
XXI. évfolyam 1. szám Ára:
2022. január 200 Ft

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
A régi naptárunk utolsó oldalát is letéptük, újat nyitottunk, és 2022-ben újrakezdjük számolni a napokat. Az évzárás az összegzésé,
értékeléseké, az új év indítása viszont az új tervek, célok, fogadalmak idõszaka. Ilyenkor a jövõ felé tekintünk, és kimondva, kimon-
datlanul, mindenki változásban bízik, valami jobb, boldogabb idõszakot remél.
Tudjuk, hogy az idõ egy folyamat, és egy-egy új év kezdése csak formális dolog, mégis nagyon fontos, hogy újra és újra lendületet ve-
gyünk.
A mindennapok elfoglaltságai között pontosan azokat nem látjuk meg magunkban és másokban, amik elõre visznek minket. Az el-
szántságot, a pozitív hozzáállást, ami elindít egy-egy feladat felé minket, és azt a lelkesítõ kisugárzást, ami a többiekre is hatással le-
het. Jó lenne megtalálnunk egymásban a lehetõségeket, be kell látnunk, hogy csak egyedül kevesek vagyunk. Bármikor lehet szük-
ség ránk, és bármikor lehet nekünk szükségünk másokra. Kell, hogy kezet nyújtsunk a másik felé, a kölcsönös segítségnyújtás nélkül
nem boldogulhatunk. Az összefogás az élet minden területén erõt jelent, és jó esetben valódi közösséggé tud fejlõdni. Az igazi kihí-
vást az jelenti, hogy tudnak-e az emberek közösséget alkotni, a különbözõségek ellenére tudnak-e büszkék lenni a városukra, annak
múltjára és jelenére, hogy meg tudják-e becsülni egymást, hogy el tudják-e hordozni egymás nehézségeit?
Polgármesterként kívánom, hogy képviselõtársaimmal, kollégáimmal együtt képesek legyünk a megkezdett feladatokat folytatni,
végrehajtani, az eddigi lendületünket megõrizni, az új lehetõségeket tudjuk megragadni és a város javára fordítani! A lakosságnak
kívánom, hogy érezze mindenki igazi otthonának Simontornyát, hogy a nehéz idõszak ellenére találják meg boldogulásukat, és opti-
mizmussal nézzenek szembe a jövõvel! És végül: mindenkinek kívánok békét, erõt, egészséget!

Torma József

AjándékosztásAjándékosztás
a városi karácsonyfánála városi karácsonyfánál

Írás a 6. oldalon.
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1. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta
hozott fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtásáról

Torma József polgármester: Az elmúlt két hétben történtekrõl
kell beszámolnom. Megvalósult az õszi favágás. Szociális tûzifa-
ként fogjuk felhasználni. Néhány helyen volt félreértés, nagyobb
odafigyelés szükséges a jövõben ezek kiküszöbölésre. Az iskola
felújítás kivitelezõjével több alkalommal beszéltem az udvarban
kivágott fák sorsáról. Még mindig nézeteltéréseink vannak, véle-
ményem szerint a tulajdonost illeti meg a fa.
A volt bõrgyár telephelyének infrastrukturális fejlesztési prog-
ramja érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztériumban
jártunk, ahol többek között Hízó Ferenc helyettes államtitkár úr-
ral tárgyaltunk. A múlt hét folyamán sikerült a koncepciót végle-
gesíteni. Kormánydöntés szükséges a tervezés megindításához.
A TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatosan folyamatosak az
egyeztetések. Hat pályázatot szeretnénk benyújtani. Ezek közül
kettõ kiemelt jelentõségû: a „turisztikai”, mely a várhoz kapcsoló-
dik és „az élhetõ település”. Holnapi nap folyamán jönnek terve-
zõk, és a megbeszélésre meghívtuk a KDMFÜ két munkatárást is.
Két héttel ezelõtt jártunk dr. Virág Zsolt államtitkár úrnál. Vár-
hatóan a jövõ évben jelenik meg a következõ vár és kastély prog-
ram melyben a simontornyai vár is szerepel. Ez azt jelenti, hogy öt
éven belül megvalósul a felújítás, fejlesztés.
Folytatjuk a beruházásainkat. Az átemelõkhöz megjöttek a kivi-
teli tervek, látjuk az árazott költségvetést. Vízjogi engedély azon-
ban még nem érkezett meg.
Az Arany János utcai kúttal kapcsolatban el kell mondani, hogy a
kút tömedékelése még várat magára.
A komposztálóhoz kapcsolódó projektben a gépbeszerzésnél tar-
tunk. A kiírás megtörtént három gépre: rosta-, aprító- és kotró-
rakodó gépekre. Van rá érdeklõdés. Az építési beruházás remé-
lem tavasszal gond nélkül elindul.
Befejezõdött az óvoda tetõszigetelése, a mûszaki átadás is meg-
történt.
A barnamezõs beruházás végén járunk. Elkészült a jótállási lista.
Gépészetileg sajnos vannak problémák. A radiátorok nem meg-
felelõen mûködnek, a klíma csöpög. Ezt írásban rögzítettük és je-
leztük a kivitelezõ felé. Szerdán érkezik hozzám a kivitelezõ szak-
értõje, rendezzük az elszámolást. Jeleztük, hogy érvényesítenénk
azon igényünket, mely szerint a bontásból származó kb. 30 ezer
darab téglát bedarálták, annak ellenére, hogy jeleztük arra igé-
nyünket. Ez a mi számításunk szerint 1,5 millió forint.
Az adventi készülõdés folyamatban van, a település ünnepi díszbe
öltözött. Köszönöm mindazok segítségét, akik a díszítésben részt
vettek. Külön köszönöm Tóth István képviselõ úrnak és feleségé-
nek a munkáját. Felállítottuk a pályázati pénzbõl vásárolt rendez-
vénysátrat. Sikeres koncert keretében tudtuk kipróbálni. Jövõ hé-
ten megkezdõdik a Mindenki karácsonya rendezvénysorozat.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: A szakiskola tanulói már meg is
kapták a csomagjaikat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
polgármesteri tájékoztatót és lejárt határidejû KT határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Torma József polgármester: A pénzügyi és városfejlesztési bizott-
ság az elõterjesztést megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét a bi-
zottság határozatának ismertetésére.

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Pályázati pénzeket
kapott az önkormányzat, NKA és NMI támogatás a rendezvé-
nyekhez kapcsolódóan. A kiesõ iparûzési adó finanszírozásának
második részlete 11.125 eFt. A zártkerti útépítés és kápolnafelújí-
tásra 22.834 eFt. Ezek az összegek kerültek átvezetésre a rende-
letben.
Torma József polgármester: Növekedett a bevétel, ehhez igazít-
juk a kiadási oldalt. A nyáron készült egy pályázat zártkerti út fel-
újítására. Pontosan egy zártkerti útszakasz, földút stabilizálása.
Darált betontörmelékbõl stabilizálnánk a Székelyi úttól a lõtér
irányába a Bonciig terjedõ útszakaszt, kb. 1000 méter hosszúság-
ban. Ennek összege 18 millió forint és a pályázatban még lehetsé-
ges a kápolna felújítása, ez kerül 5 millió forintba. Kicsit óvatos
vagyok még ezzel, mert a támogatói okirat még nem érkezett
meg.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megalkotta a 2021. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló rendeletet

3. Javaslat a temetõi díjak felülvizsgálatáról

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke:
Külön kell kezelni a sír- és urnamegváltás díját és a szolgáltató ál-
tal fizetendõ díjat. Meg kell vizsgálni mindkét esetben, hogy áfa-
köteles-e. Egyébként a díjak változatlanul hagyását javasolja a
pénzügyi bizottság.
Tóth István képviselõ: Az egyik bérleti díj, a másik szolgáltatás,
mindkettõ áfás?
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke:
Véleményem szerint igen, de utána kell nézni.
Torma József polgármester: Van egy önkormányzati rendelet a
köztemetõk használatának a rendjérõl. Ennek a 2. számú mellék-
lete meghatározza a szolgáltatók által fizetendõ díjakat. A rende-
let 2014-ben született. Mi módosítottuk egy alkalommal, de a dí-
jakhoz nem nyúltunk. Egy új elem került be, az elmaradt takarí-
tásdíj, melyet a tapasztalt állapotok kényszerítettek ki. A haszná-
lati díjakat a temetõ létesítményeinek használatára a szolgálta-
tóknak kell megfizetni. De ennek érvényre jutását még nem sike-
rült megvalósítani. Az áfával kapcsolatban akkor az a kérdés me-
rül fel, hogy a jelenlegi díj tartalmazza-e az áfát vagy sem?
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke:
Utána kell nézni, hogy van-e áfa-kötelezettség rajta vagy nincs. A
teljes összeg annyi, amennyi a rendelet mellékletében van.
Torma József polgármester: Akkor javaslom, hogy a díjakat hagy-
juk így. Ha szükséges, akkor az áfa miatt visszahozzuk a témát a
képviselõ-testület elé.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
köztemetõre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálta és a köz-
temetõk használatának rendjérõl szóló 12/2014. (XII. 19.) önkor-
mányzati rendeletben meghatározott díjmértékeket változatla-
nul hagyta.

4. Javaslat a képviselõ-testület
2022. I. félévi munkatervére

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság az elõterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja
azzal, hogy január hónapban napirendi pont legyen a bizottságok
munkájáról szóló beszámoló.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A hu-
mánpolitikai bizottság az elõterjesztést megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolja.
Torma József polgármester: Módosító javaslatként kérem, sza-
vazzunk, hogy 2022. januárban 9. napirendi pontként szerepelje a
pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2021. évi munkájáról szóló
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beszámoló. 10. napirendi pontként szerepeljen a humánpolitikai
bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló.
Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a képvi-
selõ-testület 2022. évi I. féléves munkatervét elfogadta.

5. Javaslat Simontornya Város Önkormányzatának
tulajdonában álló földterület haszonbérbeadásáról

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság az elõterjesztést megtárgyalta. 7 Ft/m2/év díjat javasol.
Ez korábban 1 Ft/m2/év volt. Öt évre szól a szerzõdés, ezért javas-
lom beleírni, hogy a haszonbérleti díj mértékét évente felül kell
vizsgálni.
Torma József polgármester: Hat ingatlan az Igari út végén. A ko-
rábbi szerzõdés lejárt. Magánszemély bérelte eddig 1 Ft/m2/év
áron. Tájékozódtunk a termõföld bérleti díjakról Simontornyán,
7 és 10 forint között mozog. Az ingatlanok mellett van még kettõ,
melyre szintén lejárt a haszonbérleti szerzõdés, arra vonatkozó-
an, ugyanilyen feltételekkel hozzon döntést a képviselõ-testület.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A haszonbérleti
szerzõdéseket ki kell függeszteni, majd a földhivatalba megkülde-
ni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Simontornya belterület 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 hely-
rajzi számokon nyilvántartott, 2012, 2032, 1739, 1700, 1670, 1738
m2 alapterületû (összesen: 10891 m2, kivett beépítetlen terület
mûvelési ágú ingatlanokat haszonbérbe adta Hóka Péter, 7081
Simontornya, Kadarka u. 4. szám alatti lakosnak 2022. január 1.
napjától 5 év idõtartamra. A haszonbérleti díjat 7 Ft/m2/év összeg-
ben határozta meg azzal, hogy a díj mértékét évente felülvizsgálja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Simontornya belterület 1179, 1180 helyrajzi számokon nyilván-
tartott, 1660, 1643 m2 alapterületû (összesen: 3303 m2, kivett be-
építetlen terület mûvelési ágú ingatlanokat haszonbérbe adta
Jencski Zoltán, 7081 Simontornya, Igari u. 29. szám alatti lakos-
nak 2022. január 1. napjától 5 év idõtartamra. A haszonbérleti dí-
jat 7 Ft/m2/év összegben határozta meg azzal, hogy a díj mértékét
évente felülvizsgálja.

6. Törvényességi felhívás Simontornya Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2021.

(XI. 15.) önkormányzati rendeletére és a
23/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendeletére

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Tolna Megyei
Kormányhivatal két önkormányzati rendelettel kapcsolatban élt
törvényességi felhívással. Az egyik a helyi adókról szóló 23/2008.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021.
(XI. 15.) rendelet, a másik pedig a helyi adókról szóló 23/2008.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet. A módosító rendelettel épít-
ményadó alóli mentességet kívánt adni a képviselõ-testület azok-
nak, akik a „Simontornya Város Bora” kitüntetõ címért induló
programon részt vettek és minõsítést kaptak, a szõlõ származási
helyéhez kötött ingatlanon található építmény vonatkozásában.
A kormányhivatal törvényességi felhívásában foglalt indoklás
szerint az építményadó-mentességhez kapcsolódó szabályozás,
az adóalanyok jövedelmi, vagyoni helyzetével össze nem függõ
kritérium alapján tesz különbséget az adóalanyok között. Azáltal,
hogy a mentességet nem az adó alapját képezõ építmény, annak
értéke szerint állapítja meg, hanem aszerint, hogy ki részesül a
„Simontornya Város Bora” kitüntetõ címért induló programon
minõsítésben, ellentétes a Htv. 12. § (1) bekezdésben rögzített
szabályozással, ezért szükséges a jogszabálysértés orvoslása. A
törvényességi felhívás kiterjed továbbá a 23/2008. (XII. 1.) önkor-
mányzati rendelet két paragrafusára, melyben a fizetendõ adó
mértékénél pontosan meg kell jelölni, hogy az évente fizetendõ
adómérték. Három paragrafus hatályon kívül helyezése szüksé-
ges jogszabálysértés orvoslása érdekében. Valamint jogszabály-
szerkesztési hibák miatt is szükséges javítás.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

Torma József polgármester: A kormányhivatal törvényességi fel-
hívásában megfogalmazottokkal kapcsolatban az 1. pontban fog-
laltak kivételével teljesen egyet tudok érteni. A felhívás 1. pontjá-
ban az építményadóhoz kapcsolódó mentességrõl sokat beszél-
tünk. A kormányhivatal felhívásának indoklását nem éreztem lo-
gikusnak, alátámasztottnak. Ezért egyeztettünk a törvényességi
osztály ügyintézõjével, õ az indoklását kiegészítette egy Kúria-
döntéssel, melyben hasonló esetrõl született határozat. Azt kell
látni, hogy ez az egész kezdeményezés szimbolikus jelentõségû.
Több százéves múltra tekint vissza a szõlõ- és borkultúra Simon-
tornyán. A Derékhegyet hoznám fel példának. Hányan mûvelnek
még szõlõt? A táj hangulatát adó diófák és présházak eltûnnek. A
kukorica és a monokultúrák kezdenek dominálni a gyönyörû
adottságokkal rendelkezõ helyen. Ráadásul az önkormányzat inf-
rastruktúrát fejleszt e területen, pályázat segítségével történik az
út rendbehozatala. Mindezekért lett volna szimbolikus jelentõsé-
gû az, hogy azt mondjuk, aki minõségi bort termel, azt ismerjük el,
ösztönözzük. Legyen a szõlõhegyen szõlõ!
Csõsz László képviselõ: Én a javaslat tárgyalásánál jeleztem, hogy
nem tartottam a legjobb megoldásnak. Ne csináljunk ebbõl elvi
problémát. Találjunk más lehetõséget a szõlõsgazdák motiválásá-
ra.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását – Simon-
tornya Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2021.
(XI. 15.) önkormányzati rendeletére és a 23/2008. (XII. 1.) önkor-
mányzati rendeletére – megismerte, azt elfogadja. A jogszabály-
sértés orvoslása érdekében megalkotta a 16/2021. (XII. 22.) ön-
kormányzati rendeletet a helyi adókról szóló 23/2008. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról és a helyi adókról szóló
23/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

7. Javaslat „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”
és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj”

elismerõ címek elnyerése

Torma József polgármester: Az írásos anyag melléklete tartal-
mazza a korábbi évek díjazottjait. Azt ki kell emelni, hogy csak
olyan civil szervezet kaphatja meg a díjat, amelyet a bíróság nyil-
vántartásba vett. Közalapítvány sem kaphatja meg.
Csõsz László képviselõ: Van egyáltalán Simontornyán olyan civil
szervezet, amely megkaphatja? A mecénás díjra én nem tudnék
javasolni senkit.
Torma József polgármester: Civil szervezeteink vannak, akik
eredményesen mûködnek, de nincsenek bírósági nyilvántartásba
véve. Van egy jelölési fóbia, de nem kell mindenáron díjra javasol-
ni valakit. Simontornyán, ami szóba jöhet, azok az alapítványok és
az egyesületek.
Csõsz László képviselõ: Egyesületként a Simontornyai Kézilabda
Klubot szeretném javasolni. 10-14 éves gyerekekkel foglalkoz-
nak, évek óta kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak.
Kojnok Róbert képviselõ: A kézilabda egyesülettel egyet tudok
érteni, évek óta kiemelkedõ teljesítmény látunk.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Tolna Megyei Önkormányzat „Az Év Tolna Megyei Civil Szerve-
zete” címére a Simontornyai Kézilabda Klub sportegyesületet ja-
vasolta.

8. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

Pajor Balázs bizottsági tag: Az idõsek otthonában a hétvégi étke-
zést vidékrõl rendelt ebéddel oldják meg. Az az információ jutott
el hozzám, hogy sok esetben hidegen kapják meg a bentlakók az
ételt. Amennyiben mikrohullámú sütõre van szükség, úgy felaján-
lanám a segítséget annak beszerzésére.
Torma József polgármester: Igen, hétvégén vidékrõl hozzák az
ebédet. Ilyenkor kiszállítás nincs, csak a bentlakók kapják. De az
otthonban van melegítõkonyha. Nem tudtam ilyen jellegû problé-
máról, tisztázom az intézményvezetõvel.

Folytatás a következõ oldalon.
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Szabó Róbert Gyula alpolgármester: A bõrgyári iskolánál
megkezdte a szél a falat és a Petõfi utcai iskolánál is több he-
lyen lóg a vakolat.
Torma József polgármester: Több helyen is sajnos. Külsõ épü-
letrész karbantartását nem tudtuk vállalni. Meg fogom nézet-
ni, mert ha balesetveszélyes, akkor nem maradhat úgy.
Csõsz László képviselõ: Egy ideje nem látom a hivatal bejára-
tánál a zászlókat, miért?
Torma József polgármester: Többször kellett már cserélni,
mert az idõjárás viszontagságai tönkretették. Nem tudom mi-
ért nem került vissza, intézkedek a pótlásról.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke:
Egy helyi vállalkozás érdeklõdött, kb. 1000 négyzetméteres te-
rületre lenne szükségük. A bõrgyár területén esetleg nincs?
Torma József polgármester: A bõrgyárban magánterületek
vannak. Az önkormányzat tulajdonában ekkora szabad terület
nincs.
Csõsz László képviselõ: Esetleg a Simovill területén lehet, ezt a
tulajdonos vállalkozótól meg lehet érdeklõdni.
Torma József polgármester: A Könyök utcáról tudjuk, hogy
gyalázatos. Jövõre kerül sor a felújítására. Sebességkorlátozó
táblákat kell elhelyezni. Az optimális, ha 30 km/h sebességnél
többel nem haladnak rajta. Türelmet és megértést kérünk. A
mai napon javították a Sió híd útburkolatát is. Szomorúan érte-
sültünk Horváth Kálmán tanár úr haláláról. A volt önkormány-
zati képviselõ, nagyszerû pedagógus 84 éves korában elhunyt.
Szombaton lesz a búcsúztatása a simontornyai temetõben.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a
város honlapján:http://www.simontornya.hu/kepviselo-testu-
leti-jegyzokonyvek-2021
A képviselõ-testület 2022. évi elsõ féléves munkaterve letölt-
hetõ a http://www.simontornya.hu/munkaterv oldalról.
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária ható-
sági osztályvezetõ

Közfoglalkoztatás
Simontornyán

A foglalkoztatás három programban zajlik Simontornyán, mind-
egyik 2021. március 1-jén indult és 2022. február 28-ig tart.
Az értékteremtõ helyi sajátosságokra épülõ program keretén belül
folyamatosan gyártják a térkövet. 54000 darab az elõirányzott meny-
nyiség, ami február végéig meg fog valósulni, és ez 1300 négyzetmé-
ter járda lerakásához elegendõ.
A mezõgazdasági programban összesen 4,3 hektár területet mûvel-
nek és eddig több mint 2 millió forint bevételt produkáltak a betaka-
rított terményekbõl. A földeken dolgozó foglalkoztatottak takar-
mánykukoricát, zöldborsót, fûszerpaprikát, vöröshagymát, fokhagy-
mát, paradicsomot, sütõtököt, céklát és a nálunk még kevésbé ismert
batátát termeltek. A termények egy része piaci értékesítésre, másik
része a napközi konyhájára kerül, a harmadik részét hûtik és raktá-
rozzák.
A szociális programban 1100 négyzetméter járdafelújítást vállaltak,
az idõbeli és mennyiségbeli terveket tartani tudták. 260 négyzetmé-
ter új betonjárda készült a Tükör utcában. Eddig 1083 négyzetméter
térkõ került lerakásra, ezzel megújult a Hársfa utca egy szakasza, a
vasútállomás épülete elõtti rész, a Gyár utca nagy része, a korábban
felújított Malom utcai szakasz javítása is folytatódott és jelenleg a
Fürdõ utcában dolgoznak, amivel február 28-ig kell elkészülniük.
Az elmúlt évben 24 konténernyi, közel 100 köbméter szemetet, ille-
gálisan elhelyezett hulladékot szedtek össze közmunkásaink. Folya-
matosan gondozták a köztereinket. Nyáron a fûvágás, kaszálás, a
parlagfû irtása, továbbá a körárkok karbantartása jelent komoly fel-
adatokat. Kitisztították a Malom, Hunyadi, Várkert utcai, valamint
a Szent László király utca végén található körárkokat. A parkokban
a virágosítást, locsolást, kapálást és õsszel a levelek összegyûjtését, a
bozót- és fairtásokat is õk végzik. A keletkezõ fahulladékok nagyobb
darabjai szociális tûzifaként lettek kiosztva, az apróbb darabok kom-
posztálásra kerültek. A városi rendezvényeknél a helyszínek elõké-
szítésében, visszarendezésében is nélkülözhetetlen a munkájuk.
A közmunkaprogram keretén belül új gépeket is tudtak vásárolni. A
földmunkákat könnyíti a kétágyas eke. A faneveldébe újabb fákat ül-
tettek, melyek majd a köztereinkre kerülnek. Ezt a munkát segíti
majd a hosszlyukfúró. A mezõgazdasági munkákhoz már korábban
megtörtént a kútfúrás, így öntözhetnek a megvásárolt csepegtetõ-
szalaggal és öntözõdobbal. A közterek locsolásához locsolókocsi ke-
rült beszerzésre. A helyi programban a térkövek szállítását segíti
majd a raklapmozgató béka.
A 2022. március 1-jén induló új programokban tervezik:
1. A helyi programban:
– a korábbiak szerint folytatódik a térkõgyártás
2. A mezõgazdasági programban:
– az õszi búza már elvetésre került, így kukorica nem lesz az idén
– a föld termõértékének növelése érdekében szerves trágyázás

(0,1 hektár területen kézi erõvel már megtörtént)
– a zöldborsó, fokhagyma is a földben várják a tavaszt
– batáta, zöldborsó, vöröshagyma, paradicsom, paprika,

fûszerpaprika, sütõtök lesz ültetve
– a földmunkához függesztett tárcsa és kombinátor vásárlása
– a telephelyen hûtõkapra építése
3. A szociális programban:
– 1100 négyzetméter térkövezés, 157 négyzetméter betonjárda

az óvoda körül
– a közterületek gondozása, árkok tisztítása folyamatosan
– a gépek elavulása miatt új betonkeverõ, lapvibrátor, döngölõbéka,
vésõkalapács, 2 darab fûkasza és szállítószalag vásárlása
Nincs ember, akinek ne lenne véleménye a közmunkásokról. Hábor-
gásokat, bírálatokat gyakran hallani, de az eredményeket, az érték-
teremtõ munkájukat kevesen emlegetik. Pedig ezek az emberek
olyan feladatokat hajtanak végre, amivel településünk, közösségünk
szépítéséhez, gazdagodásához járulnak hozzá. Köszönjük nekik!

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA
ELHUNYT LAKOSAITÓL

Drankovics Csabánétól
és Bõsze György 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.)

Születések decemberben

Lakatos Rozina * Kovács Zalán
Jancski Ketrin Nefelejcs * Kiss Barbara
Ónodi Ádám * Szûcs-Merle Eszter Nara

Soós Rubin Tünde
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A város adventi koszorúján a harmadik
gyertyát a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium 3. osztályos tanulóinak kedves
mûsorával gyújtottuk meg. Felkészítõ pe-
dagógusok Nagyné Reisz Éva és Csapó
Kamilla volt.
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ
Idõsek Klubjának tagjai és segítõik mûsorá-
val gyújtottuk meg a negyedik gyertyát. A
szabadtéri ünnepség utána a hidegben for-
ró italokkal és mézeskaláccsal vendégelték
meg a résztvevõket.
A fellépõknek, segítõknek és felkészítõk-
nek köszönjük, hogy szebbé varázsolták a
decemberi vasárnap délutánokat!

G.H.H.

RAJZPÁLYÁZAT-SIKEREK
2021-ben ismét meghirdette pályázatát a Tolna Megyei Tûzoltószövetség, amely része az
országos pályázatnak. 423 pályamû érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság-
hoz. A pályázat témája volt, hogyan látják hõseinket, a tûzoltókat és a hivatásukat az al-
kotók. Szabadkézi rajz kategóriában 6-10 éves korcsoportban II. helyezést ért el Horváth
Emília „Tûz! Tûz!” címû mûve, 11-14 éves korcsoportban I. helyezett Laczkó Blanka
„Tûz van babám” alkotása.

Mindkét tanuló a tamási Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola tanulója. II. helyezett Koch At-
tila „Tûzoltás” rajza (õ a pincehelyi tagis-
kola tanulója). Értékes jutalmat kaptak! A
díjakat – a járványra tekintettel – Simon-
tornyán adta át Bán Attila tûzoltó ezredes,
megyei tûzoltósági fõfelügyelõ. Gratulá-
lunk! Felkészítõ tanár: Boros Eszter a Ta-
mási Alapfokú Mûvészeti Iskola óraadó
tanára.

G.H.H.
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Az önkormányzat karácsonyi ajándékozása

December közepén a Mindenki karácsonya ren-
dezvénysorozat keretében minden Simon-
tornyán óvodába járó óvodás, illetve minden itt
tanuló, alsó-, felsõ tagozatos és gimnazista és
szakiskolai tanuló ajándékcsomagot kapott Si-
montornya Város Önkormányzatától.
Minden hetven év feletti simontornyai lakoshoz
5000 Ft értékû vásárlási utalványt juttattak el,
melyet a város bármely üzletében levásárolhat-
tak.

G.H.H.

Ajándékosztás
a városi

karácsonyfánál
Már az õszi hónapokban megkezdték gyûjtõmunkájukat a Segí-
tõ Kezek. Használt, de jó állapotú játékokat gyûjtöttek. Az idei
évben a felajánlásokból 130 db csomagot tudtak készíteni kor-
csoportokra és nemekre bontva. December 18-án délután min-
den kilátogató gyermek választhatott egy ajándékot a városi ka-
rácsonyfa alól, amivel izgatottan és boldogan térhettek haza.

G.H.H.
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Fenyõdísz-
pályázat

Iskolánk alsó tagozatos tanulói december-
ben fenyõdísz-készítõ pályázaton vehettek
részt. Szabadon választott anyagból és tech-
nikával készíthették el az alkotásokat. Csak
a kreativitásuk szabhatott határt, melynek
eredményeképpen gyönyörû alkotások szü-
lettek. Ezek a díszek az eredményhirdetés
után a város egyik karácsonyfáját díszítet-
ték.
Díjazottak: Szõke Marcell, Korosecz Kin-
csõ, Klambauer Dominik, Kiss Réka, Sza-
bocsán Anna, Pál Zalán, Varga Szófia,
Szálka Zsófia, Kovács Léna, Gyürü Flóri-
án, Pál Patrícia, Csapó Bence Dominik

G.H.H.
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STYRUM KÁPOLNA

A simontornyai uradalom a XVIII. század
második felében (II.) Styrum Károly tulaj-
dona volt.
(II.) Styrum Károly és Vögh Wosenhoffen
Anna Mária 1745-tõl boldog házasságban
élt, bár Simontornyán született öt gyerme-
kük közül csak a legidõsebb, Styrum Ne-
pomuk János élte meg a felnõttkort. Õ is
fiatalon, 36 évesen hunyt el 1791-ben egy
lovaglás közben ért baleset miatt. Emléké-
re állították a Styrum kápolnát a Székelyi
úton (a baleset színhelyén) – minden bi-
zonnyal még 1791-ben.
A síremlék felirata:
„Utazó egy szóra
Méltóságos S. R. B. groff Limburg Vehlen
Styrum Nepomukenus János F. C. apost.
Királyunk aranyos Kulcsos kamarása
gyászos Szüleinek egyetlen magzatya Em-
berségének legszebb szakában 36 eszten-
dõs korában 1791 Esztendõben Novem-
bernek 7. napján itten ezen a helyen Életé-
nek legelevenebb virága Hirtelen Guta
ütéssel meg vette a fagyos Halál. Kivány
nyugalmat Hamvának örök békességet
Lelkének Isten hozzád.”

1.

3.

4.

1.

2.
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Újabb sikeres
pályázat

Simontornya Város Önkormányzata sike-
resen pályázott az Agrárminisztérium
Zártkerti Programjára, melynek célja a te-
lepülések zártkerti földrészleteinek mezõ-
gazdasági hasznosítását segítõ és az infrast-
rukturális háttér megteremtését célzó tele-
pülési fejlesztések támogatása.
December 14-én megérkezett az errõl szóló
támogatói okirat. „Simontornya zártkerti
ingatlanok közlekedési feltételeinek javítá-
sa, a barokk kápolna és lösz pincesor felújí-
tása” elnevezésû projekt 22.833.752 Ft
vissza nem térítendõ támogatásban része-
sül.

A projekt keretében megvalósul a 3055; 3132; 3133 helyrajzi számú szõlõhegyi földutak
stabilizálása (szórt kövezés az újrahasznosított zúzalékkal és ennek tömörítése), a ba-
rokk Styrum kápolna stabilizálása (partfal megerõsítés), valamint a lösz pincesor
felújítása.

ÉLETRE ÍTÉLVE!
Mindenem megvan, és semmim sincs.
Minden, mi látható, csalóka kincs.
Csodája Földnek mind az enyém
Lelkem hazátlan, -árva,- szegény.

Magányra vagyok ítélve rég.
Elmémben immár remény sem ég.
Tudatlan élek-boldogtalan
Változást várni haszontalan.

Kemény, s keserv a felébredés.
Nem könnyít rajtam a szenvedés.
Hiába való az áldozat.
Itt nem vár más, csak kárhozat.

Képmás, s teremtõ magam vagyok.
Bennem süt a Nap, mi rám ragyog.
Világnak terhe csak az enyém.
Vesztem egyben fõnyeremény.

Kaptam tudást és tudatalant.
Élethez hasznost, s haszontalant.
Áldás és átok karöltve jár.
Lettem lelkemben vándormadár.

Éltet kergetek, s a változást.
Vágyom a békét, s a megnyugvást.
Egyben hogy lehet ez a kettõ?
-Választ tán ád majd a Teremtõ.

1. kép: Styrum kápolna a II. világháború
elõtt (A Simontornyai Vármúzeum igazga-
tójától, Endreffyné Takács Máriától. A fény-
kép Dr. Kiss István: Simontornya krónikája
– Simontornya, 1938. mûvébõl való.)
2. kép: Az emlékmû az idõk során romba
dõlt. A fénykép felirata: „Székely úti ká-
polna a háború után.” (Fényképezte Kiss
Margit)
3. kép: Tovább pusztulva az 1990-es évek
elején (Fényképezte Kiss Margit)
4. kép: A Simontornyáért Alapítvány pá-
lyázata nyomán elkezdõdött a kápolna re-
konstrukciója. A kuratórium egyik tagja,
Torma József kitartó munkájának köszön-
hetõ, hogy 2000. augusztus 20-án újra mû-
emlék és nem rom elõtt tiszteleghettünk.
(Kiss Margit felvétele 2000 tavaszán. Át-
emelve Kiss Margit–Tóthné Unghy Ilona: Si-
montornya képekben régen és az ezredfordu-
lón 1. kötetébõl)
5. kép: A Millennium évében ünnepélyes
keretek között került felavatásra a teljesen
felújított Styrum kápolna. (Fényképezte
Sándor Pál)

5.

A MALOM GALÉRIA
(Siópart)

Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap látogatható.

Telefonszám:
06 30 781 8740

Simontornya, Mózsé-hegy
2020.02.16.
Lucius Mosé
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ÉLÕ ADVENTI KALENDÁRIUM II.
Szeretnénk köszönetet mondani a város adventi ablak-kalendáriuma készítõinek. 24 estén keresztül láthatták felgyúlni a fényeket
egy-egy ablakban az önkormányzat facebook oldalán, illetve a figyelmes szemlélõk a város utcáit járva élõben is. A készítõik izga-
lommal, örömmel vettek részt az akcióban, reméljük, hogy a nézõknek is örömet okoztak és hozzájárultak az ünnepváráshoz. Az
ablakok, ahogy a készítõik is, sokfélék, ettõl lett még szebb az egész.
A résztvevõk voltak: Csike Dóra, Õri Zsuzsanna, Édes Szilvia, Kiss Vivienn, Csonkáné Tóth Judit, Bényi Bernadett, a Pillich Ferenc
Szakiskola munkatársai Kántor Mónika vezetésével, a Vak Bottyán Általános Iskola alsó tagozatosai Ács Regina tanítónõ vezeté-
sével, Vargáné Pula Kitti, a Simontornyai Városi Könyvtár munkatársai, Rohné Tóth Ildikó és Vácziné Horváth Anikó, Havel Csil-
la, Mészáros Xavéria, a Simontornyai Õszikék Kiss Hajnalka vezetésével, a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 11. g osztá-
lya Horváth-Bõsze Hajnalka vezetésével, a Vak Bottyán Óvoda munkatársai Csóka Anita vezetésével, Kovács Ildikó, Dolinái Zsu-
zsanna, Kovács Anna, Szálka Alexandra, Tóth István, a simontornyai vár munkatársai, Horváth Anita, Dobos Mónika, Kiss Zita
Mária. A kalendárium ötletgazdája Kecskési Zsuzsanna képviselõasszony volt. Köszönjük, hogy kreativitásotokkal hozzájárultatok
a 2021. évi simontornyai advent eseményeihez!
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BATÁTA (édesburgonya)
A batáta vagy édesburgonya magas
C-, B2-, B6-, valamint E-vitamint
tartalmaz, gazdag olyan ásványi
anyagokban, mint kálium, a réz és a
mangán, alacsony a zsír- és koleszte-
rintartalma és neve ellenére cukor-
betegek is fogyaszthatják. Színe faj-
tájától függõen változó. Felhasznál-
ható köretnek, süthetõ, fõzhetõ,
grillezhetõ, de akár édes süteményt
is lehet készíteni belõle. A helyben
termett batáta értékesítése folya-
matosan zajlik.

Ára: 500 Ft/kg

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:

2400 Ft

Simontornya Város Önkormányzata a MezõföldiSimontornya Város Önkormányzata a Mezõföldi
Húsmanufaktúra támogatásával 200 adag ebédetHúsmanufaktúra támogatásával 200 adag ebédet

juttatott el a rászoruló családok számárajuttatott el a rászoruló családok számára


