a bõrgyárban kap-
tak munkát. Róluk nem kap-
tam képet.
13. Részt vett a II. világháború-
ban Bencze János bõrgyári dol-
gozó, két gyermek édesapja is.
A róla kapott katonakép ebben
az idõben készülhetett.
14. Dallos Lajos kõmûvesmes-
ter a II. világháborúban teljesí-
tett katonai szolgálatot. Fele-
sége, Molnár Mária a családi
képet azért készítette, hogy
férjének kiküldhesse a frontra.
A két gyermek Lajos és László.
15. Lukács Pál ugyancsak har-
colt a II. világháborúban. Test-
vére, Lukács Lajos a kárpáti
harcokban vesztette életét. Lu-
kács Pál a bõrgyárban dolgo-
zott anyagbeszerzõként. Két
kislány édesapja lett késõbb.

Egy vidám este…
Herczeg Szilárd kezdeményezésére a Déryné program
keretében valósult meg az idei színházi programunk
július18-án. Mivel a meglévõ színpad balesetveszélyessé
vált, erre az alkalomra extra gyorsasággal Simontornya
Város Önkormányzata egy mobilszínpadot vásárolt,
amit a képviselõ-testület tagjai raktak össze. Sajnos a
várudvarba tervezett elõadást a bizonytalan idõjárási vi-
szonyok miatt mégis a mûvelõdési házban mutatta be a
Turay Ida társulat. A humoros, székely történetekbõl
megírt A medve nem játék címû darab önfeledt szórako-
zást jelentett a nézõteret megtöltõ közönségnek.
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Az „örök második” felért a csúcsra
Július 4. hétvégéjén került sor az idei Simontornya Open Vegyes
páros teniszbajnokságra, ahol 7 csapat küzdött a végsõ gyõzele-
mért járó díjért és vándorkupáért.
Rekkenõ hõség várta a párosokat, akiknek az éppen aktuális el-
lenfél mellett az idõjárással is meg kellett küzdeni.
A verseny iránt érdeklõdõk egy új résztvevõvel is megismerked-
hettek, hiszen dr. Újlaky Ildikó doktornõ volt dr. Mihócs Zsolt
párja, becsülettel végig küzdötték a versenyt. Ildikó saját elmon-
dása szerint minden évben megméretteti magát az országos orvo-
si teniszversenyen, ahol nemrég senior bajnokságban III. helye-
zést ért el. Ott ismerkedett meg Zsolttal, aki felkérte õt erre a ver-
senyre. Mint mondta, egy cseppet sem gondolkodott, azonnal
igent mondott. Nem is csalódott, sõt meglepte, hogy milyen össze-
tartó társaság gyûlt össze. Nagyon jól érezte magát, és megpróbál
a következõ versenyen is részt venni.
A verseny körmérkõzéses formában zajlott le, ahol több esetben
is az egymás elleni eredmények döntöttek a végsõ helyezésekrõl.
A tornagyõzelmet végül a 2019, 2020 év ezüstérmesei Halbaksz
Adrienn és Csendes József nyerték, a legkiegyensúlyozottabb tel-
jesítménnyel, veretlenül. Második lett a Szabó Kamilla–Csendes
Flórián páros és a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a Bajcsi
Ágnes–Molnár Péter Gergõ páros állhatott. Negyedik helyezet-

tek is kaptak egy-egy kisebb kupát és oklevelet, melyet a Kovács
Kolos–Molnár Gitta duó érdemelte ki.
A szervezõk köszönetet mondanak a helyszínt biztosító Gála Pan-
zió tulajdonosának, a tamási Kónyakulcs és Dekor cégnek, illetve
Rózsa Zoli bácsinak és Varga Istvánnak a Varga Pékség és Cuk-
rászda Kft. tulajdonosának az önzetlen segítségükért.
Jövõre is: „Ész, kéz, láb”!
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ÚJABB GÉPJÁRMÛ KÖNNYÍTI MEG
A KÉZILABDÁSOK UTAZTATÁSÁT

A Simontornyai Kézilabda Klub a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (2020) által kiírt, „Civil közösségi tevékenységek és feltét-
eleinek támogatása” címû alprogram civil szervezetek gépjármûbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/2) konstrukciójában pályá-
zatot nyújtott be 2020. július 28-án. A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt., mint lebonyolító szerv a pályázatot tá-
mogatásra alkalmasnak minõsítette, és támogatási szerzõdést kötött egyesületünkkel 2020.
november 12-én.
A támogatási jogviszony keretében egyesületünk 4.000.000 Ft támogatást kapott, melynek
segítségével lehetõségünk nyílt egy Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú mikro-
busz beszerzésére. A gépjármû az egyesületünk számára megoldhatóvá és fenntarthatóvá te-
szi az egyesületben sportoló fiatalok biztonságos szállítását, és lehetõséget biztosít nekik az
országban rendezett versenyek és sportesemények látogatására és a részvételre.
Köszönjük Magyarország Kormányának a Magyar Falu Programban nyújtott támogatását!
Köszönjük a Hungrana Kft.-nek, akinek a TAO felajánlásából valósult meg a busz vásárlása!
„Hajrá Simontornya!”

A jogász válaszol
A próbaidõvel kapcsolatosan több kérdés is érkezett az elmúlt
idõszakban a szerkesztõséghez. A munkaviszony létesítésekor
szinte minden esetben alkalmazott jogintézményrõl a Munka
Törvénykönyve csak nagyon keveset szól, ezért a próbaidõrõl né-
hány fontos információt összegeztünk most Olvasóink számára.
1. Nem kötelezõ a próbaidõ kikötése a munkaszerzõdésben.
Ugyanakkor ez egy, mindkét fél számára elõnyös lehetõség, hi-
szen így a munkavállaló és a munkáltató a munkaviszony kezde-
tén kölcsönösen megismerheti egymást. A próbaidõ lényege,
hogy kiderüljön, a munkavállaló alkalmas-e a munkaszerzõdés-
ben foglalt feladatok ellátására, illetve, hogy a munkáltató bizto-
sítja-e a szerzõdésben foglalt munkavégzési feltételeket. A próba-
idõ idõtartama alatt mindkét fél indokolás nélkül, azonnali ha-
tállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.
2. Próbaidõt határozott és határozatlan idõtartamú munkavi-
szonyban is lehet alkalmazni.
3. A Munka Törvénykönyve értelmében a munkaviszony kezde-
tétõl számított legfeljebb három hónapig terjedõ próbaidõ köthe-
tõ ki. Ennél rövidebb idõtartam kikötése esetén a próbaidõ meg-

hosszabbítható legfeljebb egy alkalommal, azonban összességé-
ben így sem haladhatja meg a három hónapot.
4. Az írásbeliség kötelezõ! Próbaidõt kizárólag írásban, a munká-
ba lépést megelõzõen, a munkaszerzõdésben lehet kikötni. Ha a
munkavállaló már munkába lépett, akkor ezt követõen akkor sem
lehet próbaidõt meghatározni, ha mindkét fél beleegyezik.
5. Fontos szabályok vonatkoznak a felmondás közlésére. Ha a
próbaidõ alatt bármelyik fél felmond, a felmondást még a próba-
idõ alatt köteles közölni a másik féllel. Ha a felmondást postai
úton közlik, akkor a felmondás kézhezvétele számít a közlés idõ-
pontjának. A kipostázott dokumentumokat még a próbaidõ lejár-
ta elõtt el kell juttatni a másik félhez. Ha a közlés, azaz a kézhez-
vétele a próbaidõ lejárta után történik, az indok nélküli, azonnal
felmondásnak, és így jogellenesnek minõsül. Ha az átvételt a má-
sik fél megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, a közlés
hatályosnak minõsül, azonban errõl mindenképpen egy bizonyí-
tásra alkalmas jegyzõkönyvet kell felvenni.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsuzsanna jogász a simontor-
nyaihirek@gmail.com e-mail-címre várja. Jelen cikk kizárólag
tájékoztató jellegû és nem minõsül jogi tanácsadásnak, nem hasz-
nálható fel jogi tanács vagy vélemény helyettesítéseként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász


