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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta,
hogy az augusztusi rendkívüli ülés után ismét szükségessé vált egy rendkí-
vüli ülés összehívása halaszthatatlan döntéshozatalok miatt.

1. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” tárgyú óvodafejlesztési

projekt kivitelezési munkálatait végzõ cég
kiválasztására

Torma József polgármester: A BM pályázatán közel 40 millió forintot
nyertek. Ebbõl a forrásból az óvoda tetejének víz- és hõszigetelésére, vala-
mint az oldalfalak szigetelésére kerülhet sor. Az idén várhatóan a tetõszi-
getelés készülhet el, a homlokzat majd jövõre. Az elõzõ ülésen született
döntés értelmében kiválasztott négy cégnek kiküldésre került az ajánlatté-
teli felhívás. A beérkezett ajánlatok közül ki kell választani azt a vállalkozót,
akivel szerzõdést kötnek. A legkedvezõbb 39,7 millió forintos. A legdrá-
gább 49 milliós.
Tóth István képviselõ: Kérdés, hogy a legkedvezõbb ajánlatot adó Város-
üzemeltetési Kft. meg tudja-e csinálni. Nagyon sok munkájuk van, nem
biztos, hogy idén belefér az idejükbe.
Torma József polgármester: Alvállalkozókkal meg tudja csinálni. Ez indi-
katív, a cégvezetõ ezt mérlegelje.
Csõsz László képviselõ: Jövõre várhatóan megint áremelkedések lesz-
nek, lehet 30 %-os is. Azt javasolja, hogy legalább az anyagot vegyék meg
idén.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megálla-
pította, hogy a lebonyolított eredményes eljárás alapján a nyertes
ajánlattevõ a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel kösse meg a kivitelezé-
si szerzõdést, és képviselje Simontornya Város Önkormányzatát a
projekt megvalósításával kapcsolatos ügyekben.

2. Javaslat új irattár épület engedélyes terveinek
megrendelésérõl

Torma József polgármester: Tárgyalták már, hogy az épület fala megre-
pedt, kihívták a statikust, aki szakvéleményében a legveszélyesebb (élet-
veszélyes) besorolást adta. Ezért kiürítették az irattárat, ideiglenesen a ko-
lostor épületébe vitték át az iratokat. Ezután az a döntés született, hogy
kérjenek fel egy tervezõt új irattár tervezésére.
Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ: Az irattár mellé terveztek egy kétállásos
garázst, ezt az új részt majd össze is kell kötni a régivel. Lehetõség lesz a te-
tõtér beépítésére is. A fenti részhez bármilyen funkció hozzárendelhetõ,
akár lakó is. Részleteket ez a terv még nem tartalmaz, nem foglalkoztak a
csapadékvíz elvezetésével sem. A részleteket majd az engedélyes tervel-
készítésekor kell egyeztetni.
Torma József polgármester: A tervezõcsapat azt mondta, hogy a mentõ-
állomást jobb lenne errõl a területrõl kivinni. A mostani helyzet nem jó. Ha
majd az udvar burkolását végzik, gond lesz a mentõautó bejárásával. Szer-
dán fél 1-kor jönnek a mentõszolgálat képviselõi, tárgyalnak errõl velük, a
képviselõket is várja a megbeszélésre, ha ráérnek. A csapadékvíz elveze-
tését is sürgõsen meg kell oldani, de az épület északi sarkát aláinjektálás-
sal meg kell erõsíteni sürgõsen. A sérült részt el kell bontani, a téglát hasz-
nosítani lehet. Az új épületben lehet egy kis kerékpártároló, hulladékgyûj-
tõ-tároló. Szükség esetén az új épületben plusz irodát is tudnak majd bizto-
sítani.
Körtés István képviselõ: Javasolta, hogy a mûszaki irattárt is költöztes-
sék át, például a városüzemeltetés új irodájába.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Az túl messze van.
Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ: A szakvélemény szerint az a rész nem
igényel azonnali beavatkozást.

Körtés István képviselõ: Ezekbõl a ma bemutatott tervekbõl majd csak
évek múlva lesz új épület. Nehogy azalatt ez a rész is életveszélyessé vál-
jon. A mentõállomással kapcsolatban azt javasolja, hogy a központi ügye-
let udvarába helyezzék át.
Torma József polgármester: A tûzoltó laktanya mögé is elfér.
Csõsz László képviselõ: Javasolta a volt Omnia presszó mögötti terüle-
tet.
Torma József polgármester: Ne legyen a városközpontban. A tûzoltóság
mellett van hely.
Tóth István képviselõ: Megkérdezte, hogyha elköltözik a mentõszolgálat,
akkor a jelenlegi épülettel mi a terv.
Torma József polgármester: Az irattárnak sok hely kell. De a megvalósu-
lás sok idõ. A tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés minimum 5 év.
Kojnok Róbert képviselõ: Ez az új irattár csak akkor valósulhat meg, ha
lesz rá pályázati forrás.
Torma József polgármester: Két verzió van: az egyik, hogy elindul a ter-
vezés-engedélyeztetés és majd próbálnak forrást találni rá. A másik, hogy
majd egy jövõbeli pályázatra várnak, és akkor majd beadják. Az elsõ verzi-
ót preferálja. Kéri az udvar felújításához a véleményeket. Kérdéses a gesz-
tenyefák sorsa. Az utca felõli részre nem terveznek kerítést. A parkolási
rendet is át kell gondolni. A burkolt, illetve zöldfelületek aránya is kérdése-
ket vet fel.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóvá-
hagyta a Simontornya, Szent István király u. 1. szám alatti irattár épü-
let átépítésével kapcsolatosan készített koncepciótervet, és meg-
bízta a polgármestert, hogy az alábbi három tervezõtõl kérjen ajánla-
tot az átépítés engedélyes terveinek elkészítésére:
1. Zilahi Péter e. v. – 7626 Pécs, Kiss Ernõ utca 25.
2. Sztranyák Gergely e. v. – 7621 Pécs, Király u. 35.
3. AU.ROOM Építész Mûhely Kft. – 7621 Pécs, Majorossy Imre utca 4.

3. Javaslat a Magyar Falu program keretében
az „Arany János utcában kialakítandó telkek

közmûbekötésének kivitelezése” tárgyú
beszerzési eljárás megindításáról

Torma József polgármester: Víz-, villany, gázbekötés kell a telkekhez.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Nincsenek rendezve a telekhatárok
a szomszédokkal. Ez nem befolyásolja azokat?
Torma József polgármester: Nem.
Kojnok Róbert képviselõ: Csak a leágazásokat kell megcsinálni, a villany-
vezeték a levegõben megy.
Torma József polgármester: Még az idén be kellene fejezni ezt, már csú-
szásban vannak.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete jóváhagyta a
Magyar Falu Program keretében az „Arany János utcában kialakítandó tel-
kek közmûbekötésének kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárás megindítá-
sához szükséges ajánlattételi felhívás tartalmát, és megbízta a polgármes-
tert, hogy az alábbi három cégtõl kérjen ajánlatot a tervezett mûszaki léte-
sítmény kivitelezésére:
1. Simontornyai Városüzemeltetési Kft. – 7081 Simontornya, Szent I.
k. u.1.,
2. Sudár Ablakrendszerek Kft. – 2433 Sárosd, Ady Endre u. 9.
3. Siólux Kft. – 7081 Simontornya, Kossuth tér 10.

4. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi telek
és út belterületbe vonásáról

Torma József polgármester: A komposztálótelep miatt van erre szükség.
200 millió forintos támogatást nyertek rá, zöldhulladék és inert hulladék
hasznosítására lesz lehetõség. A jelenleg is használt telek két helyrajzi szá-
mon szerepel. Az engedélyeztetés miatt ez nem szerencsés. Akadály még,
hogy pont a belterület határán van ez. Szükség van a 043/17. és 050 szá-
mú rész belterületbe vonásra, módosítani kell a rendezési tervet és a
HÉSZ-t is. A fõépítész készítette ezt az elõterjesztést.
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Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogat-
ta Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonában álló 043/17
és 050 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását, és felhatal-
mazta a polgármestert a belterületbe vonással kapcsolatos kérelmek
benyújtására, nyilatkozatok kiállítására, szükséges szerzõdések,
megállapodások megkötésére.

5. Javaslat a Magyar Falu Program keretében
felajánlott további ingatlanok önkormányzati

tulajdonba kerülésének támogatásáról

Torma József polgármester: A Magyar Állam korábban már felajánlott
négy ingatlant, további hatot kérnének még. Ezek közül kettõ a Nitrokémia
Zrt. tulajdona, egy terület kicsit zavaros helyzetû, ezért ez az elõterjesztés
most három ingatlanról szól. Egyik a bõrgyári úthálózat, a másik a kom-
posztáló telep melletti ingatlan, a harmadik pedig a vasút melletti terület.
Körtés István képviselõ: A bõrgyári utak esetén a rendbetétel és az állag-
megóvás az önkormányzat feladata lenne így.
Torma József polgármester: Az Ipari Társasház kapcsán a már tárgyal-
tak ez E.ON-nal, õk csak az önkormányzati területeken vezetnek közmûve-
ket, tehát a villamos-hálózat korszerûsítésének feltétele az önkormányzati
tulajdonú út. A társasháztól is át kellene venni az osztatlan közös részeket.
Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ: A 135/29-es rész az a Sióparti terület,
csak nem az egész úthálózat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött
arról, hogy a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében
támogatja a Simontornya, 135/29, 962/3 és 043/63 helyrajzi számú
állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, és
felhatalmazta a polgármestert a vagyonátruházással kapcsolatos
nyilatkozatok kiállítására, szükséges szerzõdések, megállapodások
megkötésére.

6. Javaslat a „TOP-4.2.1-15. számú Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése,

fejlesztése” tárgyú projekt eszközbeszerzése
beszerzési eljárásának megindításáról

Torma József polgármester: Ez egy folyamatban lévõ pályázati beruhá-
zás, eszközbeszerzést is tartalmaz. Az ajánlattételi felhívás és a felkérendõ
cégek is szerepelnek az elõterjesztésben. Gondot okozhat majd, hogy az 5
évvel ezelõtti tervben szereplõ árakon most már nem lehet beszerezni eze-
ket az eszközöket.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete jóvá-
hagyta a TOP-4.2.1-15. számú „Szociális alapszolgáltatások infra-
struktúrájának bõvítése, fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás meg-
indításához szükséges ajánlattételi felhívás tartalmát, és megbízta a
polgármestert, hogy az alábbi három cégtõl kérjen ajánlatot a terve-
zett mûszaki létesítmény kivitelezésére:
1. Flat-comp Kft. – 7100 Szekszárd, Tinódi u. 8., fszt. 2.
2. Varga Imre László e. v. – 1154 Budapest, XV. ker., Csákberény u. 12.
3. Gárberg Kft. – 7144 Decs, Hársfa utca 12.

7. Javaslat a város központi területeinek
lehetséges hasznosítását bemutató

koncepcióterv (fejlesztési füzet) készítésének
beszerzési eljárásáról

Torma József polgármester: Korábban beszéltek már róla, hogy a TOP 2
pályázatok megjelenése a küszöbön áll. Itt vannak a fejlesztési elképzelé-
sek. A körárok mellett a vár körüli terület fejlesztési koncepciója a képvise-
lõ-testület korábbi döntése szerint a második helyen lévõ fejlesztési elkép-
zelés. El kellene kezdeni az elõkészítési feladatokat. Ötleteket vár, és azok
alapján közös álláspontot kell kialakítani.
Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ: Az elõkészítõ munka is elszámolható.
Most az ajánlattételi felhívásról és a meghívandó cégekrõl kell dönteni.
Torma József polgármester: Drónfelvétel is kell hozzá, felmerült, hogy
vásároljanak egy készüléket.
Kojnok Róbert képviselõ: A város látványos részét, nagy területet érinte-
ne a fejlesztés. A körárok is fontos, de a városközpont még inkább. A mû-
velõdési ház melletti részt sétáló utcává lehetne alakítani. Kerékpárutakat
is lehetne kialakítani.

Torma József polgármester: Testületi döntés volt a körárok-felújítás el-
sõdlegességérõl. A kerékpárút jó ötlet, de hogyan lehet kialakítani, az kér-
déses. Más. A jelenlegi beszerzési szabályzat nehézkes. Meg kell vizsgál-
ni, hogy hogyan tehetõ rugalmasabbá. Szeretne majd a költségvetés mó-
dosításakor 5 millió forintot elkülöníteni pályázati elõkészítésekre. Polgár-
mesterként 500 ezer forint feletti kötelezettségeket nem vállal egymaga.
Tóth István képviselõ: Több területre is lehetne ezt bontani. Egyik lenne a
vár környéke, másik a Petõfi és a Szent István utcák környéke.
Torma József polgármester: Rendbe kell tenni a zárda tetejét is. Ha a
várrekonstrukció megvalósul, akkor jó lenne, ha a vár körüli tér is átalakul-
hatna. Lesz majd csónakház is. A kerékpárutat át kellene helyezni a két híd
közötti szakaszra, ne a vasúti átjárón át vezessen. A várhoz sétálóutca ve-
zetne. Ha a körárok elkészül, akkor a mûvelõdési ház mögötti részen is le-
het közösségi tér.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete jóvá-
hagyta a „Simontornya városközpont fejlesztése” tárgyú beszerzési
eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívás tartalmát, és
megbízta a polgármestert, hogy az alábbi három tervezõtõl kérjen
ajánlatot a tervek elkészítésére:
1. Zilahi Péter e. v. – 7626 Pécs, Kiss Ernõ utca 25.
2. Sztranyák Gergely e. v. – 7621 Pécs, Király u. 35.
3. AU.ROOM Építész Mûhely Kft. – 7621 Pécs, Majorossy I. utca 4.

8. Javaslat a hamarosan megjelenõ TOP-pályázatok
elõkészítõ munkálatainak költségvállalásáról

Torma József polgármester: Igyekszünk a TOP PLUSZ pályázatokról mi-
nél több információt beszerezni. Elsõ körben munkahelyteremtésre lehet
majd pályázni. A komposztálótelepre két fõt kell felvenni. A második sza-
kaszban útépítéses pályázatok lesznek. Ezek elõkészítésére szükséges.
Ezért javasolja 5 millió forint elkülönítését erre a célra, a tartalék terhére a
költségvetésben.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a TOP-
pályázatok elõkészítõ munkálataira a 2021. évi költségvetés terhére
5.000.000 Ft-os keretet elkülönített, és felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a pályázatok elkészítõ munkálatait kezdje meg, a szüksé-
ges szerzõdéseket kösse meg.

9. Javaslat a „Biomassza és építési–bontási
hulladék hasznosító telep létesítése” tárgyú

beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárások lebonyolítására és a
tervezõi feladatok ellátására

Torma József polgármester: A GÉP 3-hoz kapcsolódó pályázatokhoz
szükséges az árajánlatokat odatenni. A közbeszerzési eljárás lefolytatójá-
nak kiválasztásához szükséges a testületi döntés. A pályázathoz csatoltak
három árajánlatot. A PLP Consult Kft. adta a legkedvezõbbet. Emellett a
tervezéshez is szükséges a szerzõdés megkötése, ehhez is testületi döntés
kell. A tervezõi árajánlatok közül a legkedvezõbb a BIOTIT Kft. ajánlata volt.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megálla-
pította, hogy a Biomassza és építési-bontási hulladék hasznosító te-
lep létesítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljá-
rások lebonyolítására a nyertes ajánlattevõ a PLP CONSULT Közbe-
szerzési és Tanácsadó Kft. (7030 Paks, Kereszt utca 15.). A nyertes
ajánlattevõt megbízta a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési el-
járások lebonyolítására.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtár-
gyalta a biomassza és építési–bontási hulladék hasznosító telep tár-
gyú projekt kapcsán tervezési feladatok ellátására benyújtott ajánla-
tok tartalmát. Megállapította, hogy a lebonyolított eredményes eljá-
rás alapján a nyertes ajánlattevõ a BIOTIT Kft. (8100 Várpalota, Ko-
rompay Lajos utca 3., fsz. 17.). A nyertes ajánlattevõt megbízza a pro-
jekt kivitelezésével kapcsolatos tervezési feladatok elvégzésével.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város hon-
lapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2021
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztály-
vezetõ
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A POLGÁRMESTER TOLLÁBÓL
A képviselõ-testület – munkaterve szerint
– július, augusztus hónapokban nem terve-
zett ülést. Az önkormányzati feladatellá-
tás, a folyamatban lévõ és elõkészítés alatt
álló beruházások miatt két alkalommal is
rendkívüli ülést kellett összehívni. A júniu-
si óta polgármesteri beszámoló nem ké-
szült, így ezúttal három hónap tevékenysé-
gérõl, hozott intézkedéseirõl kell számot
adnom.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztésé-
re nyert pályázatunk beruházása megkez-
dõdött. A polgármesteri hivatal „B” épüle-
te bontási, felújítási munkálatai kapcsán
megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület
homlokzati és födém hõszigetelése, egy új,
akadálymentesített feljáró készítése. Ezzel
párhuzamosan bontásra került a Vár tér 5.
szám alatti melléképület és megkezdõdött
a fõépület hõszigetelése. A projekt kap-
csán több tervezési hibára visszavezethetõ
korrekciót is el kellett végeztetni. 300 ezer
forint értékû kiegészítõ tervezést meg kel-
lett rendelnem. A tervek szerint az idõsek
klubja a Vár téri épület belsõ felújításának
idejére a polgármesteri hivatal „B” épüle-
tébe költözik át. A pályázat keretében
megvalósul a hivatal belsõ udvarának fel-
újítása is. Szeptember 9-én személyes
egyeztetésre hívtuk az Országos Mentõ-
szolgálatot, akikkel egy korábbi megálla-
podás alapján együtt kívánunk mûködni az
udvar felújításában is, annak pályázatban
nem szereplõ részét finanszíroznák. A
megbeszélésen felvetettük a mentõállo-
más esetleges áttelepítésének lehetõségét
is, amelytõl a mentõszolgálat nem zárkó-
zott el.
Az új ivóvízkút bekötõvezetéke elkészült,
a szükséges vízminõségi vizsgálatok ered-
ményei megfelelõek. Az új Arany János ut-
cai kút termelésbe állításával egyelõre biz-
tosított a lakossági igények ellátása, de mi-
vel a vízellátásunkat jelenleg csak két kút
tudja biztosítani, ezért képviselõ-testületi
döntés alapján megkezdtük egy harmadik
kút fúrásának elõkészítését. A tervezés
megtörtént, jelenleg az engedélyek beszer-
zése van folyamatban. Az Arany János ut-
cában még folytatni kell a védõterület ki-
alakítását (tereprendezés, kerítésépítés),
valamint folyamatban vannak az oda ter-
vezett ivókút tervezési, engedélyezési
munkálatai is.
Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk lé-
péseket tenni a szennyvízhálózat évtizedes
problémáinak kezelésében is. Az elmúlt
idõszakban elkészült a Beszédes utca
24-ben egy önkormányzati bérlakás és en-
nek kapcsán másik két ingatlan szennyvíz-
hálózatra kötése. Az Arany János utcai ál-
lapotok kapcsán a DRV kollégái elvégez-
ték a hálózat és az átemelõ tisztítását. Az
átemelõ megközelíthetõsége érdekében a
mûvelõdési házon keresztül megkezdtük
egy szervizút létrehozását, hogy a nagytel-
jesítményû tisztítóberendezéssel az át-
emelõ karbantartása elvégezhetõ legyen.
Tervezzük az átemelõ felújítását.

A vendégház idei évre tervezett felújítása
folytatódott. A fûtés korszerûsítése és a te-
tõ cseréje után megtörtént a nyílászárók
cseréje is. A munkálatokat 2x2 millió fo-
rinttal a Paks2 beruházás egyik kivitelezõ-
je támogatta, de emellett 4,955 millió
összegû önerõre is szükség volt. A felújítá-
si munkálatokat (belsõ és homlokzati hõ-
szigetelést) a következõ években szüksé-
ges lenne folytatni, hogy belsõleg is egy vál-
lalható vendégház álljon a város rendelke-
zésére.
A Hunyadi utcai iskola felújítási munkála-
tai megkezdõdtek. A szeptemberi iskola-
kezdésre biztosítanunk kellett a volt bõr-
gyári irodaház rendelkezésre állását. Az is-
kolafenntartó kollégáival együttmûködve
igyekeztünk a korábbi megállapodások
szerinti ütemtervet tartani. Azt gondolom,
ez sikerült. Csodát nem tudtunk tenni, de a
kiinduló állapotokhoz képest nagyon ren-
dezett körülmények között kezdhették
meg az oktatást a pedagógusok és a diá-
kok. A munkák még nem fejezõdtek be, a
gázbekötés, a fûtés üzembe helyezése, a
kazánház nyílászáróinak cseréje, az épület
villámvédelme, az udvar rendezése még
elõttünk álló feladat. Ezúton köszönöm
meg mindazok segítségét, akik munkájuk-
kal segítették az iskola átmeneti mûködési
feltételeinek megteremtését.
A TOP-os barnamezõs pályázatunk kivite-
lezése a finisébe érkezett. Július 22-én
megtörtént a Városüzemeltetés telephely-
ének mûszaki átvétele, szeptember 13-án
pedig megkezdõdött a tûzoltóság épületé-
nek átvétele is. Az épületek végleges köz-
mûhálózatra történõ rákötései után meg
kell kérnünk az épületek használatbavételi
engedélyeit, majd ezt követõen kerülhet
sor a projekt zárására.
A közfoglalkoztatásban a BM által elfoga-
dott terveknek megfelelõen folyik a tevé-
kenység. A rendkívüli csapadékszegény
idõjárás nem kedvezett a növénytermesz-
tésnek. Sajnos nem sikerült kiépíteni azt a
vízhálózatot, amely az új öntözõkút vizével
biztosította volna az idei évben megvásá-
rolt öntözõberendezés mûködtetését. A
batáta a csepegtetõ öntözõrendszer mûkö-
dése miatt jó termést ígér. A kukorica ki-
esõ termésátlagát talán az emelkedõ felvá-
sárlási árak kompenzálni tudják. A közte-
rületek térburkolása terén annak ellenére
sem állunk jól, hogy kis csúszással, de a
program szerint haladunk. Sajnos a kõmû-
vesünk betegség miatt még az év elsõ ré-
szében kiesett, egyik meghatározó munka-
vállalónk pedig másutt helyezkedett el. A
Belügyminisztérium július 7-én ellenõrizte
a tevékenységet, az ott tapasztaltak alap-
ján elégedettek voltak a tevékenységgel.
Teljesítményünk elismeréseképpen szep-
tember 2-án Tamásiba, a Dombóvár és Ta-
mási Járások közfoglalkoztatási kiállításá-
ra, majd szeptember 24-én Lentibe, az or-
szágos kiállításra kaptunk meghívást.
Mindkét eseményen örömmel vettünk
részt.

A gazdaságélénkítõ program keretében a
helyi zöld és inert (építési) hulladékkeze-
lõ, újrahasznosító telep megvalósítására a
200 millió forint támogatást megkaptuk. A
projektmenedzser, mûszaki ellenõr, köz-
beszerzési tanácsadó, tervezõ kiválasztása
megtörtént, a szerzõdéseket velük megkö-
töttem. A tervezés, a terület elõkészítése, a
gépbeszerzési közbeszerzési eljárások elõ-
készítése megkezdõdött. Üzleti tervünk-
ben 2022. júniusára tervezzük a telep mû-
ködésének kezdetét.
Az Agrárminisztérium zártkerti program
felhívására pályázatot adtunk be. A pályá-
zati kiírás keretében földút stabilizálást,
valamint mezõgazdasági és szakrális em-
lékhely felújítását (Székelyi úti pincék és
kápolna) terveztük be. Megkezdõdött az
elõkészítése és várhatóan a hó végén be-
adásra kerül a vidékfejlesztési program
külterületi utak felújítására kiírt pályáza-
ta. A Tejfölös út felújítását, a Westel to-
ronyhoz vezetõ út betonvápás kiépítését és
a Derék hegyi út lõtérig történõ meg-
hosszabbítását, a földút stabilizálását ter-
vezzük. Az idõközben társadalmi vitára
megjelentetett TOP Plusz pályázatokat el-
kezdtük tanulmányozni, megkezdõdött a
közös gondolkozás, fejlesztési elképzelé-
seink elõkészítése. A Magyar Falu Prog-
ramban beadott pályázataink egy kivételé-
vel (elbírálása még folyamatban van) saj-
nos várólistára kerültek.
A kormány 210/2021. (IV. 29.) Korm. ren-
deletében a 61-es számú fõút simontornyai
elkerülõ szakasza megépítésének elõké-
szítõ tervezését rendelte el. Augusztus
31-én a kijelölt tervezõk, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt., a Magyar Közút
Zrt. kollégáinak részvételével egyeztetõ
megbeszélés zajlott a polgármesteri hiva-
talban. Elkezdõdött a tervezés elõkészíté-
se, amely ebben a fázisban a nyomvonal ki-
jelölését, a környezetvédelmi megvalósít-
hatósági tanulmány készítését fogja jelen-
teni.
Hónapok óta dolgozunk a volt bõrgyár te-
rülete infrastruktúra fejlesztése elõkészí-
tésén. Több anyagot készítettünk a
szennyvíz-, víz- és az elektromos hálózat
fejlesztése érdekében. Reméljük, hamaro-
san kézzelfogható eredményei is lesznek
erõfeszítéseinknek.
A képviselõ-testület döntésének megfele-
lõen augusztus végén megtörtént az úthi-
bák javítása (kátyúzás), majd szeptember
második felében elkezdõdött az önerõbõl
megvalósuló Arany János és Dr. Kiss Ist-
ván utcák burkolatjavítása. A Könyök ut-
cai tarthatatlan állapotok megoldását még
továbbra is keressük. Az utca felújítása kb.
60-70 millió forint költséget jelentene,
amelyet saját költségvetésbõl nem tudunk
finanszírozni.
A Szentpéteri árok középsõ szakaszának
kotrásával egy évek óta megoldatlan prob-
léma végére sikerült pontot tenni. Az árok
tisztítását követõen a Magyar Közút a



2021. szeptember 5

61-es fõút alatt lévõ híd szelvényébõl a hor-
dalékot elszállította.
Az idei évben módosított szociális rende-
letünk alapján megkezdtük az iskolakez-
dési támogatások kiosztását. A rendelet
értelmében minden helyi általános és kö-
zépiskolás diák után a szülõk, gondviselõk
15.000 Ft támogatást kaptak.
A Leader-pályázaton nyert támogatás fel-
használásával megkezdõdött a 21x10 mé-
teres rendezvénysátor beszerzése. Egy he-
lyi vállalkozás hozzájárulásával és az ön-
kormányzat saját forrásából vásároltunk
egy mobilszínpadot, amelyet már haszná-
latba is vettünk a várudvarban. Augusztus
hónapban két teherautónyi, jó állapotú
irodabútor vásároltunk kedvezményesen a
Paksi Atomerõmûbõl. Ezeket a bútorokat
most a Városüzemeltetési Kft. új épületé-
nek berendezésére használjuk, de a koráb-
bi vásárlásokból valósult meg a hivatal iro-
dáinak bútorcseréje is
A nyári idõszak bõvelkedett az egyéb ese-
ményekben is. A teljesség igénye nélkül
néhány, amelyeken részt vettem: július
2-3.: városnapi rendezvények; július 9.:
köztisztviselõk napja; július 23.: Vár a me-
gye, megyei értéknap Sárszentlõrincen,
ahol önálló standdal voltunk jelen; július
31-én újabb oltónapot tartottunk a város-
házán; augusztus 5-én fogadtam egy ame-
rikai befektetõt és kísérõit; augusztus 7-én
az Experidance tulajdonosa meghívására
megtekintettem a Gyöngyhajú lány balla-
dája címû produkciót Siófokon; augusztus
9-én fogadtam Marpingen testvértelepü-
lés nem hivatalosan Simontornyán tartóz-
kodó négytagú delegációját; augusztus 13.:
Miszla Barokk koncert a várban; augusz-
tus 15.: Simontornya Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata Tolerancia napja;
augusztus 20.: nemzeti ünnepünk helyi
megemlékezése, majd azt követõen Sidó
Attila és barátai koncertje a várban; au-
gusztus 31.: amatõr alkotók kiállítása;
szeptember 1.: megyenap, Bonyhád; szep-
tember 9.: a nyárádszeredai Bekecs tánc-
együttes mûsora, majd azt követõ közös
vacsora. Augusztus 23-án örömmel kö-
szöntöttem 90. születésnapja alkalmából
Horváth Józsefnét, Marika nénit. A város
nevében jó egészséget, még sok-sok szüle-
tésnapot kívántam neki.

Torma József

MEGHÍVÓ
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2021. október 13-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház színházterme.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat egy éves munkájáról
Elõadó: Torma József polgármester
2. Tájékoztató a környezet állapotáról
Elõadó: Torma József polgármester
3. Tájékoztató a TOP Plusz támogatások helyi lehetõségeirõl
Elõadó: Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyûlés alelnöke
4. Tájékoztató a térség fejlesztési elképzeléseirõl
Elõadó: Süli János miniszter, a térség országgyûlési képviselõje
5. Lakossági hozzászólások

Torma József polgármester

Szeptemberben a Tolna Megyei Kormányhivatal, Tamási Város Önkormányzata, vala-
mint a Tamási Mûvelõdési Központ közös szervezésében, ismét megrendezésre került a
Közfoglalkoztatási kiállítás.
A Tamási és Dombóvári Járás azon települései kaptak lehetõséget a kiállításon való
részvételre, bemutatkozásra, melyek mezõgazdasági programjaikban, azok helyi sajá-
tosságokra épülõ elemeinek megvalósítása során kiemelkedõ eredményeket értek el.
Ezúton is köszönjük minden közfoglalkoztatásban résztvevõ dolgozók munkáját!

Egy lépés az illegális szemét lerakása ellen. A szeméttároló konténer zárható ketrecbe
kerül a Malom utcán.

A közmunka-programban termelt

batáta (édesburgonya) kapható

a Homokdomb 1. szám alatt,
munkanapokon 8-14 óráig.

Jelenleg 4 fajtából lehet választani:
fehér, lila, japán és sárga.

Ára: 500 Ft/kg
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Simontornya sportjáért kitüntetés
Simontornya Város Önkormányzata a „SIMON-
TORNYA SPORTJÁÉRT” címet adományozta Si-
montornya sportmúltjának és sporthírnevéhez
méltó sportteljesítmény elismeréseként Pász-
tor Krisztiánnak.

– Kedves Krisztián! Gratulálok a kitüntetésedhez, Simontornya
Sportjáért díjat kaptad 2021-es évben. Ezen apropóból szeretnék egy
interjút készíteni Veled a sportszereteted eredetérõl. Mikor kerültél
elõször kapcsolatba a sporttal, mely sportágat ûzted fiatalkorodban,
felnõttként?
– Nagyon köszönöm, megtisztelõ, bár megmondom õszintén, elég
váratlanul ért. Tíz, tizenkét éves lehettem, amikor tömegsportról
Vinczellér tanár úr átirányított kézilabdaedzésre. Nagyon tet-
szett a légkör, jó volt a társaság, azóta is ott ragadtam. :) Akkori-
ban élveztem, hogy sokszor a „világvégére” megyünk játszani, ami
most már inkább nyûg. Abban az idõben egy gombostût sem lehe-
tett leejteni a csarnokban, olyan sokan szurkoltak a nõi és a férfi
csapatainknak. Talán ez az atmoszféra fogott meg a leginkább.
Más sporttal nem próbálkoztam, bár a focit mindig is szerettem
nézni.

– A régi sportkörrõl, mikor még játékos voltál, tudnál mesélni?
– Ifista koromban a sportkör sokkal nagyobb volt, mint most, és
sokkal jobban is mûködött. Úgy gondolom, az volt az egyesület
utolsó aranykora, és nem csak azért, mert a kézilabdában szállí-
tottuk az érmeket, hanem mert több mint 200 sportoló volt az
egyesület égisze alatt. Rengeteg fiatal akart sportolni akkoriban,
ma pedig szinte könyörögni kell nekik, hogy jöjjenek. A labdarú-
gásban nemcsak a négy Bozsik korosztály volt, hanem volt serdülõ
és ifjúsági csapat is, emellett a felnõtt csapat a megyei I. osztály-
ban játszott. Igaz, hogy akkor még nem voltak pályázatok, és az
egyesületet akkor sem vetette fel a pénz, de mégis megvolt minde-
nünk. Az akkori vezetõség egyirányba húzta a szekeret, és min-
denki kivette a részét a munkából, ami most sajnos nem így van.
Ebben az idõben Cserháti Péter volt az elnök, és az nagyon meg-
maradt bennem, hogy minden mérkõzés elõtt bejött hozzánk az
öltözõbe, mondott pár lelkesítõ szót. Szerencsésnek mondhatom
magam, hogy tagja lehettem a 2001-ben NB II-es bajnokságot
nyert Teimel Lajos vezette csapatnak. Az ifivel még vagy három-
szor megvédtük a bajnoki címet, a felnõttel nem sikerült már saj-
nos. Az ifit Papp Pista bácsi edzette. Azt nagyon nehezen éltem
meg, hogy 2008-ban visszaléptünk az NB II.-tõl, nem is tudom
már mi volt az oka, de akkor azt hiszem, egy vagy két évig kézilab-
da nélkül maradtunk. Aztán Lampert Csabi barátom újraszervez-
te a kézilabdát, és Széplaki Zoli növendékeivel egy elég vegyes
korosztályú csapattal vágtunk neki az új idénynek.

– Mikor kerültél kapcsolatba a mostani STC ’22-vel?
– 2011-re az STC költségvetése igen megcsappant, mivel a meg-
szorítások miatt a sportra sem jutott pénz. Így a pályázati és támo-
gatási szempontokat figyelembe véve Csabiék úgy döntöttek,
hogy alapítanak egy új egyesületet, aminek én is alapító tagja let-
tem, így született meg a Simontornyai Kézilabda Klub. Ugyaneb-
ben az évben az STC tisztújító közgyûlést tartott, ahol Andráskó
Pétert választották meg elnöknek, és a társadalmi elnöki tisztet
senki sem vállalta. Engem Varga Laci bácsi gyõzködött, hogy ha
nem vállalom el, akkor megszûnik az egyesület. Bedõltem neki, és
itt is ragadtam, sõt, azóta már én vagyok az ügyvezetõ elnök. Elég
idegen volt a közeg, mert nem sok közöm volt a focihoz, a kézilab-
da pedig új egyesületbe költözött. Kellett egy kis idõ, hogy ezt
megszokjam, de sikerült. Most már nem is tudom elképzelni a
hétvégét focimeccs nélkül.
– Milyen a kapcsolat az STC ’22 és a SIKK között?
– A SIKK és az STC között jó a kapcsolat, mivel 11 éve még egy
egyesület volt. Nekem még mindig furcsa, hogy a SIKK-ben ját-
szom, az STC-t pedig vezetem.
– Milyen pályázati lehetõségeitek vannak?
– A TAO-program keretében az utánpótlás versenyeztetésére
több pályázatot is nyertünk. Ebbe az étkeztetés, utaztatás és a fel-
szerelések vásárlása tartozik bele. Ezen felül minden évben pályá-
zunk tárgyi eszközre, vagy épület-felújításra. Az utóbbi években
teljesen megújult az épület kívül-belül. Újra kiadtuk a büfét, a te-
tõt telerakattuk napelemmel, a fûtést korszerûsítettük. Az idén
nyertünk két fûnyíró traktort, ezzel már három van. Nyertünk egy
kerítésépítés pályázatot, de ezt már csak jövõre valósítjuk meg
– A sportkör jövõbeni terveirõl, eseményeirõl pár szót tudnál monda-
ni?
– A sportkör rövid távú terve a Bozsik-program újraindítása, vala-
mint a jövõ évi egyesületi centenárium megtartása. Ezen felül az
év végén szeretnénk egy tisztújítást tartani, mivel sok a teendõ, és
ehhez tenni akaró emberekre van szükség. Az anyagi hátterünk
rég volt ilyen stabil, viszont még soha nem voltunk híján ennyire
az utánpótlásnak. Két generáció hiányzik, ezt sajnos csak vidéki
fiatalokkal tudjuk pótolni. Úgy látom, hogy a vidéki foci hanyatló-
ban van. Az évek során sorra szûntek meg a szomszédos települé-
sek csapatai, és úgy fest, hogy pár éven belül 3-4 település fog tud-
ni egy csapatot kiállítani. Ezért is lepett meg, hogy én lettem a
Simontornya Sportjáért díjazott, mivel ez a korszak a mi egyesüle-
tünk életében sem egy sikertörténet sportszakmai szempontból.
Bár kétségtelen, hogy mi talpon maradtunk. Amit még minden-
képp szeretnék megemlíteni, hogy ezt nem egyedül értem el.
Cseh Iván és Ambrus Laci legalább ugyanannyit tett a klubunkért,
ezért ezt a díjat nekik is ajánlom.

G.H.H.
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Kitüntetõ díj a várvédõknek
A város érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû és megbecsülést kiváltó tevékenységéért a „SIMON-
TORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza a Simontornyai Várvédõk csapatának.
A csapat 2010-ben állt a több mint 700 éves vár szolgálatába. Bencze Kornél és Vári Péter volt a lelkes megálmodó. A középkori hagyo-
mányok felelevenítésével, gyakorlásával igyekeztek a figyelmet a várra is irányítani. Minden év májusában õk a házigazdái a
Simontornyai Várnapnak, ahol a török túlerõvel szembeni Markocs Tamás kapitány által vezetett hõsies kirohanását idézik fel több
érdekes látnivalóval karöltve. Az évek során rendszeres fellépõi voltak más várjátékoknak is az egész ország területén, ahol a
simontornyai várat népszerûsítik. A csapat lelkes magja 10-12 fõbõl áll, ami idõszakonként változik.
– Hogy értékelnétek a tevékenységeteket?
– Büszkék vagyunk arra, amit ezidáig elértünk. Az ország több pontjáról is kaptunk pozitív visszajelzéseket rendezvényünkrõl, ami
egyre több látogatót vonz. Köszönjük, hogy a város vezetése tevékenységünk sikerét ezzel a díjjal elismerte!

G.H.H.

Amatõr alkotók kiállítása
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Simontornyai Ama-
tõr Képzõ- és Iparmûvészek Kiállítását a TEMI Fried Mûvelõdési
Házban. A rendezvényt Máté Imréné nyitotta meg, közremûkö-
dött a Lelkes-cserfes gitárcsapat. Gyurkóné Tóth Irén és Gyurkó
Gábor szervezõk töretlen lelkesedéssel fogják össze az amatõr
mûvészek évrõl évre bõvülõ csapatát, akik a hagyományoktól füg-
getlenül alakítják ki saját, valóságból és képzeletbõl egyaránt táp-
lálkozó fantáziavilágukat. Örömmel tölt el, hogy az alkotók lehe-
tõséget adnak munkájuk megtekintésére és láthatjuk a fejlõdésü-
ket az évek során. Az utóbbi néhány év talán legminõségibb kiállí-
tása volt az idei.
Kiállítók: Adorján Anita – kézmûves munka, horgolás, Balassa
Patrik Norman – rajz, Boros János Tamás – festmény, vers, Fehér
Ható Csilla – akvarell festmény, Fehér Zsanett – akvarell fest-
mény, Gara Brigitta – festmény, Gyenei Lászlóné – horgolt figu-
rák, gravírozott üveg, Gyurkó Gábor – fotó, Gyurkóné Tóth Irén –
rajz, Herczeg Alexandra – akril festmény, Kis Jánosné – dekupázs, Kiss Margit – könyv, Kováts Ferencné – akril festmény, grafika,
Kõnig Nándorné – szalmakép, harisnyavirág, Major Istvánné – kézimunka, Menyhártné Németh Mária – olajfestmény, Nacsa Sebes-
tyén Ágnes – fotó, kézimunka, Szabó Klára – kézimunka, Szili Gizella – kreatív varrás, gyógypárnák, Szili Jánosné – kézmûves munkák,
Szõke-Havel Csilla – asztali díszek, Váczi Enikõ – festmény, Zólyomi Klára – kézimunka.

G.H.H.

Barokk koncert
a várban

Különleges élményben lehetett része an-
nak, aki augusztus 13-án kora este jelen
volt a vár képtárában. A már hagyományo-
san megrendezett barokk koncert, a
Miszla Barokk régi Zene Akadémia idei
táborzáró programja volt. A tulajdonos

Makay Tamás és felesége a Miszla Art
Kulturális Központ és Alkotóház néven
mûködtetett kastélyukban évrõl évre nyári
táborokat szerveznek különbözõ ország-
ból érkezõ mûvészeknek, mûvésznöven-
dékeknek. Egy-egy kurzus végén kiállítási, fellépési lehetõségeket biztosítanak a ze-

nészeknek, képzõ- és elõadómûvészek-
nek. Az idei mesterkurzus tanárai voltak:
viola da gamba – Christoph Urbanecz, ba-
rokk hegedû – Tóth Mónika, barokk cselló
– Máté Balázs. A simontornyai várban már
több éve fogadjuk a barokk zene világában
elmélyülõ mûvészeti akadémia résztvevõit
és tanárait, ezzel alkalmat teremtve nekik
a bemutatkozásra, a közönség pedig élõ
zenei koncerten találkozhat a korabeli
hangszerekkel, zenemûvekkel. Másnap a
Gyönki Evangélikus Templomban szólal-
hattak meg a barokk hangszerek.

MI-né
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Az államalapításra emlékeztünk
augusztus 20-án

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Szent István-szobornál
tartotta meg ünnepségét a város önkormányzata, ahol felidézték
az államalapító király örökségét. A Himnusz eléneklését követõ-
en az eseményen elõször a vendégeket, az önkormányzat és a vá-
rosi intézmények, valamint katolikusegyház képviselõjét köszön-
tötték. A Krammer Ferenc Kórus Szent Istvánról szóló dalokat
énekelt és Vácziné Horváth Anikó ünnepi beszédet mondott:
„Ma azt ünnepeljük, hogy István király több mint 1000 éve letette
államiságunk alapkövét. Augusztus 20-ának történelmi súlya van,
hiszen István helyet követelt számunkra, magyarok számára Eu-
rópa szívében, így élhetünk itt már egy évezrede alkotmányos
rendben a Duna–Tisza táján, a Kárpát-medencében. István érde-
me, hogy felismerte, hogy a magyarság megmaradásának érdeké-
ben fel kell vennünk a kereszténységet, így részesültünk az ezzel
járó nyugati mûveltségbõl is. Tevékenységét utódai, a pápa, Má-
ria Terézia és a további korok vezetõi is elismerték. Nem véletlen,
hogy Erkel Ferenc operájában így méltatják:

’Elsõ királyunk volt-e hon felett,
Utolsó lesz, kit népe elfeled.’

László király rendelte el, hogy Szent István napja, mint szent ün-
nep megtartasson. A dátumot, augusztus 20-át, VII. Gergely pápa
jelölte ki. Elsõ királyunk emlékét hol kisebb, hol nagyobb odafi-
gyeléssel mindig is õriztük. Mária Terézia ezt a napot állami ün-
neppé, Ferenc József munkaszüneti nappá minõsítette, kötelezõ
volt a misén való megjelenés, Buda pedig országos népünnepély
helyszíne lett erre a napra. István életmûve és intelmei a mai kor
emberének is példát mutatnak. Emlékét a határainkon belül és
kívül minden magyar lakta helyen õrzik ünneplik ilyenkor.
1945-tõl az alkotmány ünnepeként, az új kenyér napjaként kezel-
te a politika, majd 1989-tõl nyerte vissza eredeti jelentését ez a
nap. Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma már hozzátartozik
az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér megáldá-
sa, megszentelése és megszegése is.
Augusztus 20-a a búzaaratás befejezésének napja, ekkorra vált is-
mertté, hogy a termett mennyiség kitart-e a következõ évig, ha
igen volt ok az ünneplésre. Ezt gyakran az alábbi fohásszal tették:

’Új búzából új kenyér, friss illata száll felénk.
köszöntjük szép szavakkal, nemzetiszín szalaggal.

Testet tápláló manna, üdv neked és hozsanna!
Áldott legyen a kenyér István király ünnepén!

Megköszönjük Istenünk Mindennapi kenyerünk’

Augusztus 20-án tehát azt ünnepeljük, hogy van otthonunk, ha-
zánk, van egy darab föld, amit úgy hívunk Magyarország.”
A köszöntõ beszédet követõen Zab András plébános úr áldotta
meg a kenyeret és a koszorúzást követõen mindenki kapott belõ-
le.
Az ünnepélyes megemlékezést követõen hangulatos esti program
várta a várba érkezõket. Ipolyi-Gáts Hunor és Sidó Attila, a haj-
dani Bábel zenekar két zenésze ült fel egy-egy gitárral a színpad-
ra, hogy szórakoztassa a közönséget. Már az elsõ szám alatt kide-
rült, milyen fergeteges hangszertudással rendelkeznek. Virtuóz
gitárjátékukhoz adódott még a rendkívüli énekhangjuk, így a
rockzenét kedvelõ közönségnek igazán értékes zenei élményben
lehetett része. A zenészpáros Sidó Attila helyi tanítványaival kie-
gészülve adott elõ több ismert zeneszámot. Különleges hangzást
adott, mikor a hat gitár egyszerre szólalt meg: Kovács Ádám és
édesapja, Kovács Szabolcs, Máté Balázs és Molnár Péter Gergõ
játszott együtt a zenészduóval. A fehér asztalok, a lobogó gyer-
tyák, mécsesek barátságos környezetet biztosítottak a zenehallga-
táshoz, találkozáshoz, beszélgetéshez. A vendégeket zsíros ke-
nyérrel és egy-egy pohár borral kínálták a szervezõk.

VENDÉGHÁZ
A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó Rosza-
tom Atomenergetikai Állami Vállalatcsoport
2 millió forintos támogatásából, valamint az
önkormányzat saját forrásából kiegészítve
azt, elkészült a Vendégház nyílászáróinak
cseréje.
A képviselõ-testület elképzelése szerint a bel-
sõ terek felújításával és a homlokzati hõszige-
teléssel folytatódna a Vendégház megújulása.

SZÁLKÁIM
Miért kell egy padot kiemelni a
helyérõl???
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Nyár a könyvtárban
Sok-sok éve nem múlik el a nyár a könyvtárban tartott játszóhá-
zak, kézmûves foglalkozások nélkül. Szerencsére ebben az idõ-
szakban már az épület felújítása olyan szakaszba érkezett, hogy
ezeket a már-már hagyományos foglalkozásokat meg tudtuk tar-
tani és az egészségügyi helyzet is alkalmas volt erre. Júliusban és
augusztusban is egy-egy délelõtt vártuk a kézmûveskedni vágyó
gyerekeket és szülõket, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben
is sokan választották ezt a programot arra, hogy gyermekükkel
minõségi idõt tölthessenek el.

Júliusban gyönyörû hûtõmágnesek és praktikus ajándéktasakok
készültek, augusztusban ajtódíszek, tobozállatkák kerültek ki az
ügyes kezekbõl.
Augusztus 26-án Körtés Kinga a környezettudatosság jegyében
várta az érdeklõdõ vendégeket. Napjaink égetõ problémájáról

számos, fontos dolgot tudtunk meg. A népes hallgatóság jó ötlete-
ket kapott Kingától arra, hogyan tudjuk a háztartásaink által ter-
melt szemét mennyiségét csökkenteni. A legjobb tanács, hogy a
sok felesleges csomagolóanyagot ne is vegyük meg. Megtudtuk,
mit és hogyan érdemes komposztálni, és a résztvevõk már tisztáb-
ban vannak az 5R jelentésével. A téma iránt bõvebben érdeklõ-
dõk megtalálják az elõadás kivonatát a Simontornyai Városi
Könyvtár facebook csoportjában. Mivel mindannyiunknak fele-
lõssége van abban, hogy környezetünket óvjuk, Körtés Kinga
összefoglalóját mindenkinek ajánlom figyelmébe.
Olvasóinkat a megszépült épületben továbbra is várjuk hagyomá-
nyos könyvtári szolgáltatásainkkal, valamint fordulhatnak segít-
ségért hozzánk oltási regisztrációval, nemzetközi védettségi iga-
zolvány igényléssel kapcsolatban is. Irodai szolgáltatásaink to-
vábbra is rendelkezésre állnak.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséggel kezdte meg 354 diák az új tanévet. Rendhagyó módon a Petõfi utcai iskola udvarán gyûltek
össze a legkisebb diákok és szüleik, az általános iskolai és gimnáziumi tanulók. Miután Farkas Rita igazgató köszöntötte a tanulókat,
az elsõsök és a második osztályosok rövid mûsorral kedveskedtek diáktársaiknak és pedagógusoknak egyaránt. Az elsõ napon minden
osztály elfoglalta osztálytermét. A Hunyadi utcai épület felújítása miatt a Petõfi utcai iskolában az 1-6. osztály kapott helyet. A 7-8. és a
gimnáziumi osztályok a felújított Gyár utcai épületben kezdték meg tanulmányaikat.
Az elsõ nap osztályfõnöki órákkal, jó hangulatban telt. A gyerekek nagyon örülnek, hogy ismét a kortársaikkal lehetnek, a pedagógu-
sok pedig abban bíznak, hogy végre egy olyan oktatási év következik, amelyben programokból és különbözõ rendezvényekbõl sem lesz
hiány.
Mindenkinek sikeres tanévet kívánok! G.H.H.

BECSENGETTEK…BECSENGETTEK…

SZÜLETÉSEK AUGUSZTUSBAN

Sztojka István Jonatán
Pogány Kamilla

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
AUGUSZTUSBAN

Kovács Zoltán–Dobos Mónika

Varga László–Vörös Klára

Furján Gergõ–Balogh Barbara

Horváth Zsolt–Kovács Marietta

Márton Marcell–Bonyár Renáta

Nyirati Patrik–Borbás Anikó

Eris Silvester–Varjasi Brigitta
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Értékeink – Az I. világháborús emlékmû
Július végén a „Vár a megye” elnevezésû programon, Sárszentlõ-
rincen a megyei települések standjai között Simontornya is szere-
pelt. Ezen a rendezvényen találkoztunk Fodor Zoltánnal, aki
Kajdacsról érkezett, de simontornyai gyökerekkel rendelkezik.
Simontornyán született Fodor Károly jegyzõ gyermekeként,
nagyapja 40 évig itt volt kántortanító. Régi fotókkal lepett meg
minket, melyek egyikén egy ismerõs alkotás található. Rövid idõ
alatt kiderült, hogy a képen az a frissen elkészült szobor látható,
valószínûleg a mûvész mûtermében, aminek alapján kiöntötték
bronzból a Városháza elõtti I. világháborús emlékmûvet.

Alkotója (Pankotai) Farkas Béla, aki 1885-ben született. A deb-
receni egyetemen szerzett matematikusi oklevelet; szobrászati is-
meretekre magánúton tett szert. Szobrászként több mûfajt mû-
velt: köztéri szobrokat, érmeket, plaketteket, kisplasztikákat egy-
aránt készített. Figurális mûvei realisztikusan megformáltak, de
vannak absztrakt térrácsai is. 2005. augusztus 7-én Budapesten
halt meg.

Legismertebb mûvei közé tartozik Lechner Ödön építész bronz-
szobra, a Lengyel légiósok emlékmûve a Népligetben, a Vetkõzõ
lány szobra a Dagály fürdõ elõtt.
Köztéri szobrain, hõsi emlékmû alkotásain Õcsényben és Tisza-
lúcon Árpád vezért mintázta meg, Abán és Hartán egy magányos
katonát, Mezõszilason egy civilt a hõsiességet jelképezõ oroszlán-
nal, Sükösdön egy katonát a családjával, Dányban és Hejõke-
resztúron haldokló katonát Jézussal. Abony, Emõd, Lenti, Kun-
szentmárton, Újhartyán valamint Simontornya emlékmûvén pe-
dig a sérült katonát bajtársával.
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KERESZTÚTON

A Bekecs Néptáncszínház Keresztúton címû elõadását láthattuk
a mûvelõdési ház színpadán a bukovinai székelyek kálváriájáról.
„Harcunkat megharcoltuk – mindig magunkért, sosem mások el-
len – utunkat végigjártuk, hitünket megtartottuk, s a hitünk meg-
tartott minket.” Így idézte szabadon, és toldotta meg a maga hit-
vallásával Pál apostol híres, Timóteushoz írott második levelének
verseit egy már-már mesebelinek ható bukovinai székely bácsi,
arra a kérdésre válaszolva, hogy olyan reménytelen körülmények,
annyi kényszerû vándorlás és újrakezdés között, ami nekik osz-
tályrészül jutott, hogyan sikerült önazonosságukat ilyen szilárdan
megtartani. Az ember bizony megborzong, amikor ebbe a nagy
nyugalommal és derûvel elmondott súlyos mondatba belegondol.
Elõadásunk ebben a küzdésben, kitartásban és végül gyõzelem-
ben hihetetlen példát mutató, sokáig bujdosó, sokat szenvedõ, de
végül a hazában újra hont találó székelyek elõtt tiszteleg. Követ-
jük történetüket, útjukat Csíkból a madéfalvi borzalmas éjszaka
után a gyimesi szoroson át a moldvai csángómagyarok földjére,
majd onnan Bukovinába, ahol öt falut alapítottak. Rendkívüli
módon megerõsödtek, de onnan a huszadik század világégései
miatt elõbb a Bácskába, majd a Dunántúlra, a Tolna megyei
Völgységbe telepítették õket a magyar hatóságok. Kisebb közös-
ségeik Erdélybe kerültek, fõleg Déva térségébe, de vannak buko-
vinai székely telepek Kanadában és Brazíliában is.
Több évszázad hányattatásai között sokféle nép fiaival-lányaival
találkozva, sok új elemmel gazdagodó kultúrájuk mindmáig meg-
õrizte székely gyökereit, jellegét. Példájuk a mai, súlyos identitás-
válságoktól terhes idõkben különösen értékes útmutató, világító
jel lehet mindannyiunk számára.”

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA
ELHUNYT LAKOSAITÓL

Pápai Árpádtól, Németh Ferencnétõl,
Holik Lászlótól, Kubicsek Jánosnétól

„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.)

FELHÍVÁS
Õrizzük együtt a múltunkat!

Minden családban hánykolódnak régi fotók, egy-egy hagyaték
felszámolásakor elõkerülnek fényképgyûjtemények, melyek
már nem jelentenek értéket a megtalálóknak. Kérjük, ne dob-
ják ki az ilyen képeket! A régi családi fotókon megjelennek a
korabeli épületek, utcarészletek és mindegyik az adott kor
életmódját, öltözködését, kultúráját tárja elénk. A fölösleges-
sé vált fotókat a várban átvesszük és megõrizzük. Ha nem szí-
vesen válnak meg a családi fotóktól, de érdekes helyszíneket
lehet látni rajtuk, kérjük, elektronikusan küldjék el, vagy hoz-
zák be a várba, mi lemásoljuk!

MI-né

A jogász válaszol
Munkaidõnek számít-e az utazás abban az esetben, ha a mun-
kavállaló – változó munkahelyen – építõipari munkát végez, és
sok esetben akár 100 km távolság miatt lakóhelyérõl rögtön az
adott munka helyszínére utazik gépkocsival és az utazás
két-három órát is igénybe vesz naponta. Mit lehet, vagy kell er-
re az idõre fizetni?
A Munka Törvénykönyve 86. paragrafus (3) bekezdésének b)
pontja szerint nem munkaidõ a munkavállaló lakó- vagy tar-
tózkodási helyérõl a tényleges munkavégzés helyére, valamint
a munkavégzés helyérõl a lakó- vagy tartózkodási helyére tör-
ténõ utazás tartama.
Ez a szabály akkor egyértelmû, ha a munkavállaló a munka-
szerzõdése alapján mindig egy adott helyen köteles végezni a
munkáját. Az olyan esetekben azonban, melyeknél a munkál-
tató jelöli ki a munkavégzési helyet, és az rendszeresen válto-
zik, továbbá, ha a munkavállaló munkaköri feladatainak részét
képezi az ügyfelekhez történõ utazás, az utazási idõ a munka-
idõ része. Ekkor, mivel az utazási idõ a munkaidõ része, erre a
tartamra a munkavállaló alapbérre jogosult.
Olvasóink levelét dr. Ackermann Zsuzsanna jogász simon-
tornyaihirek@gmail.com e-mail-címre várja. Jelen cikk kizá-
rólag tájékoztató jellegû és nem minõsül jogi tanácsadásnak,
nem használható fel jogi tanács vagy vélemény helyettesítése-
ként.

Dr. Ackermann Zsuzsanna jogász

Magyarországon 1917-ben törvényt alkottak a hõsök méltó tiszte-
letérõl, majd 1924-ben újabb törvény szabályozta a hõsök emlék-
ünnepét. Simontornya is csatlakozott az országos mozgalomhoz,
és 1929-ben emlékmûvet állított az I. világháborús hõsök tisztele-
tére a községháza elõtt.
A Fodor Zoltántól kapott fotók között szerepelt olyan, mely az
avató ünnepségen készült, illetve egy csoportkép is a jelenlévõ
rangos vendégekrõl, és a simontornyai elöljárókról. Tóthné Ung-
hy Ilona Simontornya képes krónikája címû mûvében is megtalál-
ható ez a kép, melynek alapján tudjuk, hogy középen ül József fõ-
herceg, mellette balról a krónikaíró dr. Kiss István, jobbról Pesthy
Pál országgyûlési képviselõ. A kép jobb szélén Fodor Imre bíró ül,
mellette Hecskó (Torontáli) Tamás fõjegyzõ látható.
A két világháború közötti idõszakban május utolsó vasárnapja a
hõsök napjává vált, majd a II. világháborút követõ 45 évben, a szo-
cialista rendszerben nem lehetett megemlékezni. Az 1950-es,
1960-as években a szobor talapzatát befuttatták vadszõlõvel, így
olvashatatlanná vált a 133 áldozat neve. 2001 óta ismét törvény
szabályozta a hõsök napját, így Simontornyán is minden évben
megemlékezünk a hõseinkrõl.

MI-né
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Élj tudatosan az 5R módszerrel!
Augusztus 26-án Körtés Kinga elõadást tartott a könyvtárban környezetvédelem és a
szelektív hulladékgyûjtés témakörében. Olvasóink figyelmébe ajánlom, mert sajnálatos
módon napjainkban égetõ problémák ezek, és mielõbbi megoldást, változást vár tõlünk,
emberektõl. Csak pár kulcsszót említve: klímaváltozás, üvegházhatás, ivóvízhiány, ivó-
víz-szennyezettség, talajminõség-romlás, biodiverzitás csökkenése. És ezek következ-
ményei: természeti katasztrófák, mezõgazdaság minõségi és mennyiségi romlása, beteg-
ségek megjelenése, súlyosbodása, és a sor folytatható.
Az „egyszerû” ember úgy tekint rá, én egy porszem vagyok a sivatagban, mit is tehetnék
egymagam az egészért. Pedig igenis sok kis emberbõl lesz a homokvihar, mely képes az
igazi változásra. Ha tudatos igényeket fogalmazunk meg, elvárásaink vannak, egy idõ
után a piacnak is ki kell szolgálni ezeket a kívánságokat, mert mi vagyunk a fogyasztók. A
megoldás egyik legjobb útja, ha output oldalról kezdjük elemezni, pontosan a hulladék
felõl. Ma már egyre több forrást találunk zero waste, hulladékmentes, low waste módsze-
réhez.
A tudatos fogyasztóvá váláshoz nagyon jó támpont az 5R módszere. Ha ezeket az elveket
alkalmazzuk a mindennapjainkban, nagyon hamar a hulladékcsökkentés mezejére lép-
hetünk. Nézzük is õket egy-egy példával.

Refuse – Utasítsd el –
Köszönöm, nem kérem

Az egyik legfontosabb pont, a fogyasztás
mérséklése. Idetartozik, mikor a kisbolt-
ban a nejlonzacskóra nemet mondunk, és
saját vászonszütyõt viszünk, vagy vissza-
utasítjuk a mûanyag szívószálat (szeren-
csére már betiltották). Minden eldobható
poharat, evõeszközt, tányért kizárunk az
életünkbõl. Ajándékot, szórólapot, egyéb
reklámanyagot nem fogadunk el. Itt még
megemlíteném a túlfogyasztás világnapját,
mely nappal bezárólag használjuk el az
egész évben keletkezett, azaz egész évre
beosztandó megújuló erõforrásokat. Te-
hát már a gyermekünk, az unokánk elõl
vesszük el. Ez idén július 29-én volt, de a
magyaroknál június 8-án.

Reduce – Csökkentsd –
Kevesebbel is beérem

A második leglényegesebb pont, mikor a
mennyiség helyett a minõségre törek-
szünk, tárgyak helyett az élményt választ-
juk. Értékelnünk kell a fogyasztásunkat,
otthoni készlet lefaragása. Korlátozni kell
a mostani és jövõbeni fogyasztásunk
mennyiségét, méretét. Csökkenteni kell a

vásárlási és fogyasztási ösztönzõket. Itt ta-
lán a legjobb példa, az egyre trendibb mini-
malizmus követése, egészen az otthon ki-
alakítástól a ruhatárunk felszereléséig.

Reuse – Használd újra –
Kijavítom, továbbhasználom

Végiggondolni mielõtt valamitõl megvál-
nánk, hogy javítható-e, mire tudom még
használni, más funkciót adok neki, növe-
lem a hasznos élettartamát. Ez a gondolat
kiküszöböli a pazarló fogyasztást, enyhíti
az erõforrások kimerítését. Itt a kulcsele-
mek a javítás, az újragondolás, a visszavi-
tel, a megóvás.

Recycle – Szelektálj –
Különgyûjtöm

Ennél a pontnál már hulladékunk keletke-
zik, de az eddigi tudatos hozzáállásunkkal
már csökkentettük a mennyiségét, és
esélyt adunk rá, hogy iparilag újrahaszno-
síthatóvá váljék. Az újrahasznosítás sikere
sajnos szolgáltatótól, régiótól függ, de egé-
szében elmondható, hogy a kevert anya-
gok nem hasznosíthatók újra (papír/mû-
anyag; mûanyag/fém). A mûanyag folya-
matosan veszít az értékébõl, így 2-3 feldol-
gozás után, már végleg a megsemmisíten-
dõ szemétkupacban végzi. Az acél, alumí-
nium, üveg, papír szinte végtelenségig új-
rahasznosításra kerülhet. Így vásárlásunk-
kor törekedjünk ezekbõl készült csomago-
lóanyagokra, eszközökre.

Rot – Komposztáld –
Komposztálom

Egy átlag háztartás hulladékának 40 %-a
komposztálható, mely azt jelenti, hogy mi
magunk visszaforgathatjuk ezt az aranyat
érõ tápanyagot, és 1-2 év elteltével saját
termõföldet nyerhetünk a konyhai hulla-

dékunkból. Itt sem mindegy mi kerül a
komposztba, de érdemes egy kicsit utána
olvasni, mert aztán sokkal többet ad ne-
künk.
Simontornya esetében elég széles a paletta
újrahasznosítási lehetõségek terén. Min-
den második hétfõn a Vertikál Zrt. szelek-
tív hulladékgyûjtést végez a városban. Ek-
kor a papír, fém, mûanyag szemetünket vi-
szik el a tájékoztatóban leírtak szerint.
Akinek érvényes szerzõdése van a hulla-
dékgazdálkodó céggel, saját szelektív
edényzetet is igényelhet. Az üveghulladék
gyûjtõpontokra vihetõ. Emellett van hulla-
dékudvar, ahol szintén ezen fajta elemek
helyezhetõek el. Sárbogárdon már veszé-
lyes, elektromos hulladékot is fogadnak. A
zöldhulladékot havonta egy alkalommal
szállítják el. Ezt vagy kötegelve, vagy a cég
speciális zsákjában lehet kitenni a ház elé.
A zsákot a hivatalban lehet átvenni. Itt
még megemlíteném, hogy nagy valószínû-
séggel 2022-re megvalósul a városi kom-
posztáló üzem, és akkor minden zöldhulla-
dék befogadására képes lesz. Használt ét-
olaj gyûjtésére is már van speciális konté-
ner, óvodánál, Hunyadi utcai iskolánál és a
kormányablaknál. Még leadható a nagy
ABC-ben és a MOL benzinkútnál. Az épí-
tési törmelék szintén az önkormányzat ál-
tal biztosított területre hordható.
Összegzésképpen, hatalmas felelõsségünk
van a hulladéktermelésünk irányításában.
Már vásárláskor nagy figyelmet kell fordí-
tanunk a termékre, szolgáltatásra, és vé-
giggondolni az életútját, mi lesz, ha már
nem kell, hova teszem. Ha nincs válasz, ak-
kor addig kell mennünk, amíg olyan alter-
natívát nem találunk, ami környezetbarát
megoldást szül. Sajnos mostani mûködõ
elv a bölcsõtõl sírig, viszont nekünk a böl-
csõtõl bölcsõig útra kell törekednünk!
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