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A 2021. január 25-i rendkívüli képviselõ-testületi
ülés és a 2022. január 31-i képviselõ-testületi ülés
fontosabb hozzászólásai és döntései

2022. január 25.
1. Javaslat a „Munkagépek

beszerzése adásvételi szerzõdés
keretében” tárgyú közbeszerzési

eljárást lezáró döntéshez
Torma József polgármester: A komposztáló
üzem eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszer-
zési eljárásról kell dönteni.
Simontornya Város Önkormányzata által, a közbe-
szerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. §-a
alapján lefolytatott „Munkagépek beszerzése
adásvételi szerzõdés keretében” tárgyú közbeszer-
zési eljárásban a képviselõ-testület az alábbi eljá-
rást lezáró döntést hozza a bírálóbizottság döntési
javaslata alapján:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési
részét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja.
2. A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési
részét eredményesnek nyilvánítja.
3. A tárgyi közbeszerzési eljárás 3. közbeszerzési
részét a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja.
4. A DM-KER Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársa-
ság (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) aján-
lattevõ által a közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzé-
si részében benyújtott ajánlatát érvényesnek nyil-
vánítja, és nyertesének kihirdeti a DM-KER Nyilvá-
nosan Mûködõ Részvénytársaság ajánlattevõt, te-
kintettel arra, ajánlattevõ által benyújtott érvényes
ajánlat tartalmazza a legjobb-ár érték arányú meg-
ajánlásokat.
5. Elrendeli közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési
részének az eredményessége tekintetében a ren-
delkezésre álló anyagi fedezet összegének a meg-
emelését a nyertes ajánlatban foglalt megajánlás
mértékéig 5.943.207 Ft, azaz ötmillió-kilencszáz-
negyvenháromezer-kettõszázhét forint összeggel.
Torma József polgármester: Mivel a közbeszer-
zés elsõ és harmadik része eredménytelen volt, ja-
vasolja újra kiírni azokat.
Simontornya Város Önkormányzata által, a közbe-
szerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
Simontornya Város Önkormányzatának Közbeszer-
zési és beszerzési szabályzata alapján a „Munka-
gépek beszerzése adásvételi szerzõdés kereté-
ben” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési
része és a 3. közbeszerzési része tekintetében a
közbeszerzés ismételt kiírásáról döntött. Az eljárás
lefolytatására a PLP CONSULT Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságot (7030
Paks, Kereszt utca 15.) bízta meg.

2. Javaslat a „Helyi termékértékesí-
tést szolgáló piacok infrastrukturá-

lis és eszközfejlesztése” címû,
VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat

benyújtására
Torma József polgármester: Javasolja, hogy
nyújtsanak be pályázatot városi piac fejlesztésére,
nagyon közeli a határidõ, 2022. február 1.
Simontornya Város Önkormányzati Képviselõ-tes-
tülete támogatja, hogy Simontornya Város Önkor-
mányzata „A vidéki térségek kisméretû infrastruk-
túrájának és alapvetõ szolgáltatásainak fejleszté-
sére” tárgyú, „Helyi termékértékesítést szolgáló pi-
acok infrastrukturális és eszköz fejlesztése VP6-

7.2.1.1-20 kódszámú pályázati kiírás keretében az
önkormányzat tulajdonában álló Beszédes Ferenc
u. 2. szám alatti Termelõi Piac területén fejlesztést
hajtson végre. A pályázathoz szükséges 4.965.044
Ft önrészt a 2022. évi költségvetés felhalmozási
tartalékának terhére biztosítja.

2022. január 31.
1. Polgármesteri tájékoztató

az elõzõ ülés óta hozott fontosabb
döntésekrõl, intézkedésekrõl
Jelentés a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok

végrehajtásáról
Torma József polgármester: A közelmúltban
hunyt el Horváth Kálmán tanár úr, aki 1990–
2002-ig képviselõ-testületi tag volt, és a Gyerme-
kekért kitüntetõ címben is részesült. Kérte, hogy
egyperces néma fõhajtással adózzanak emléké-
nek.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy a bõr-
gyári ingatlannal kapcsolatban történt-e elõrelé-
pés. Valamint észlelték, hogy a Malom utcán mos-
tanában gyengébb a víznyomás. Megkérdezi, hogy
mi ennek az oka.
Torma József polgármester: A kérdéses ingatlan
állami tulajdonú, az utak vannak önkormányzati ke-
zelésben, és van ott egy fél hektáros terület, meg a
hidrofor ház, ami az önkormányzaté. Az ügyben ha-
táridõ-hosszabbítást javasol, mert megküldték az
államnak a kérelmet, de válasz még nem érkezett.
Az utak önkormányzati tulajdonba vétele nagyon
fontos a késõbbi pályázatokhoz.
A víznyomással kapcsolatban még nem érkezett
megkeresés. A Szépasszony-völgyben felújították
a gépészetet. Holnap rákérdez a DRV-nél, hogy mi
lehet a probléma, és tájékoztatni fogja a képviselõ-
ket. Holnap adják át a Várkert utcában az új kút fú-
rásához a munkaterületet, tavasszal remélhetõen
már három jól mûködõ kútja lesz a városnak.
Körtés István képviselõ: Az esti fürdésnél nincs
nyomás, korábban akkor fordult ilyen elõ, mikor a
kastélyban telt ház volt, de most nincs.
Torma József polgármester: Zsigmond Tiborné
dr. a múlt héten ünnepelte 90. születésnapját. A vá-
ros nevében felköszöntötte. Balesete miatt jelen-
leg nem Simontornyán tartózkodik, de tervezi,
hogy tavasszal eljön. Irénke néni Simontornya vá-
ros díszpolgára, a helyi újság következõ számában
is fel fogják köszönteni.
Könyv István János grafikus a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetést vehette át egy 2007-es önkor-
mányzati felterjesztés alapján. Az ünnepséget a
magyar kultúra napján 2022. január 22-én tartották
Budapesten a Stefánia Palotában. Telefonon gratu-
lált a mûvész úrnak, megjelenik errõl is egy cikk az
újság következõ számában.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a polgármesteri tájékoztatót és lejárt ha-
táridejû KT határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést tudomásul vette.

2. Javaslat Simontornya Város
Önkormányzatának

2022. évi költségvetésére
Torma József polgármester: A költségvetést két
körben tárgyalják, ez ma az elsõ. Már volt a múlt hé-
ten két bizottsági ülés a témában, és egyeztetett az
intézményvezetõkkel is.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az
önkormányzat költségvetési egyenlegének 2022.

évi összege 1.968.433 ezer forint. A béremelések
miatt jóval magasabb összegû normatíva érkezik,
mint tavaly. A NEAK támogatás is jóval több lesz. A
kiadások is nõttek, például a polgármesteri hivatal
kiadásai jelentõsen emelkedtek a közüzemi díjak
emelése miatt. Van jelenleg 98 millió forint pénz-
maradvány, amivel szabadon gazdálkodhat az ön-
kormányzat.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizott-
ság elnöke: Elfogadásra javasolja az elõterjesz-
tést.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: Közel 2 milliárdos a költségvetés,
amiben közel 100 millió forint a tartalék. A Könyök
utca felújítására nyert a város 39 millió forintot, de
várhatóan 60-70 millióba fog kerülni, ehhez kell sa-
ját erõ. Szó volt a köztisztviselõk illetményalapjá-
nak 5%-os emelésérõl. Meg kell nézni, hogy ennek
milyen költségvetési vonzata van. Megkérdezi,
hogy ezt kiszámolták-e már.
Torma József polgármester: A város 2022. évi
költségvetése stabilnak tûnik. Azt a pénzügyi politi-
kát kell folytatni, amit eddig. Várhatóan a költség-
vetést év közben többször is módosítani kell. Feb-
ruár 14-i ülésen fogadják el az eredetit. Addig be
kell árazni, hogy mire szeretnének költeni 2022-
ben. A Könyök utca felújításáról még nem tudni,
hogy mennyibe fog kerülni. Várják a tervezõi költ-
ségbecslést. Egy örökzöld projekt is zajlik: a
Sió-program 2017-ben kezdõdött. Már van kivitele-
zõ, jelenleg zajlik a forrás keresése. 2017-ben 27
millió forintot állapítottak meg a célra, ez mai áron a
fele csak a költségeknek. Bízik benne, hogy az idén
tényleg megkezdõdik a munka, az önrész itt 15 mil-
lió forint. A mûvelõdési ház támogatását 500 ezer
forinttal megemelték. Az STC 100 éves lesz az idén,
az ünnepségre nekik is adnak plusz támogatást.
Rendkívüli ülésen döntöttek a tûzoltó laktanya be-
rendezésérõl. Megelõlegeznek erre 2 millió forin-
tot. Aztán késõbb szereznek rá forrást. Március
19-én lesz az átadó ünnepség. Várják a német test-
vérváros delegációját és politikai vendégeket is.
Fontos, hogy addigra be legyen bútorozva, ne egy
üres épületet adjanak át. Felkéri Kojnok képviselõ
urat, hogy gyorsan intézkedjen bútor ügyben.
Kojnok Róbert képviselõ: A táblázatokban azt lát-
ja, hogy a beruházásokra 45 millió forint van beter-
vezve, és 15 millió külön az idei pályázatokra. De a
Könyök utcára nem lát semmit betervezve. Ha a 45
millióhoz hozzáadja a Könyök utcai 30 milliót, akkor
alig marad a 98 millió elkölthetõ összegbõl, és az
utak rosszak, most is vannak kátyúsodások.
Torma József polgármester: 2021-ben 30 millió
forintot költöttek önerõbõl utakra. Idén is hasonló
összeget szánnak erre a célra. A kátyúkra most hi-
degaszfaltot lehet tenni, ideiglenesen jó lesz. Sok
utca még mindig gyalázatos állapotú, kis lépések-
ben tudnak haladni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2 millió forint összeggel támogatja a
Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület bútorvá-
sárlását az új tûzoltó szertár berendezésére. A tá-
mogatást a 2022. évi költségvetés felhalmozási
tartalékának terhére biztosítja.

3. Tájékoztató a behajthatatlan
követelésekrõl

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: A
tavalyi állapothoz képest nincs új behajthatatlan
követelés. Tavaly volt 6 millió forint hátralék, ebbõl
4 milliót befizettek.
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Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasol-
ja a tájékoztatót.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta a behajthatatlan
követelésekrõl szóló elõterjesztést.

4. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségrõl

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: Mint a vagyonnyilatkozat-ellenõr-
zõ bizottság elnöke megállapította, hogy a polgár-
mester, a képviselõk és a külsõs tagok is eleget tet-
tek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

5. Beszámoló a TEMI FRIED
Mûvelõdési Ház

2021. évi tevékenységérõl,
2022. évi célkitûzéseirõl

Lacza Attila, a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
igazgatója: A beszámolóban leírta a tavalyi évben
elért eredményeket. Csatolta a munkatervet, eb-
ben megtalálták azokat a célokat, amelyeket a kö-
rülményekhez képest meg tudnak valósítani. Meg-
köszöni, hogy emelt összegû támogatást kapnak az
idén. Sajnos az energiaárak várható emelkedése
miatt ez nem lesz elég. Az anyagban a harmadik
rész a szolgáltatási terv, kéri mindezek elfogadását.
Körtés István képviselõ: A gázárak már ismertek.
Lacza Attila, a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
igazgatója: Április–május táján várható emelés.
Kötöttek szerzõdést, de arra számítanak, hogy azt
felmondja a szolgáltató, és újat kell kötni, maga-
sabb áron. Az épületet tavaly szigetelték, nem tud-
ni még, hogy ez mennyi megtakarítást hoz.
Torma József polgármester: Az energiahaté-
konyság minden intézményben fontos célkitûzés.
Szóba került, hogy megújuló energiaforrást hasz-
nosító berendezés is kellene. Azzal áramot lehetne
termelni, a gázfûtés hosszú távon nem fenntartha-
tó. Február 12. a pályázat beadási határideje, nap-
elemben is kell gondolkodni. De a rendelkezésre ál-
lási díj és a rendszerhasználati díj is nagy összeg.
Tóth István képviselõ: Az anyagban a programok-
nál mindenhol azt látja, hogy az önszervezõdõ cso-
portok felelõsek érte. Megkérdezi, hogy akkor mit
csinálnak a mûvelõdési ház dolgozói.
Lacza Attila, a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
igazgatója: Ez szaknyelvi kifejezés. Az önszervezõ-
dõ közösségek a mûvelõdési házban mûködõ klu-
bokat jelenti. A mûvelõdési ház szervezi a progra-
mot, de így kell szerepeltetni az anyagban.
Torma József polgármester: A gymstic az nem
saját szervezés. De a színházi elõadások, azok saját
szervezésû rendezvények, ezek képviselik az érté-
ket. Jogos elvárás, hogy legyen a városban színes
kulturális élet. Ehhez fontosak az öntevékeny cso-
portok. Az elõadások mindig kerüljenek bele az új-
ságba. Azt más célközönség olvassa, mint a közös-
ségi médiát.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérde-
zi, hogy mennyi ideje van hátra az igazgatónak a
nyugdíjig.
Lacza Attila, a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
igazgatója: A dátum 2023. április 14.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete elfogadta a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolót, a
TEMI FRIED Mûvelõdési Ház 2022. évi munkaterv-
ét és szolgáltatási tervét.

6. Beszámoló a Simontornyai Vár
2021. évi tevékenységérõl,
a 2022. évi célkitûzéseirõl

Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: Az írásos anyag kiegészítéséül elmondja,
hogy három irányba kell gondolkodni.

1. Az épület felújítása. Tavaly történt egy tisztasági
festés, de az kevés. Van miniszteri ígéret arra, hogy
felújításra kapnak támogatást.
2. A turisták jobb kiszolgálása: nyáron nagyon jó
volt a forgalom, majdnem annyian voltak, mint a
járványt megelõzõen.
3. Rendezvények szervezése. Tavaly a Covid miatt
kevesebb rendezvényt tudtak megtartani, de még
így is elmondható, hogy sok programot szerveztek.
Ezek egy része saját, másik része befogadott prog-
ram volt. Idén szeretnék felvenni a régi ritmust. Az
érmekiállítást szeretnék meghosszabbítani. Szere-
tik a látogatók, és mivel Simontornyán találták meg
az érméket, ezért itt van a legjobb helye. Esetleg ál-
landó kiállítássá is válhatna.
Kojnok Róbert képviselõ: Az országos média a
napokban tálalta az éremleletet. Holott az 2020-
ban történt. Arról már nem számoltak be, hogy ez a
Simontornyai Várban látható jelenleg. Megkérdezi,
hogy a tegnapi viharos szél nem szakította-e le a
cserepeket.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: Tegnap is bent dolgozott a várban, aggó-
dott is, de nem jött le cserép.
Torma József polgármester: Az anyagban felso-
rolt mûszaki problémák kezelhetõek. Bízik benne,
hogy hamarosan kormánydöntés születik a vár fel-
újításáról. A várrekonstrukció keretében orvosol-
hatóak lennének a mostani problémák: a korlát, a
tetõ stb. Nekiálltak a várkörnyék felújításának. A
tájékoztató táblákról: úgy emlékszik, hogy a festés
után abban egyeztek meg, hogy megrendelik. Ha
kell, akkor írásban megerõsíti. Van a vár költségve-
tésében 3 millió forint pénzmaradvány. Szükség
van az útbaigazító táblákra.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: A tájékoztató tábla nem a vár környékére
kellene, hanem a városba vezetõ utakra, hogy lás-
sák és odataláljanak a várhoz. A közútkezelõvel kell
ezt egyeztetni.
Torma József polgármester: Önkormányzati te-
rületre enélkül is ki lehet tenni. Ha kell segítség, ak-
kor együtt is felhívhatják a közútkezelõt. Ma beszélt
Ódor Jánossal, azt mondta, hogy 5 évig lehet idõ-
szakosan itt a kiállítás, utána lehet állandó. Írni kel-
lene neki egy levelet, azt javasolja, hogy ne jelölje-
nek meg benne konkrét idõpontot, csak kérjék a ki-
állítás további látogathatóságát Simontornyán. Er-
rõl is kellene reklámanyag, molinó.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: Van molinó. Az a kérdés, hogy hova tegyék.
Kilógassák a várfalról?
Torma József polgármester: A beszámolóban
szerepel a SIM TV is. Vannak elképzelések ezzel
kapcsolatban: a polgármesteri hivatalban február-
tól létszámbõvítés lesz. Az új kolléga majd tud eb-
ben segíteni. Polgármesterként ez már nem fér be-
le az idejébe, de hatékonyabbá kell tenni ezt is.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: Akkor lenne jó jelen lenni a kamerával, ami-
kor éppen történik valami. De ha nem szereznek tu-
domást a történésekrõl, akkor nem tudnak oda-
menni. Az ötperces híradó elkészítése több órás
munkát jelent. Szeretnének minden héten új mû-
sort csinálni, de nehéz. A másik gond, hogy semmi
visszajelzés nem érkezik arról, hogy egyáltalán né-
zi-e valaki a tévéadást. Annyit hallottak, hogy pá-
ran panaszkodtak, hogy a testületi ülésen nem le-
het érteni, amit mondanak a képviselõk, a maszk-
ban beszélnek. Mikor nem volt semmi aktuális tör-
ténés, akkor irodalmi összeállításokat készítettek,
de az nem túl népszerû. Reklámot nem sugároznak.
Kojnok Róbert képviselõ: A fõút melletti táblához:
Tolnanémedinél volt egy tábla, azt egy balesetben
kidöntötték. Minden irányból kellene új tábla. Az
aktuális eseményekrõl meg mehetne alá kiegészítõ
tábla. Például az éremleletrõl, a várnapról.

Torma József polgármester: Egyeztetett a közút-
kezelõvel, pótolják a táblát. De a régi barna színû
táblánál jobbat kellene kitenni, olyat, ami odavonz-
za a figyelmet.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy a kár-
okozó biztosítója fizetett-e.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A
rendõrség megtalálta a baleset okozóját. Együtt-
mûködik a hivatallal. Ha kiderül, hogy pontosan
mennyi lesz a költsége az új táblának, akkor meg-
beszélik vele a részleteket. Egyébként õ nem a táb-
lát törte össze, hanem az oszlopot. Reggelre a szél
ledöntötte a táblát, akkor törött össze.
Torma József polgármester: Vadbaleset volt, az
autó totálkáros lett.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete elfogadta a Simontornyai Vár 2021. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót és a Simontor-
nyai Vár 2022. évi munkatervét.

7. Beszámoló a Simontornyai Városi
Könyvtár 2021. évi tevékenységé-

rõl, a 2022. évi célkitûzéseirõl
Vácziné Horváth Anikó, a Simontornyai Városi
Könyvtár intézményvezetõje: Nehéz év volt a
2021-es. A járványhelyzet és az épület-felújítás mi-
att is. Május 15-én nyithattak ki újra. A lakossági
beiratkozás korábban 15% körül volt, most 11%
lett, ami jónak mondható ilyen körülmények között.
Torma József polgármester: Látványosan szebb
lett az épület kívülrõl. A belsõ tereket is ehhez mél-
tóan kell felújítani. Az elektromos hálózat rossz. Ha
idén nem is nyernek pályázati forrást erre a célra, a
világítás felújítását akkor is meg kell rendelni. Az
akadálymentes feljáró melletti burkolat cseréje be
van tervezve. Az elõkertet is rendbe kellene tenni
és a kerítéssel is kezdeni kell valamit.
Kojnok Róbert képviselõ: A világítótestek 1974-
es évjáratúak.
Vácziné Horváth Anikó, a Simontornyai Városi
Könyvtár intézményvezetõje: Nem, 1994-ben
volt felújítás, a Simovilltól kapták, és társadalmi
munkában be is szerelték. A kültéri világítás is még
mindig megoldatlan.
Torma József polgármester: Kéri a testület vil-
lanyszerelõinek segítségét. Megkéri az intézmény-
vezetõket, hogy mindhárom intézmény kolléganõi-
nek tolmácsolják Simontornya Város Önkormány-
zatának köszönetét a tavalyi évben végzett munká-
jukért.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete elfogadta a Simontornyai Városi Könyvtár
2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolót és a
Simontornyai Városi Könyvtár 2022. évi munka-
tervét.

8. Javaslat a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság

2022. évi ellenõrzési programjára
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja
a tervet. Vitát váltott ki, hogy a társulások pénzügyi
elszámolását vizsgálhatja-e a bizottság. Minden
pénzügyi elszámolás itt van a hivatalban, ennek át-
nézésére szolgál az ellenõrzés. Ha hibát találnak,
akkor azt jelzik.
Torma József polgármester: A kilencedik pont a
költségvetés negyedéves teljesülésének alakulá-
sa. Jó lenne, ha a testület látná a költségvetés be-
vételeinek, kiadásainak alakulását. Az ötödik pont
a bõrgyári vállalkozók megkeresése az ipari park
ügyében. Erre a hivatalnak nincs kapacitása.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: A cél az, hogy legyen ipari park. A
pályázatokhoz kellene. Jelenleg a bõrgyár területén
Ipari Társasház mûködik. Ez nem megfelelõ forma,

Folytatás a következõ oldalon.
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nem indulhat pályázatokon. A víz, gáz, az áramháló-
zat is rossz. Az alpolgármester úrral próbáltak már
egyeztetni a vállalkozókkal, de még összehívni sem
egyszerû õket.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Furcsának
találta a társasházi tagok hozzáállását, nyûgnek
vették a megkeresésüket.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete elfogadta a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság 2022. évi ellenõrzési programját.

9. Javaslat az ünnepi testületi ülés
és a várossá avatás

27. évfordulóján tartandó
rendezvény programjaira

Torma József polgármester: A tévénézõk kedvé-
ért ismerteti a várható programokat. Pénteki és
szombati napra is terveznek programokat. Nehéz
olyat találni, ami mindenkinek tetszik. Pénteken
lesznek a fiatalosabb programok. Szombaton az ün-
nepi testületi ülés, és a komolyabb, felnõtteknek
szóló programok. A terv: 2022. július 1-jén, pénte-
ken: Valmar koncert, Caramell kiskoncert, Herczeg
diszkó. 2022. július 2-án, szombaton: ünnepi ülés,
Alma együttes koncert, operettbemutató Csere
László és Teremi Trixi, Bikini nagykoncert, a gyönki
Harmónia együttes koncertje.
Februárban megkeresik a testvértelepüléseket.
Négy fõs delegációkat várnak, a két német testvér-
városból, valamint Nyárádszeredából. Szállást kell
foglalni nekik idõben.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizott-
ság elnöke: Megkérdezi, hogy ha a Harmónia
együttes koncertje bent lesz a várban, akkor köz-
ben kint lesz-e diszkó.
Torma József polgármester: Amikor kint vége
lesz a Bikini koncertnek, akkor a technikusok sze-
relnek. Nehéz megbecsülni, hogy hány ember ma-
rad itt a nagykoncert után. Egyelõre nyitva hagyná
a kérdést.
Máté Imréné, a Simontornyai Vár intézményve-
zetõje: Kint lehet attól gépzene.
Lacza Attila, a TEMI Fried Mûvelõdési Ház in-
tézményvezetõje: Javasolja, hogy legyen lézer-
show a várfalra vetítve. Pár tízezer forintba kerül.
Ha büfések is azt szeretnék, hogy maradjon ott a
közönség, akkor õk is szervezhetnek diszkót, ve-
hetnek át az önkormányzat terheibõl. Tavaly jó volt,
hogy mindkét napon volt diszkó.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ:
Megkérdezi, hogy az ünnepi testületi ülést milyen
külsõségek közé tervezik. A színpadon lesz, vagy
pulpitus mögött. Kéri, hogy ezt elõre döntsék el, ne
júniusban kelljen kapkodni.
Torma József polgármester: A 25. évfordulón az
ünnepség a járvány miatt elmaradt. A 26. évforduló
kissé sután sikerült. Most jön a 27. Újra kellene köt-
ni a testvérvárosi szerzõdéseket. A jegyzõ asszony
hozzászólását köszöni. Szerinte nem kellene kiül-
tetni a vezetõket a nappal szembe a színpadra. Kell
egy új pulpitus, ahol elfér a papír is, amibõl beszé-
det mondanak, a jelenlegi nem jó.
Tóth István képviselõ: Foglalkozni kell a testvér-
városokkal. Még személyes találkozókra nem ke-
rült sor. Nyomatékosítani lehet a szerzõdések újra-
kötésével a kapcsolatot.
Torma József polgármester: Marpingennel, Wer-
nesgrünnel és Nyárádszeredával él a kapcsolat. De
van szerzõdésük a görögökkel és a franciákkal is,
de ezek a kapcsolatok elhaltak.
Körtés István képviselõ: A görögöt hagyhatják
így.
Torma József polgármester: Akkor a három tele-
pülés irányába kezdeményezi a testvérvárosi kap-
csolat megerõsítését. Levelet írnak nekik, az idõ-

pont megjelölésével, és négy fõs delegációt vár-
nak. Megírják nekik, ha ettõl el szeretnének térni,
akkor azt mielõbb jelezzék.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a várossá avatás 27. évfordulóján tartan-
dó ünnepi testületi ülés programját elfogadta. Fel-
hatalmazta a polgármestert a szerzõdések aláírá-
sára, az események elõkészítésére.

10. Beszámoló a pénzügyi és
városfejlesztési bizottság

2021. évi munkájáról
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: Az elmúlt év nagy részében a jár-
vány miatt nem lehetett ülésezni, programokat
szervezni. A korábbi testületben három bizottság
mûködött. Mivel csak öt képviselõ van, ezért több
bizottságnak is tagjai lettek, nem volt hatékony a
munka. Most két bizottság van. A pénzügyi bizott-
ságban három képviselõ és két külsõs tag van. Így
jobb. A beszámolóban leírta, hogy határozatokat
hoztak. Összefoglalva: jól mûködött a bizottság.
Kojnok Róbert képviselõ: A nézõknek úgy tûnhet,
hogy itt senki nem szól hozzá semmit, kérdések
nélkül elfogadják a határozatokat. Azt nem látják,
hogy a testületi üléseket megelõzik a bizottsági ülé-
sek, ahol komoly viták vannak. Javasolja, hogy a
simontornyai újságban egy-egy téma részleteseb-
ben is szerepeljen. A bizottság sokat dolgozott,
megköszöni minden tag munkáját.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: A bizottsági ülések mindig teljes
létszámmal zajlottak. Ez a bizottság nemcsak pénz-
ügyi, hanem városfejlesztési is. Kojnok Róbert és
Csõsz László képviselõk mûszaki szakértelmére
sokszor volt szükség. Ismételten megállapítja,
hogy jól mûködött a bizottság.
Tóth István képviselõ: Úgy látja, a tavalyi évben
jól bántak az önkormányzat pénzével, utak épültek
stb. Próbálnak spórolni, amin lehet, mûködik a vá-
ros, fel tudnak mutatni eredményeket és van tarta-
lék pénz is.
Torma József polgármester: Polgármesterként
látom a korlátokat és a lehetõségeket. Az önkor-
mányzati munka hatalmas terület. Csak akkor ered-
ményes, ha minden ember elvégzi a munkáját. Az
önkormányzati képviselõk többsége új, elõször vé-
gez ilyen tevékenységet. Ezt tanulni kell, a tanulási
folyamat még most is tart. Az állami szervek folya-
matosan ellenõrzik az önkormányzat munkáját, úgy
kell mûködtetni a rendszert, hogy megfeleljen a
rengeteg elõírásnak. A bizottság tevékenysége ja-
vuló tendenciát mutat. Egyre kiterjedtebb az
együttmûködés az intézmények és az önkormány-
zat között. Polgármesterként megnyugtató, hogy
van ellenõrzés, ez megakadályozza a nagyobb hi-
bák elkövetését. A városfejlesztésrõl: csinálni kell,
próbálnak tervezni, de finanszírozást kell találni
hozzá. Ez nagy munka. Azt látja, ezen a részen ella-
posodott a bizottsági munka. Ciklus közepe van,
jellemzõ ez, hogy a kezdeti lelkesedés fogy, keve-
sebb segítséget kap a képviselõktõl. Várhatóan a
ciklus vége felé aktivizálódik majd megint minden-
ki. Sok beruházás folyik egyszerre, rengeteg a mû-
szaki probléma. Sáfárkodni próbálnak, látják, hogy
túlárazottak a projektek. Egy három éve megnyert
beruházást az akkori összegen nem lehet megcsi-
nálni. Nehéz úgy kivitelezni, hogy a városnak ne ke-
rüljön sok plusz pénzébe. Visszatérve a bizottság-
hoz: ez egy jól, hatékonyan mûködõ bizottság. Kéri,
ha van még tartalékenergiája a tagoknak, akkor jöj-
jenek, segítsenek. Úgy látja jó irányba haladnak, de
ezt majd a választók eldöntik.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottság elnöke: Lehet, hogy úgy tûnik, hogy a bi-
zottsági munka ellaposodott. De tudni kell, hogy

minden tagnak van fõállása, a szabadidejüket for-
dítják erre a munkára.
Torma József polgármester: Nem így értette. Bi-
zonyos területeken érezhetõ a visszaszunnyadás.A
barnamezõs beruházásnál látványos, nagy segítsé-
get kapott, ez más beruházásnál nincs így. De a be-
ruházásoknál a testület mellett sok más tényezõ is
van. Sikerült olyan mûszaki ellenõrt, olyan tervezõ-
ket találni, akik hatékonyan segítik az önkormány-
zatot. Most alakul a mûszaki rész a polgármesteri
hivatalban is: Beréti Tibor mûszaki ügyintézõ és
Witzl Zsolt városi fõépítész ténylegesen segítõk.
Fontos a városüzemeltetésben Pásztor Krisztián
terhelhetõsége is. Õ most is éppen egy pályázaton
dolgozik, hogy be tudjuk adni a rövid határidõ elle-
nére is. Ha õk nem lennének, akkor már nagy baj-
ban lennének. A külsõs pályázatíró most is úgy ítél-
te meg, hogy ezt nem lehet ilyen rövid idõn belül be-
adni, de ezek az emberek beleálltak, és így sikerül.
Kojnok Róbert képviselõ: Úgy érzi, nem csak a
barnamezõs beruházást segíti. Itt van a tegnapi vi-
har: õ hívta fel a közútkezelõt, hogy a lámpás ke-
resztezõdésben kidõlt az oszlop. Másnap reggelre
pótolták a kidõlt táblát. A Várkert utcában ellenõrzi
a szivattyú állapotát. A falkidõlés miatt az öregek
otthonában is intézkedett és a Pásztor Krisztiánnal
is egyeztetett. Mindezt egy vasárnap délelõtt so-
rán. A többi projekt esetében is folyamatosan
egyeztetnek a háttérben. Lehet, hogy errõl a pol-
gármester nem értesül. Az Arany János utcai kerí-
tést is egyeztette Pásztor Krisztiánnal.
Torma József polgármester: Nem szeretne erre
itt reagálni. Félreértették a szavait. Több alkalom-
mal mondta már (legutóbb tegnap), hogy a két bi-
zottság óriási erénye, hogyha a polgármester kita-
lál valamit, például, hogy délelõtt 11-kor leszakadt
a színpad, megy egy körtelefon, és délután 5 órakor
ott van 12 ember szerszámokkal, teherautóval, és
szétszedik a veszélyes színpadot pár óra alatt. Ez
másra is igaz. Amit mondott, azt a bizottsági mun-
kára értette, ott vannak még szabad kapacitások. A
szavait nem egy embernek címezte, mindenki
annyit vegyen belõle magára, amennyit akar. Tud-
ja, hogy a képviselõk ezt a munkát nem azért a kis
pénzért csinálják, amit ezért kaphatnak. Látja, hogy
sok munkát végeznek. Sokszor félti is a kollégáit,
azokat is, akik itt ülnek a teremben, és azokat is,
akik nem. Meg kell húzni az egészséges határokat.
Köszöni a beszámolót és a bizottság munkáját.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete elfogadta a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

11. Beszámoló a humánpolitikai
bizottság 2021. évi munkájáról

Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizott-
ság elnöke: A bizottság háromtagú: két képviselõ
és egy külsõs tagja van. Segítik a munkájukat a
családsegítõ szolgálat és a polgármesteri hivatal
dolgozói. A szociális támogatások között az ápolási
díjak, a lakhatási támogatások és gyógyszertámo-
gatások, valamint az iskolakezdési illetve gyermek-
születési támogatások ügyében dolgoznak. Ez a két
utóbbi a tavalyi évben új elemként került beveze-
tésre, rögtön nagy sikert aratott. Az iskolakezdés-
hez augusztusban 233 szülõ, majd szeptemberben
21 szülõ kapott támogatást, valamint 7 újszülött
szülei is. Rendkívüli települési támogatásként több,
mint 3,3 millió forinttal segítették a helyi rászoruló
lakosokat. A felsõoktatásban tanulók közül 28 fõ
kapott támogatást a Bursa ösztöndíj keretében. A
fiatal házasok elsõ lakáshoz jutását is támogatták,
és 2 fõt vettek újonnan nyilvántartásba önkor-
mányzati bérlakás igénnyel. A bizottság aktívan
részt vett az önkormányzati, és külsõs szervezésû
programokban is. A járvány miatt kevesebb prog-
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ramot tudtak szervezni, reméli, hogy idén már
visszatérhetnek a normális kerékvágásba.
Torma József polgármester: A beszámolóban el-
csúsztak az arányok. Ami az utolsó bekezdésben
van, az az igazi bizottsági produktum. A helyi rende-
letben hozott új elem az adott volt, az kötelezõ fel-
adat a szociális ellátásban. A szociális támogatá-
sok nagy rész már régen is megvolt. Ami új, az a bi-
zottság ereje: az önként vállalt feladatok adják az
erõt. Például ilyen a karácsonyi ajándékcsomag. Ez
a bizottság nem szociális bizottság, hanem humán-
politikai. Ide tartozik az oktatás, a sport, a kultúra is.
Ezt jobban magukénak kellene érezni a bizottság
tagjainak. Nem a bizottság dönti el, hogy például ki
lesz a fellépõ a városnapon. Idén lesz lehetõség,
például az STC 100 éves. Nem több feladatot akar
adni a tagoknak, de jobb lenne, ha ezt jobban magu-
kénak éreznék. Igaz, hogy polgármesterként õ se
foglalkozott a sporttal két évig. Ez ne egy segélyezõ
bizottság legyen. Például, amikor a mûvelõdési
házban az önszervezõdõ csoportok kiállítást szer-
veznek, akkor legyen ott a bizottság.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizott-
ság elnöke: Ez az elsõ beszámoló, amit bizottsági
elnökként megírt. Elolvasta a pénzügyi bizottsági
beszámolót is. Valóban írhatott volna bele másról
is. Jövõre igyekszik jobban megírni. Nem volt pon-
tos képe arról, mi az elvárás. Rengeteg kiállítás
megnyitóján részt vettek, de ez a beszámoló meg-
írásakor nem jutott eszébe.
Torma József polgármester: Van egy zárt cso-
portja a testületnek, ott szoktak vitatkozni. Kará-
csony kapcsán is voltak vitáik. Tóth István ennek a
bizottságnak a motorja. Polgármesterként kevés
idõt tudott felszabadítani 2021-ben. Elõtte õ maga
is részt vett a munkákban. Most a sátor ügye volt:
vagy összeszedjük az 5-6 embert az elbontáshoz,
vagy sem. Kecskési Zsuzsannát jó szervezõnek
tartja. Tudja, hogy X. Y. szép díszeket készít, enge-
di, hogy segítsen. Aki tud segíteni, azt be kell vonni
a munkába, de fontos, hogy ízléses legyen. Tóth
István lelkileg is nagyon elfáradt, nem szabad
ennyire egyedül hagyni. Tegnapi történet: baj volt a
sátorral, két telefon, és már jöttek is az emberek se-
gíteni. De ez most egy másik vonal: a tûzoltóságon
keresztül jöttek.
Kojnok Róbert képviselõ: Mindenkit felhívott, ha
nem jött volna össze elég ember, akkor, a hivatá-
sos tûzoltókat is tudta volna hívni.
Torma József polgármester: 15 ember jött, és a
rendkívüli körülmények között dolgozott.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete elfogadta a humánpolitikai bizottság
2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

12. Javaslat az általános iskolák fel-
vételi körzetének véleményezésére

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Ezt
minden évben kötelezõ véleményezni, de Simon-
tornyán egy általános iskola van csak. A tankerület
a kisebbségi önkormányzatok véleményét is kikéri.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. tv. 50. § (8) bekezdésének megfelelõen
megtárgyalta a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium felvételi körzetérõl szóló elõter-
jesztést. A mellékletben szereplõ körzethatárok
megállapításával egyetértett.

13. Javaslat a polgármester
illetményének megállapítására

Torma József polgármester: Elfogultságot jelen-
tett be.
Torma József polgármester elhagyta termet, in-
nentõl a képviselõ-testület öt tagja volt jelen az ülé-
sen. Az ülés vezetését Szabó Róbert Gyula alpol-
gármester vette át.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A
helyi önkormányzatokról szóló törvény 2022. janu-
ár elsejével módosult. A jogszabály egyértelmûen
meghatározza, hogy a polgármester milyen össze-
gû illetményre jogosult.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján állapí-
totta meg Torma József polgármester illetményét
továbbá, hogy a polgármester idegennyelv-tudási
pótlékra jogosult.
A képviselõ-testület a polgármester költségtéríté-
sét a Mötv. 71.§ (6) bekezdés alapján állapította
meg. Torma József polgármester visszatért a te-
rembe.

14. Javaslat a Belügyminisztérium
által kiírt „Önkormányzati

fejlesztések 2022” tárgyú pályázat
benyújtásáról

Torma József polgármester: Vidékfejlesztési pá-
lyázaton útépítésre 20 millió forintot, kommunális
eszközbeszerzésre 10 millió forintot megpályáztak
már. Most önkormányzati ingatlanfejlesztés kere-
tében az irattár felújítására szeretnének pályázni 40
millió forint értékben. 5% önerõ szükséges. Koráb-
ban hasonló pályázaton nyertek már a konyha, illet-
ve az óvoda felújításához is támogatást. A 40 millió
forint kevés, de valahogyan el kell indulni. Idén meg
kellene csináltatni az udvart is.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérde-
zi, hogy a mentõszolgálattal tárgyaltak-e már az ud-
varról.
Torma József polgármester: Szükség lesz az ud-
varhoz egy gépésztervre. Át kell terveztetni a gáz-
vezetéket, be kell integrálni a rendszerbe a mentõ-
állomás épületét. A csapadékvíz elvezetése sincs
megoldva, és a szennyvízzel is gond van. A geszte-
nyefa kidöntésre került, látszik, hogy valahonnan
csöpög a víz az aknába. A kábelcsatornát a föld alá
kell fektetni, azon fut a kormányzati informatikai
rendszer. Túl bonyolult, szintezni is kell az udvart.
Kojnok Róbert képviselõ: A szintezést elvállalja.
Torma József polgármester: Megköszöni a fel-
ajánlott munkát. A mentõszolgálatot megkeresték,
állítólag fel fogják újítani õk is az épületüket.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy mikor
lesz az irattárépítés. Az udvar felújítás elõtt vagy az
után? Nem lenne jó, ha nehézgépek mennének át
az új térköveken.
Kojnok Róbert képviselõ: Nem kell olyan nehéz
gép. Erõs burkolat lesz. Inkább az a gond, hogy ne
koszolják össze.
Torma József polgármester: A szociális pályázat-
nál 2022. május 26. a határidõ. Ezt próbálják május
31-ére módosítani. Addig lehet, hogy ezt a pályáza-
tot még el sem bírálják.
Simontornya Város Önkormányzati Képviselõ-tes-
tülete támogatta, hogy Simontornya Város Önkor-
mányzata az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat ke-
retében az önkormányzat tulajdonában álló Simon-
tornya, Szent István király utca 1. szám alatti épület
felújítására pályázatot nyújtson be, a pályázathoz
szükséges bruttó 2.100.000 Ft önrészt a 2022. évi
és szükség szerint a 2023. évi költségvetése terhé-
re biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a pá-
lyázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával
kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerzõdések
megkötésére.

15. Javaslat a Magyar Falu Prog-
ramba pályázatok benyújtásáról

Torma József polgármester: Négy pályázat be-
nyújtását tervezzük. Február 5., 8., illetve 12. a be-
adási határidejük. A választások elõtt még várható-
an elbírálják õket.

1. A kommunális eszközpályázaton: egy kisteher-
autó megvásárlására. 2. Az önkormányzati fejlesz-
tések pályázaton: a mûvelõdési ház klubépületének
belsõ felújítására (ebben lesz villanyszerelés, ví-
zi-gépészet, új vizesblokk, benne akadálymentes
mosdó- és pelenkázó helyiség, belsõ nyílászá-
ró-csere és burkolatcsere is). 3. A temetõ-felújítási
pályázaton: urnafal bõvítésére. 4. Az útépítési pá-
lyázaton: a Hunyadi utca útburkolatának felújításá-
ra készítjük el a pályázatokat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete felhatalmazta a polgármestert a Magyar
Falu programban a fenti pályázatok benyújtására.

16. Javaslat az önkormányzati
tulajdonú víziközmûvek

állami tulajdonba adásáról
Torma József polgármester: Évekkel ezelõtt az
önkormányzatnak arról kellett döntenie, hogy me-
lyik szolgáltató céggel szerzõdik. Az akkori testület
a DRV Zrt.-t választotta. Most a DRV arról értesítet-
te az önkormányzatot, hogy térítésmentesen átru-
házhatja az önkormányzat a viziközmû vagyonát az
államra. Ez a fel nem használt fejlesztési forrásokat
is érinti. Évente 9 millió forint van a GFT-ben, ami-
bõl új kutat lehet fúrni, felújításokat lehet végezni.
Most tavalyról maradt még 43 millió forint a kútra.
Ha a vagyont átruházzák, akkor ez a pénz elveszik,
ezért nem javasolja ezt.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy miért
most kerül erre sor.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ:
Nem tudja. Tavaly nyáron módosították a törvényt,
gondolja, hogy minden önkormányzatot megkeres-
nek ezzel. Most verseny van a szolgáltatók között.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy mi a
határidõ a válaszra.
Kojnok Róbert képviselõ: Két hónap.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ:
Szerzõdéskötés esetén két hónap van az átadásra.
Torma József polgármester: Ez olyan így, mint
egy soft einstand. A közmûrendszer tragikus álla-
potban van. Kicsi javulást tudtak elérni, az áteme-
lõk javítják a helyzetet. Most is folynak a szenny-
víz-bekötések, új kút fúrása. Sokat küzdöttek már.
36 millió forint külsõ forrást kaptak. Ha most meg-
alakul egy nagy állami víziközmû cég, akkor az be-
nyel mindent. Simontornya 43 milliója csepp lesz a
tengerben.
Kojnok Róbert képviselõ: Esetleg majd évente
megkérdezik, hogy van-e valami gond. Egyik oldal-
ról azt mondaná, hogy vigyék csak, mert rossz a
rendszer. Nem tudni mi lesz ebbõl. Lehet, kötelezõ-
vé teszik, mint a kukaholding esetében. Most még
tudják a szolgáltatóval a pénzt a valós problémákra
fordíttatni. Volt a rendszerben vagy száz darab hiba,
ebbõl három nagyot kijavítottak. Maradt még sok.
Jó lenne megszabadulni a gondoktól.
Tóth István képviselõ: A közeli és kicsi DRV-vel is
nehéz dolgozni. Egy nagy országos szolgáltatóval
még nehezebb lesz.
Torma József polgármester: Igen, a szõlõhegyi
nyomásfokozóval is ez volt. Ha nincs víz, akkor a
képviselõkhöz, a polgármesterhez fordulnak az em-
berek. Segítettek, megszerezték a szükséges gé-
peket a GFT terhére. A DRV fél évig nem csinált
semmit. Ha átruházzák a vagyont, onnantól semmi
beleszólása nem lesz az önkormányzatnak abba,
hogy mit csináljon a cég.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete nem kívánja az önkormányzatot terhelõ
víziközmû-szolgáltatás ellátási kötelezettségét és a
tulajdonában álló víziközmû-vagyont az államra át-
ruházni, az erre irányuló integrációban nem kíván
részt venni.

Folytatás a következõ oldalon.
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17. Javaslat a „Simontornya
vízrendezése – Sió torkolati

átemelõ építése” címû projekt kivi-
telezési feladatainak beszerzésérõl

Torma József polgármester: A TOP-2.1.3-15-
TL1-2019-00060 számú, „Simontornya vízrendezé-
se – Sió torkolati átemelõ építése” címû projekt ke-
retében infrastrukturális fejlesztést kívánnak meg-
valósítani.
A beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfele-
lõen három ajánlat bekérése szükséges. A kivitele-
zés mielõbbi megkezdése érdekében kéri a képvi-
selõ-testületet, hogy támogassa a határozati ja-
vaslatban foglaltakat.
Simontornya Város Önkormányzati Képviselõ-tes-
tülete megismerte és tudomásul vette a „Simon-
tornya vízrendezése – Sió torkolati átemelõ építé-
se” projekt kivitelezési munkálatai kapcsán készí-
tett tervezõi költségbecslés tartalmát, felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy Simontornya Város Önkor-
mányzatának „közbeszerzési értékhatárt el nem
érõ beszerzéseirõl” szóló beszerzési szabályzata
szerint készítse el az ajánlattételi felhívást és foly-
tassa le a beszerzési eljárást.

18. A képviselõk bejelentései,
interpellációi, kérdései

Torma József polgármester: A Hunyadi utcában,
az iskola építésekor fakivágások történtek. Próbált
egyeztetni a tankerülettel, mert a kivitelezõ nem
örült, hogy igényt tart a város a kivágott fára. Két
variáció van: vagy hagyják így, akkor a kivitelezi az
önkormányzat tulajdonát képezõ fát. Vagy beleáll-
nak a vitába.
Kojnok Róbert képviselõ: Az ingatlan az önkor-
mányzaté. Kérdés kivel kötött szerzõdést a kivitele-
zõ. Az új épület is az önkormányzaté, és meg sem
kérdezték az ügyrõl.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A
KLIK a vagyonkezelõ.
Torma József polgármester: Folyamatosan
egyeztetett Csike Tamással, a tankerület igazgató-
jával. Arra hivatkoznak, hogy az önkormányzat nem
képviseltette magát a munkaterület átadásakor.
De nem kértek tulajdonosi hozzájárulást a fakivágá-
sokhoz. Az útbehajtáshoz kértek. Csike Tamás elõ-
ször azt mondta, hogy ami kell az önkormányzat-
nak, azt el lehet hozni: ablakokat, kazánokat stb. A
végén már csak a leszerelt szanitereket ajánlotta
fel. Nem kaptak mûszaki dokumentációt, amibõl ki-
derült volna, hogy fakivágás lesz. A kivitelezõ állít-
ja, hogy a fa az öve. Véleménye szerint ez nem így
van, a fa nem azé, aki kivágja.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy hány
köbméter fáról van szó.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Nem tudják
pontosan, de fotók készültek, az alapján meg lehet
becsülni.
Torma József polgármester: Másik beruházás
esetén nyilatkozott az önkormányzat, hogy elszál-
lítható az anyag.
Körtés István képviselõ: Ez így lopás.
Kojnok Róbert képviselõ: Javasolja, hogy kérjék
ki jogász véleményét. Kérdés, hogy most a tetõfel-
újításakor is hova lettek a tetõlécek, a cserepek.
Torma József polgármester: Szóbeli megállapo-
dás volt, hogy felhasználhatja az önkormányzat,
ami a bontásból kell. A végére az lett, hogy ablakot,
radiátort nem cserélnek. A lécekrõl megkérdezték,
hogy elvihetik-e. Nem tudott rá mit mondani.
Kojnok Róbert képviselõ: Háromoldalú megálla-
podás kellene. A tankerület, a kivitelezõ és az ön-
kormányzat között. Kérdés, hogy a fa milyen érté-
ket képvisel, megéri-e ügyvédet fizetni.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A ki-
vitelezõ jóhiszemûen azt feltételezte, hogy a KLIK

nyilatkozott az önkormányzat felé, azt állítja, hogy õ
megegyezett a KLIK-kel.
Torma József polgármester: Ez tévedés. A faki-
vágások után rögtön beszélt a KLIK-kel. Nem így
van, de úgy érzi, hogy Csike Tamás ebbe nem akar
belemenni. Egyébként az önkormányzat az iskola
udvarán 2019 óta végzi a veszélyes fák kivágását,
nem kis pénzért. Ez a tulajdonos kötelessége.
Nemrégen kötöttek új biztosítást az önkormányzati
ingatlanokra. Korábban volt három nagyobb kár-
eset, a régi biztosító mindhárom esetben elutasí-
totta a kérelmet, nem fizettek. Az új biztosító sze-
rint is a mûvelõdési ház beázása kapcsán minden-
képpen kellett volna fizetniük.
Tóth István képviselõ: Ez az ügy megint sok idõt,
pénzt, energiát igényel, és kétes a kimenetele.
Kojnok Róbert képviselõ: Ezért kell a jogász.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy van-e
az önkormányzatnak állandó jogásza.
Torma József polgármester: Nincs. Megkérdezi a
képviselõket, hogy akkor mit tegyen.
A képviselõk úgy nyilatkoztak, hogy forduljanak
ügyvédhez.
Torma József polgármester: Négy dologról sze-
retne még beszélni.
1. A városi piac felújítására holnap kell beadni a pá-
lyázatot. 4,8 millió forint az önerõ. Ebbõl eszközbe-
szerzésre, térburkolatra, asztalokra költenének.
2. A tegnapi idõjárásról: az orkán erejû szél több he-
lyen kárt okozott az önkormányzati vagyonban. Kö-
szöni azok segítségét, akik segítettek a kármentés-
ben. A sátorban nagy kár keletkezett. A vendégház-
ra rádõlt egy fenyõ, szerencsére a tetõ nem sérült
meg. Köszöni Kojnok képviselõ segítségét. A várt-
éri építkezésnél ledõlt egy fal. Legalább félmillió fo-
rintos a kár. Senki sem hibáztatható, a tartógeren-
da még nem készült el, így tudta a szél ledönteni a
falat. A városban sok helyen nagy faágak is letör-
tek, ezeket elszállítják.
3. Az Ipari Társasház tagjait össze kell hívni. Gond
van a szennyvízzel, mivel ott nem fogadhatnak ipari
szennyvizet, ezért kommunálisként szállíttatják el.
Van ott 100 köbméter, amit az önkormányzat fizet.
4. Kéri a képviselõk véleményét a szórakozási lehe-
tõségekrõl. Kiadják-e ilyen célra most az önkor-
mányzati helyiségeket. Most is volt egy magánren-
dezvény egy önkormányzati épületben. A járvány
erõs, be kellett zárni már óvodai, bölcsõdei csopor-
tokat. A menzán már nem volt szakács, mert egyik
covidos, másik vesebeteg. Ritka a súlyos megbe-
tegedés ebben a járványhullámban, de nem tudnak
mûködni az intézmények, ha sok a hiányzó. Kérdés,
hogy ebben a helyzetben kiadják-e az önkormány-
zati helyiségeket. A Homokdomb 1. és a menza az
érintett.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Esküvõre ki
kellene adni, de nemrég volt a tûzoltóbál, utána na-
gyon sok ember covidos lett.
Torma József polgármester: A hétvégi buli miatt
sok helyrõl kapott jelzést. Korábban is volt már
gond, elõfordult, hogy szétrúgták az ajtót. A bérleti
díj 10 ezer forint, kérdéses, hogy ennyiért megéri-e
ezt bevállalni.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Aki
magánrendezvényt akar tartani, az majd megtartja
máshol.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Az önkor-
mányzat felelõssége, hogy mûködõképes legyen a
város. Ne adják ki a helyiségeket ebben a helyzet-
ben.
Torma József polgármester szavazást rendelt el az
ügyben. Négy szavazattal úgy döntött a képvise-
lõ-testület, hogy ne adják most ki a helyiségeiket.
Kojnok Róbert képviselõ: Több ügy miatt kér szót.

1. A templom teteje új, de a szemközti épületekrõl
potyognak a cserepek. Kéri a jegyzõt, hogy figyel-
meztesse a tulajdonosakat, hogy ez életveszélyes.
2. A Petõfi utcai iskola tetejérõl is hullik a cserép.
Torma József polgármester: Igen, tapasztalta. A
csatorna is tele van szeméttel. A homlokzatról pe-
dig hullik a vakolat. A Magyar Falu Programban lett
volna lehetõség pályázni felújításra, de azt a tájé-
koztatást kapta, hogy kár fáradni, ezek a pénzek
már ki vannak osztva. Máshonnan kell pénzt sze-
rezni rá.
Kojnok Róbert képviselõ: A harmadik: a tûzoltó-
ság átadójára a németek 10 fõvel szeretnének jön-
ni. Péntektõl szerdáig lennének itt. Nem tud velük
lenni ennyit.
Torma József polgármester: El kell kezdeni szer-
vezni. Ez azt jelenti, hogy péntektõl szerdáig kell
vendégül látni õket?
Körtés István képviselõ: Nem üres kézzel jönnek.
Torma József polgármester: Intézni kell a szállást
a panzióban. Pontosítani kell, hány fõ, és hány éj-
szaka lesz. Ha jön a régi és a jelenlegi polgármester
is, akkor kell hivatalos program. Szervezni kell az ét-
keztetést is.
Kojnok Róbert képviselõ: Az épület takarításához
kér segítséget. Mondjuk, aki a könyvtárban takarít,
az menjen át oda is idõnként.
Torma József polgármester: Van erre már terv,
március elsejétõl lesz ember. Az átadóünnepség a
városüzemeltetés épületét is érinti. Írni kell egy lis-
tát a meghívandó személyekrõl.
Kojnok Róbert képviselõ: A negyedik: a patika és
az orvosi rendelõ feletti ingatlanok ügye. Bérbe sze-
retnék venni, még akár úgy is, hogy nekik kell felújí-
tani.
Torma József polgármester: Összetett probléma
ez. A patika felett be van szakadva a födém, ki kell
javítani. A másik orvosi szolgálati lakás. Folyama-
tosan hirdetik a 2. számú háziorvosi praxist, ahhoz
tartozik a lakás.
Kojnok Róbert képviselõ: Az orvosi ügyeletrõl:
sosem látni az ügyeleti gépkocsit. Nem mennek ki
az idõs betegekhez sem.
Torma József polgármester: A múlt szerdán volt
az ügyelettel kapcsolatban társulási ülés. A követ-
kezõ ülésre meghívják a szolgáltató képviselõjét is.
Hallott panaszokat, de ismételten azt mondja, aki-
nek konkrét ügyben panasza van, az jöjjön be a hi-
vatalba, írja le mi történt. Akkor tudják kivizsgálni
hivatalosan az ügyet. A rendszer rossz. De mosta-
nában több pozitív visszajelzést is kaptak. Ugyan-
akkor a járvány óta gond van a helyi háziorvosi ellá-
tással is. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a házior-
vosok feladata a Covid-tesztek elvégzése, az ügye-
let nem tesztel. Beszélt az ÁNTSZ illetékeseivel is,
õk is tehetetlenek. Késõbbiekben új rendszer vár-
ható, akkor járási szinten lesz ügyelet. Az még
rosszabb lenne, ebben a járásban 32 település van.
Kórház meg 60 kilométerre. Visszatérve a pana-
szokra: ha idejönnek, panaszt tesznek, akkor hiva-
talosan kivizsgálják. Illetve fordulhatnak a betegjo-
gi képviselõhöz is. A szolgáltatónak december
31-ig szól a szerzõdése. De nem lesz jobb a helyzet
másikkal sem.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Jelezték,
hogy csöpög a csap az ügyeleten.
Torma József polgármester: A kisebb javításokat
az önkormányzat végzi a 100 ezer forintos bérleti díj
fejében. Meg kell csinálni.
Kojnok Róbert képviselõ: Kellene valaki az önkor-
mányzathoz, aki az akut mûszaki problémákat
azonnal kezelni tudná. Most a képviselõk csinálják
ezeket: csöpögõ csap javítása, karácsonyi díszek
felrakása stb. Ilyen munkatárs nélkül hosszú távon
nem lehet mûködni. Egy megbízható ember kelle-
ne, és mellé már lehet adni segítségül mást is.
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Most nincs senki, ezért nem lett lebontva a sátor,
ezért csöpög a csap hetek óta.
Torma József polgármester: Pénzügyileg nézve:
a létszámkeretet a költségvetés határozza meg.
Karbantartó jelenleg csak az óvodában van. Forrást
kell találni: fizetni kell a bért és a járulékait. Kéri,
hogy ha tudnak alkalmas embert, aki mindenhez
ért: tud villanyt szerelni stb., akkor szóljanak. Jogos
a felvetés, ha van alkalmas ember, akkor felveszik.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Ismét jelezték,
hogy a Malom utcán parkoló busz problémás.
Torma József polgármester: Ez megint ugyanaz a
kategória, mint a fakivágás. Vagy hagyni kell, vagy
beleállni. Írtak neki hivatalos levelet, de a város
jegyzõjét válaszra se méltatta. Úgy parkol, hogy
nem férnek el mellette az autók. Tervezik a parkolá-
si rendelet módosítását, addig is küzdeni kell vele.
Tóth István képviselõ: A Bem utcában gond, hogy
a répával megrakott kamionok ott járnak.
Torma József polgármester: Felmérjük a hiányzó
táblákat, oda súlykorlátozó kell. A rendõrséggel is
egyeztetni kell. A kamionok meg tudnak fordulni a
rakodónál, nem kell behajtaniuk a Bem utcába.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megte-
kinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-je
gyzokonyvek-2022
A képviselõ-testület 2022. évi elsõ féléves munka-
terve letölthetõ a
http://www.simontornya.hu/munkaterv oldalról.
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki An-
namária hatósági osztályvezetõ

A polgármester tollából
A város 2022-es költségvetési rendeletének elfo-
gadásának február 15. a törvény által meghatáro-
zott határideje, így a képviselõ-testület a januári
testületi ülés után két héttel újra összeült és ezúttal
elfogadta a település 2022. évi költségvetését. A
város bevételeinek és kiadásainak fõösszege (a
kettõnek meg kell egyeznie) 2.094.509.000 forint.
A város pénzügyi helyzete stabil. Meglátásom sze-
rint garanciákkal biztosítja a város intézményeinek
mûködtetéséhez szükséges forrásokat. A város
minden kötelezõ és önként vállalt feladatát el tudja
látni. A fõösszeg több, mint 800 millió forint fejlesz-
tési forrást is tartalmaz, amely garantáltan biztosít-
ja a település fejlesztésének anyagi fedezetét. (A
beruházások pontos ismertetése a Simontornyai
Hírek e havi számában olvasható.)
Folytatjuk az önkormányzati munka látványosabb
részét képezõ beruházásokkal kapcsolatos tevé-
kenységünket. A szociális alapszolgáltatások fej-
lesztésére nyert pályázatunk kivitelezési munkála-
taival kapcsolatban leigazoltuk az 50%-os teljesí-
tést és az arányos kifizetés is megtörtént. A mun-
kálatok folytatódnak, hamarosan elkészülhet a Vár
tér 5. sz. alatti melléképület tetõszerkezete is, de a
külsõ és belsõ munkálatok is folytatódtak.
A Magyar Falu Program keretében a belterületi
utak felújítására (Hunyadi utca, 45 milliós keret-
összeg), a közösségi terek felújítására (mûvelõdési
ház klubépület, 35 millió Ft keretösszeg), kommu-
nális eszközvásárlás (kisteherautó városüzemelte-
tési feladatokhoz, 15 millió) és temetõ-felújításra
(urnafal-bõvítés, 6 millió keretösszegben) a pályá-
zatokat beadtuk.
A Belügyminisztérium önkormányzatok kiegészítõ
támogatásai jogcímén a hivatal melléképületének
felújítására (a jelenleg életveszélyesnek minõsített
épületproblémáink megoldása érdekében) a pályá-
zat beadása megtörtént. Támogatás esetén közel
40 millió forint felhasználásra nyílhat lehetõség.
A tervezett második ivóvízkút fúrásának elõkészíté-
se kapcsán február 2-án a DRV Zrt. kollégái, a kivi-

telezõ képviselõi, mûszaki ellenõr jelenlétében sor
került a munkaterület átadására. A kivitelezõ április
hónapban tervezi a munkálatok megkezdését.
A TOP-os forrásból megvalósuló Körárok vízrende-
zéséhez kapcsolódó szivattyútelep és nyomóveze-
ték kiépítése munkálatainak beszerzése megkez-
dõdött. Remélhetõleg a beérkezett ajánlatok alap-
ján a képviselõ-testület a februári ülésen már ki
tudja jelölni a kivitelezõt és a tavasz második felé-
ben ezen munkálatok is megvalósulási szakaszba
juthatnak.
A Vidékfejlesztési Program keretében meghirde-
tett külterületi helyi közutak fejlesztése 2021 jogcí-
men beadott pályázatunk 131,67 millió forint támo-
gatásban részesült. A 2023. december 31-ig vállalt
megvalósítás során a 0333/5 hrsz-ú (Tejfölös) út
517 m hosszban új aszfaltburkolatot kap, a 3001
hrsz-ú (derékhegyi földút lõtérig tartó szakasza)
545 méteres hosszban stabilizálásra kerül (kõzúza-
lékos feltöltés) és a 3466/9, 3456 hrsz-ú (Wes-
tel-toronyhoz vezetõ) utak 538 m hosszan vápás
betonúttal kerül kiépítésre. A munkálatok elõkészí-
tését (tervezés, engedélyeztetés) a közeljövõben
meg kell kezdenünk.
Az elõzõ testületi ülés óta az önkormányzat bizott-
ságai egy-egy alkalommal üléseztek.
A járványhelyzet kapcsán a közelmúltban felhívtam
az intézményvezetõ kollégák figyelmét és minden-
kit visszafogottságra, fegyelmezett magatartásra
kértem. A tét az intézményeink zavartalan mûköd-
tetésének biztosítása. Aggodalommal tölt el a leg-
inkább nagy létszámú, kontroll nélküli magánren-
dezvények megtartása. A testület döntése alapján
egyelõre befagyasztottuk az önkormányzati intéz-
mények magáncélú rendezvényekre történõ kiadá-
sát. Továbbra is kérünk mindenkit az elõvigyáza-
tosságra, a visszafogottságra. Ezúton is kérek min-
denkit arra, hogy lehetõségük szerint oltassák be
magukat. Közös érdekünk ez.

Torma József

Simontornya II. számú háziorvosi rendelõ –
Beküldési határidõ: 2022. március 31.
Ellátandó lakosságszám/kártyaszám: 1070 (jelenleg).
Ellátandó települések száma: egy településrész.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékeny-
ségrõl szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 2313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának álta-
lános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/
2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben elõírt egyéb feltételek, az önkormányzattal
kötött feladat-ellátási szerzõdés szerint. 2. Büntetlen elõélet. 3. Cselekvõké-
pesség. 4. Magyar Orvosi Kamarai tagság. 5. B-kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önélet-
rajz. 2. Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló
okiratok másolata. 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 4. Vállal-
kozási formától függõen egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem ré-
gebbi hiteles cégkivonat. 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása. 6.
Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata. 7. A mûködési engedély ki-
adási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata. 8. A praxisengedély kiadási
feltételeinek meglétét igazoló irat másolata. 9. Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagot megismerhessék.
10. Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja.
Területi ellátási kötelezettséggel: igen. Jogviszony jellege: vállalkozási. Kate-
gória: háziorvosi. Típusa: felnõtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 4.
A pályázat benyújtásának módja:
1. Postai úton Simontornya Város Önkormányzata címére (7081 Simontornya,
Szent István király utca 1. 2. Személyesen Torma József polgármesternek kell
benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Torma József pol-
gármestertõl (telefon: 06 (74) 586 929)
Megjegyzések: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet Simontornya II. számú háziorvosi körzetének ellátására, mely
területi ellátási kötelezettséggel jár. Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelõhelyiséget és a berendezéseit
térítésmentesen adja használatba. A körzet mûködtetéséhez szakképzett,
nagy tapasztalattal rendelkezõ ápolónõ/asszisztens rendelkezésre áll.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bí-
rálja el. A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A nyertes pályázóval a Simontornya Város Önkormányzata határozatlan idejû
feladat-ellátási szerzõdést köt.
Hirdetõ pontos megnevezése: Simontornya Város Önkormányzata. Telepü-
lés: Simontornya. Telefon: 06 (74) 586 929, e-mail: simontornya@dielnet.hu
Kapcsolattartó adatai: Neve: Torma József polgármester. Cím: 7081
Simontornya, Szent István király utca 1. Telefon: 06 (74) 586 929
E-mail-cím: simontornya@dielnet.hu.
Eredményhirdetés: 2022. április 4.

PÁLYÁZATI SIKER
A Vidékfejlesztési Program keretében Simontornya
Város Önkormányzata 131.674.719 Ft támogatást
kapott külterületi helyi közutak fejlesztésére.
Az érintett útszakaszok:
– 3466/9, 3456 hrsz (Westel-torony) vápás beton-
út építés, 538 méter,
– 3001 hrsz (Bójás kapu–Lõtér) útstabilizálás, 545
méter,
– 0333/5 hrsz (Tejfölös) burkolatmegerõsítés, asz-
faltozás, 517 méter.
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Az idei év önkormányzati
beruházásai

A költségvetés elfogadásakor (február 14.) a város
2022. évi pénzügyi terveiben több mint 800 millió
fejlesztési forrás található. Az összeg tartalmazza a
már elnyert, de még fel nem használt támogatáso-
kat, saját bevételekbõl átcsoportosított forrásokat.
Ezek a már megcímkézett pénzek biztosítják a be-
tervezett beruházások végrehajthatóságát, gya-
korlatilag a település fejlõdését. Természetesen a
fejlesztési források nagysága évközben is változ-
hat, erre általában egy-egy újabb megnyert pályá-
zat adhat okot. Mivel az elmúlt hónapban 277 millió
forint összegben 8 támogatási kérelmet adtunk be,
így reményeink szerint jelentõsebb összeggel
emelkedhet még akár ebben az évben ez a keret. Az
alábbi írásban azt szeretnénk bemutatni, hogy a je-
lenlegi 800 millió forint pontosan mit tartalmaz, mi-
nek az épülésével, felújításával számolhatunk a kö-
zeljövõben.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramban (TOP) elnyert pályázatok

Még az elõzõ városvezetés idejében indult, de ak-
kor zsákutcába jutó projektek megvalósítása jelen-
leg is zajlik. A mûszaki tartalmában teljesen átdol-
gozott, és újra engedélyezésre benyújtott Szoci-
ális alapszolgáltatások fejlesztése Simontor-
nyán címû projekt megvalósítása jelenleg folya-
matban van. Reményeink szerint a projekt ebben az
évben lezárul, melynek végleges költsége több
mint 10 millió forinttal emelkedett. A többletköltsé-
gek vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtot-
tunk be, így a projekt költsége közel 135 millió fo-
rintra emelkedik.
A Simontornya vízrendezésével kapcsolatos,
2020-ban megnyert pályázatnak a város belterüle-
tén (a körárok mentén) a László király és a Széche-
nyi utcákban idõszakosan jelentkezõ belvízi problé-
mák kezelése a célja. Ennek keretében csapadék-
víz-elvezetõ rendszer kerül kiépítésre. A László ki-
rály utca keleti részén csapadékvíz tározó, átemelõ
szivattyú fog megépülni, valamint a vízelvezetést
egy 541 méter hosszú zárt csapadékvíz-elvezetõ
rendszer fogja biztosítani a Sió-csatornába vízbe-
vezetési mûtárgy segítségével. A projekt teljes
költsége 74 millió forint.

GFT keretében megvalósuló beruházások

A Gördülõ Fejlesztési Tervben felhasználható forrás
a közüzemi szolgáltatók által fizetett bérleti díjakból
áll. 2021-2022-ben a GFT-forrásból, összesen közel
24,5 millió forintból a Várkert utcai vízmû telephe-
lyén új kút fúrása valósul meg. A tervek szerint a
projekt befejezésére ebben az évben sor kerül. A
költségvetésben erre a célra 43 millió forint találha-
tó, a fennmaradó összeg felhasználásáról a szolgál-
tatóval (a DRV Zrt.-vel) való egyeztetés után szüle-
tik döntés.

Belügyminisztériumi támogatásból megvalósu-
ló projektek

A tavalyi évben az önkormányzat sikeresen pályá-
zott BM-es felhívásokra is. Így a település az alábbi
projektekre nyert támogatást:
– Komposztáló és építési törmelék hasznosító telep
kialakítására 200 millió forint támogatásban része-
sültünk. A projekt megvalósítása megkezdõdött. A
gépbeszerzések (kalapácsos aprítógép, kotró-ra-
kodó gép, osztályozó rosta) beszerzése folyamat-

ban van. Az építési engedély megszerzése után
megkezdõdik a telep kialakítása. Az idei évben sze-
retnénk a projektet lezárni.
– Az óvoda felújítására 37,8 millió forint kaptunk. A
tavalyi évben megtörtént a tetõ víz elleni és hõszi-
getelése. Az idei évben a külsõ homlokzati hõszige-
telése és a járdák elkészítése után zárjuk le a pro-
jektet.
Az Agrárminisztérium által kiírt, „Zártkerti besoro-
lású földrészletek mezõgazdasági hasznosítását
segítõ, infrastrukturális hátterét biztosító fejleszté-
sek támogatására” címû felhívására benyújtott pá-
lyázatunkkal 22,8 millió forintot nyertünk zártkerti
utak stabilizálására, a Styrum kápolna és a Székelyi
úti pinceajtók felújítására. Jelenleg már zajlik a kivi-
telezés elõkészítése, bízunk benne, hogy ez évben
megtörténhet a projekt fizikai megvalósítása.
A Vidékfejlesztési Programban ugyancsak sike-
resen pályáztunk 2021-ben külterületi helyi közutak
fejlesztésére, melynek támogatói okirata idén feb-
ruárban érkezett meg. A projekt teljes költsége kö-
zel 139 millió forint, melybõl 7,5 millió forint az ön-
erõ. A projekt megvalósításának kezdete 2022.
február, befejezésének tervezett idõpontja 2023.
december 31. A beruházás során vápás betonút
épül a Westel-toronynál, útstabilizálás és burko-
lat-megerõsítés történik a lõtér közelében, illetve
aszfaltozási munkák zajlanak a Tejfölös úton.
Összesen 1600 méter hosszúságú külterületi út ja-
vítása valósulhat meg a következõ év végéig.
Reméljük, hamarosan elindulnak végre a megyei
önkormányzattal közös beruházások is, melyek-
rõl még 2016-ban született döntés, így a Sió-pro-
jekthez kapcsolódó csónakház és kikötõ, valamint
a kerékpárút építése is megkezdõdhet. A beruhá-
zás költsége az eddig rendelkezésre álló adatok
szerint a kerékpárút esetében 147 millió forint,
amelynek összegét tartalmazza a 800 milliós fej-
lesztési keretünk. A csónakházhoz és a kikötõhöz
szükséges kb. 60 milliós összeg megérkezését is
hamarosan várható.
A Magyar Falu Programban elnyert pályázatok
közül az építési telek kialakítására, közmûvesítése
nyert projekt megvalósításának befejezése húzó-
dott át erre az évre. A volt piactér területén hozunk
létre három építési telket a megítélt 15 millió forin-
tos támogatásból. Szintén a Magyar Falu Program-
ban volt sikeres a pályázatunk a Könyök utca burko-
latának javítására. A 39,84 milliós támogatás saj-
nos nem fogja fedezni az út teljes helyreállítását. A
pontos mûszaki tartalom meghatározása után lesz
lehetõség a beruházás költségeinek megtervezé-
sére és a kivitelezés elõkészítésére.
A költségvetésünk 17,6 millió forintot tartalmaz a
Víghegy utcai partfal megerõsítésére. A vis maior
támogatásból (15,8 millió forintból) és önerõbõl
még az idén meg kell építenünk az új partfalat.
Szeretnénk kis lépésekkel folytatni a polgármesteri
hivatal belsõ felújítását. A lelakott belsõ terek meg-
újítására 2 millió forintot irányzott elõ a költségve-
tés.
Természetesen folyamatosan dolgozunk a követ-
kezõ idõszak fejlesztési forrásainak megszerzésén.
Tucatnyi elõkészítés, tervezés alatt lévõ elképze-
lés, ötlet várja a megvalósulási szakaszba lépését.
Komoly, elhivatott csapat dolgozik azon, hogy a vá-
ros fejlõdése biztosított legyen, hogy komfortérze-
tünk javuljon.

Torma József polgármester

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt
lakosaitól

Baum Ferencnétõl,
Molnár Istvántól,
Magosi Miklóstól,

Balogh Juliannától,
Ságvári Józseftõl,

Tóth Teréztõl,
Orsós Erzsébettõl,

Hajnal Jolántól,
Rigó Györgytõl,

Horváth Istvántól,
Sztojka Bélától,

Nagy Andrásnétól,
Kling Ernõnétõl

„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.)

Helyreigazítás
A Simontornyai Hírek januári számá-
ban tévesen jelent meg egy információ a
karácsonyi ajándékutalványokról.
A szöveg helyesen: minden 75 év feletti
simontornyai lakoshoz 5000 forint érté-
kû vásárlási utalványt juttattak el.
A hibáért elnézésüket kérjük!
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Könyv István János a Magyar Kultúra Lovagja
2022. január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából Budapes-
ten, a Stefánia Palotában, a Honvédség Mûvelõdési Központjá-
ban nemzetközi gála keretében a Falvak Kultúrája Alapítvány 13
ország 140 jelöltje közül 25 személynek adta át a Magyar Kultúra
Lovagja címet.
Az ünnepeltek között szerepelt Könyv István János simontornyai
grafikusmûvész is, aki a lovagi címet a „Település életminõsége
fejlesztése érdekében végzett mûvészeti életmûvéért” kapta.

A következõ méltatás hangzott el az ünnepségen:
Könyv István János nagykanizsai születésû, Simontornyán élõ mû-
vész. A kirakatrendezõ és dekoratõr iskola elvégzése után kiállí-
tás-tervezéseket és reklámgrafikai munkákat készített. 1978-ban,

honvédként, grafikai vázlatain elsõként
rögzítette azt az elgondolást, amibõl 40 év
alatt a Katonai Emlékpark – nemzeti em-
lékhely –, Pákozd kifejlõdött. Több mûvé-
szeti és társadalmi szervezet tagja. Tizen-
négy évig Simontornya város önkormány-
zati képviselõjeként, az oktatási, kulturális
és sportbizottság tagja, majd elnöke. Több
kulturális mûfajban Simontornya városát
és Tolna megyét népszerûsítõ, hagyomány-
teremtõ mûvészeti rendezvény megálmodó-
ja, vezetõje, producere, létrehozója. A Si-

montornyai Színházi Nyár Alapítvány, az „Õsöd üzen” történelmi
elõadássorozat, a Millennium – Régiók Összmûvészeti Fesztiváljai
I., II., III., az Országos Hõlégballon Verseny, a Régiók Fúvószenei
Tábora, fiatal rockzenekarok bemutatása. Nemzetközi internetes fo-
tópályázat. Magyar szépirodalmi könyvek gyûjtésével könyvtárat ala-
pított az erdélyi Székelybõn. Az általa alkotott kültéri mozaik díszíti
40 éve a simontornyai bõrgyár homlokzatát. Grafikái több mint száz
kiállításon szerepeltek, itthon és külföldön. Megtalálhatóak a Parla-
mentben és más közintézményekben, valamint magángyûjtõknél. A
város címerének és zászlajának, valamint több intézmény és civil-
szervezet emblémájának tervezõje. A magyar kézmûves hagyomány-
õrzõ mesterségek sokoldalú támogatója. Mûvészetét meghatározza
magyarsága, neveltetése és Kárpát–hazaszeretete. A Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány megítélése szerint a „település lámpása.”
Simontornya minden lakosa nevében szeretettel gratulálunk a ki-
tüntetéshez és köszönünk mindent, amit a városért és annak
hírnevéért tett!

Jutalmat kaptak a simontornyai éremlelet megtalálói

Gárdonyi Róbert 2020. szep-
tember elején még nem sejtet-
te, milyen kalandos események
részese lesz hamarosan. A Hu-
nyadi utcában lakó nagyszüleit
gyakran meglátogatta koráb-
ban is, de soha nem gondolta
volna, hogy kincseket rejt a föld
mélye. A szerencsés napon is
kis segítséggel került elõ a lelet,
hiszen a vakondtúrás tetején fi-
gyelt fel egy fényes pénzérmé-
re. Ez indította el õt, hogy mé-
lyebbre ásson, így talált rá a
korsóra, amirõl akkor még
nem lehetett tudni, mit tartal-

maz. Bencze Kornélnak szólt
elõször, aki a helyszínre érve
telefonon hívta fel a simontor-
nyai származású Ódor Jánost,
aki jelenleg a megyei múzeum
igazgatója, ezzel biztosított
volt a szakszerû feltárás, majd a
lelet feldolgozása és egy na-
gyon látványos kiállítás elkészí-
tése. Az éremlelet értékét
12.794.000 Ft-ra becsülte Tóth
Csaba, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum numizmata szakértõje.
A megyei múzeum felterjesz-
tette megtalálói jutalomra a
becsületes megtalálókat, akik-
nek 2021. december 16-án a ré-
gészeti örökség megmentése
érdekében végzett önkéntes
munkájáért és jogkövetõ ma-
gatartásáért Füleky Zsolt, a
Miniszterelnökség Építészeti,
Építésügyi és Örökségvédelmi
Helyettes Államtitkárságának

vezetõje megtalálói jutalmat
adott át. A Miniszterelnöksé-
gen tartott ünnepségen Bencze
Kornél személyesen vett részt.
Példa értékû, ahogyan Gárdo-
nyi Róbert és Bencze Kornél
eljártak az ügyben, biztatás
minden jó érzésû ember szá-
mára. A jogszabály betartásá-
val, nemcsak a törvényességet
képviselték, hanem bõvítették
a nemzet értékeit, a tudomá-
nyos ismereteket, hozzájárul-
tak Tolna megye, fõként Si-
montornya hírnevének növelé-
séhez, és egy nagyon látványos
kiállítás létrejöttéhez. Így so-
kan részesülhettünk a kincsle-
let okozta élményekbõl.
A szekszárdi Wosinsky Mór
Megyei Múzeum által készített
kiállítás jelenleg a simontor-
nyai várban látható, a módosí-

tott idõpont szerint 2022. de-
cember 31-ig.
A leletet bemutató: „A 16. szá-
zadi simontornyai éremlelet”
címû kiadvány megvásárolható
a Simontornyai Várban.

MI-né

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy na-
gyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értéke-
inket. Sajnos a járványhelyzet miatt már második éve nem ünnepelhetünk együtt. Az
idei évben online mûsor megtekintésével emlékezhettük.
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Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Januárban megjelent Kiss Mar-
git: „Csillagos ég, merre van a
magyar hazám?” címû kiadvá-
nya, melyben az I. és II. világhá-
borúban részt vett katonákról
összegyûjtött információkat le-
het megtalálni.

Bár egyre távolabb kerülünk tõ-
le, mégis egyre inkább foglal-
koznunk kell vele, nem szabad
elfelednünk azokat az embere-
ket, akik egyetlen életüknek
legszebb idõszakát áldozták fel
a háború oltárán. Harcoltak a
hazájukért, a családjukért,
kénytelenek voltak cselekedni
és elmondhatatlan borzalmakat
éltek meg. Mi, akik csak elmon-
dás alapján, filmekbõl ismerjük
ezt a kort, az emlékezéssel tu-
dunk legtöbbet tenni értük. De
figyelmeztet is minket arra,
hogy jólétünk, békénk sérülé-
keny, bármikor kerülhetünk
olyan helyzetbe, hogy rendelet-
tel, paranccsal kényszerítenek
minket más emberekkel, másik
nemzettel való szembefordu-
lásra.
E könyven olvashatnak Rabócz-
ki Istvánról is, aki mindkét há-

borúban szolgált és alig fél éve
avatták vitézzé.
1899. január 22-én született Si-
montornyán. Alapiskoláit hely-
ben végezte, majd kisbirtokos
szülei földjén maga is gazdál-
kodni kezdett. 1917. október
15-én vonult be a 69. Királyi
gyalogezredhez Pilsenbe. Ki-
képzése után az olasz frontra
vitték, ahol a Monte Grappáni
nagyobb csatákban az összeom-
lásig harcolt. A nemzeti hadse-
regben két évet szolgált. A két
világháború között a kis családi
birtokon gazdálkodott és aktív
szerepet töltött be a község éle-
tében, mint leventeparancsnok,
önkéntes tûzoltó. 1940-ben
részt vett a délvidéki bevonulás-
ban. Ekkor öt hétig szolgált.
1944. október 10-én Szekszárd-
ra hívták be katonai szolgálatra,
ahonnan Pécsre, majd Gödöllõ-
re került. Részt vett a Pest kör-
nyéki harcokban. Utolsó meg-
maradt levelét Halimbáról
küldte 1944. november 2-án.
Egy simontornyai katonatársa
elmondása alapján 1944. no-
vember 19-én az oroszok ko-
moly tüzérségi támadást indí-
tottak és ennek során Rabóczki
István elesett. 1993-ban levél

érkezett a családnak a Magyar
Honvédség Központi Irattár
Parancsnokától, miszerint Ra-
bóczki István hadmûveleti terü-
leten 1944. december 12-én el-
hunyt.
Felesége több érdeklõdõ leve-
let írt a haláleset közeli falvakba
(pl. Isaszeg), de ezek ered-
ménytelenek maradtak férje el-
temetése tárgyában. Többször
tett kísérletet a család sírhely-
ének felkutatására, de az ered-
ménytelen maradt.
Unokájuk, Vámi István nyugal-
mazott iskolaigazgató a családi
iratok átnézése során nagyapja,
katonai szolgálatához kapcso-
lódó információra lelt. Tudo-
mása szerint nagyapja rendel-
kezett a vitézségi érem bronz
fokozatával, nagyanyja elmon-
dása szerint megkapta a „kis-
ezüst” kitüntetést is.
Levelet írt a Hadtörténeti Le-
véltárba, hogy információt kap-
jon nagyapjáról és kezdemé-
nyezze a Vitézi Rendbe való fel-
vételét.

A levéltártól kapott válaszlevél-
bõl idézünk:
„A budapesti Hadtörténeti Le-
véltárban csak az elsõ világhá-
borúban kitüntetett magyar ka-
tonák nem hiánytalan kitünte-
tési javaslatai vannak meg. E
gyûjteményünkben Rabóczki
Istvánra (Simontornya, 1899.) a
cs. és kir. 105. gyalogezred tize-
desére egy Bronz Vitézségi
Éremre szóló elõterjesztést ta-
láltunk (Leg. 29851/14). Esze-
rint nagyapja az olasz fronton,
ahol 1918. február 7. óta szol-
gált, 1918. június 15-én a Grap-
pa elõtti 1703. sz. magaslat ellen
végrehajtott támadáskor tûnt ki
vitézségével, vagyis ez idõpont
után eshetett el, vagy halhatott
meg sebesülés, betegség követ-
keztében, vagy hadifogságban.”
2021. szeptemberében Buda-
pesten ünnepélyes keretek kö-
zött Rabóczki Istvánt posztu-
musz vitézzé avatták és a vitézi
rend sorába emelték. A kitün-
tetést unokája, Vámi István vet-
te át.

90 ÉVES

Január 22-én lett 90 éves Zsigmond Tibor-
né dr. Váczi Irén (Irénke néni). 1932-ben
született Maglódon, a Szekszárdi Garay Já-
nos Gimnáziumban érettségizett, majd a
Szegedi Egyetem Természettudományi
Karán szerzett diplomát biológia–kémia
szakon. 10 évig Tolnán tanított, majd 1965-

ben Simontornyára került, a helyi gimnázi-
um majd az általános iskola igazgatója volt.
Nyugdíjazása után még 17 évig tanított a
simontornyai iskolában. Doktori címét ko-
rán elhunyt férje emléke elõtt tisztelegve
50 évesen szerezte. Férje francia–orosz
szakos tanár volt. Két gyermekük van, dr.
Zsigmond Árpád kardiológus fõorvos és
Zsigmond Katalin, aki pedagógus lett.
Unokái között van orvos, tanár, közgaz-
dász, gépész és kertészmérnök.
2010-ben a Simontornya Múltjáért Alapít-
vány gondozásában megjelent a Zsigmond
Tiborné dr. pedagógus életútja címû könyv,

ami Zsigmond Tiborné dr., Géringerné
Horváth Hajnalka, és Tóthné Unghy Ilona
közös munkája során született.
Szakmai és közösségi munkáját számos al-
kalommal elismerték. Elsõ tulajdonosa a
Tolnai Öregdiák Egyesület által alapított
Kisherceg díjnak. Megkapta a Simontor-
nyáért díjat és a Tolna Megye Kiváló Köz-
alkalmazottja kitüntetést. Irénke néni évti-
zedekig dolgozott a városért, generációkat
tanított. 2014-tõl Simontornya város dísz-
polgára.
Kívánunk neki erõt, jó egészséget és még
sok örömöt!
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László Levente

Kovács József–Kis Vivien
Gulyás Imre–Beréti Szilvia Anett

SIMONTORNYÁRÓL KERÜLT
EGY LEPKE A HORTOBÁGYRA

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
2021 õszén hirdette meg alkotópályázatát,
melynek témája a LIFE IP GRASS-
LAND-HU területek rovarvilága volt.
A projekt célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei helyszíneket, kiemelten a te-
rületekre jellemzõ rovarfajokat megismer-
jék a gyerekek és felnõttek egyaránt, ezál-
tal felhívják a figyelmet az élõhelyek és a
természeti értékek védelmének fontossá-
gára.

Az alábbi rovarfajokról várták az alkotáso-
kat: szürkés hangyaboglárka, vérfû-han-
gyaboglárka, nagy szikibagoly, Stys- tarsza,
vöröslábú hegyisáska, erdélyi avarszöcske,
beregi futrinka, nagy tûzlepke, díszes tar-
kalepke. A nevezõk tetszõlegesen egy vagy
akár több fajt is megjeleníthettek egy-egy
pályamunkán.
Négy korcsoportban hirdették meg a pá-
lyázatot, általános iskolai alsós és felsõs di-
ákok, középiskolások, valamint felnõttek
is nevezhettek.
A zsûri elé 854 szebbnél szebb alkotás ke-
rült. A fajok ábrázolása némely esetben
rendkívül élethûre sikerült, mások fan-
tasztikus elképzeléseket, ötleteket örökí-
tettek meg, különleges, munkaigényes
technikákat alkalmaztak. Mivel több érde-
kes technikát használtak a nevezõk, így a
rajzok/festmények, valamint a 3D-s alko-
tások külön kategóriákban lettek értékel-
ve korosztályonként is.
Ennek a pályázatnak lett nyertese König
Nándorné 3D-s kategóriában „Nagy tûz-
lepke” alkotásával.
Gratulálok a csodálatos szalmaképekhez
és alkotói munkásságodhoz!

G.H.H.

A Simontornyai
Bõrgyári Torna
Club 100 éve

A XX. század elején
Simontornyán aktív
sportélet zajlott. Ennek
adott szervezett keretet
1922-ben a bõrgyár ve-
zetése, amikor a Si-
montornyai Bõrgyári
Torna Club néven meg-
alakult az SBTC. A
klub többszöri átalaku-
lást követõen a mai na-
pig mûködik. Ebben az évben érkezett el
fennállásának 100. évfordulója. A klub és a
város vezetõsége szeretné e jeles eseményt
méltó módon megünnepelni. Ehhez kér-
jük a sportszeretõ lakosság segítségét.
Tervezett kiállításhoz várunk fotókat, iga-
zolásokat, mezeket, egyéb relikviákat. A
tárgyakat a városi könyvtárban lehet lead-
ni nyitvatartási idõben. A kiállítás után a
kapott tárgyakat természetesen visszaad-
juk tulajdonosaiknak. Köszönjük, hogy se-
gítséget kapunk a kiállítás megszervezésé-
hez.

Vácziné Horváth Anikó szervezõ

Bizonyság a Hithez
Amíg magam voltam, kutattam-kerestem,-
Mi végre a Világ? Benne hol az Isten?
Ábrándos szemekkel bámultam az eget.
Kétségre, kérdésre, választ tán ott lelek.

De nem jött bíztatás, bár múltak az évek.
Apró fénypontjait láttam csak az égnek.
Milliárdnyi csillag a végtelen terén.
Azon is túl,- Isten, -csak egy apró remény.

Azután jöttél Te, s közel jött a világ,
Mikor rám vetetted szemednek sugarát.
Milliárdnyi csillag ott ragyog szemedben.
Apró reménységbõl valóság lett bennem.

Megszûnt a gyötrelem, s keblem is dagad.
Csöndes ámulatban gyönyörû dal fakad.
Nem kutatok többé, hisz megleltem mindent.
Szemedben Világot, s lelkemben az Istent.

Budapest, 1992
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Egy év kihagyás után, január 15-én ismét megrendezésre került a tûzoltóbál. Az eseményen több tûzoltóság is képviselte magát. Eljöttek Sárbogárd,
Lajoskomárom és Dunaújváros tûzoltói, ezzel elismerve és támogatva a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesületet. A vendégeket Kojnok Róbert pa-
rancsnok úr köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy a 2021-es évben 37 káresethez vonultak az önkéntes tûzoltók, ennek fele mûszaki mentés, másik
fele tûzeset volt. Elmondta még, hogy a tûzoltó laktanya elkészült, a mûszaki átadás megtörtént és a hivatalos átadó ünnepségre március 19-én kerül sor.
Ezután az egyesület hölgy tagjainak egy szál virággal, a férfi tagoknak pedig egy üveg borral a köszönték meg jelképesen az egész éves munkájukat. A ze-
nét a Voice Band zenekar szolgáltatta. Az eseményt számos helyi vállalkozó, önkormányzati képviselõ és magánszemély is támogatta, nekik köszönhetõ-
en számos értékes tombolatárgy is kisorsolásra került. G.H.H.

TÛZOLTÓBÁLTÛZOLTÓBÁL

SOLYMÁSZBEMUTATÓ
a Kisasszony-tónál

2022. február 5-én tartottuk idei elsõ programunkat a Kisasszony-tónál. Régóta kedves ismerõsünk Kiste-
leki Gergely solymász, akit úgy is neveznek: a madarakkal suttogó. Ha valami vadmadárral kapcsolatos
kérdésem van, mindig hozzá fordulok. Így történt most is, amikor a kiserdõben különleges madártollakat
találtam. Mint kiderült erdei fülesbagoly vált egy ragadozó prédájává. Így jutottunk el a beszélgetés során
oda, hogy miért is ne tartanánk itt egy solymászbemutatót. Gergely szívesen eljött, hisz órákat tud mesélni
madaras sztorijaiból, élményeibõl és otthon gondozott madarairól. Nem csak nevelõ, hanem madármentõ
munkássága is kiemelkedõ. Nagy örömünkre sokan eljöttek erre a találkozásra, kicsik és nagyok is érté-
kes információkkal és „felemelõ” élményekkel tértek haza. A programot egy hangulatos esti tábortûzzel
zártuk. Kora tavasszal tervezünk még érdekes programot.
Hamarosan jelentkezünk a részletekkel.

Facebook oldalunkon rendszeresen betekintést
nyerhetnek az érdeklõdõk a Kisasszony-tó életébe,
történéseibe, és értesülhetnek az eseményeinkrõl:
https:// www.facebook.com/kisasszonyto/

Dolovai Zsuzsanna


