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Kiállítás
a kõtárban

A Bátai Fazekas Alapítvány már nem elõ-
ször hozott kiállítási anyagot a várba. Ok-
tóber 29-én „Ha Isten velünk, ki elle-
nünk?” címmel ismét érdekes tárlatot nyi-
tottunk a vár kõtárában. A bátai emberek
életmódját, viseletét, tevékenységeit, val-
lásos szokásait, hagyományait láthatjuk a
20 tablón, amik korabeli fotókból, doku-
mentumokból lettek összeállítva. Különle-
gessé teszi a kiállítást a két életnagyságú fi-
gura, melyek Kanizsai Dorottyát és a bá-
táról származó dajkáját jelenítik meg. A
várat a XIV. században a Kanizsai család
kapta meg, akik aztán Ozorai Pipóval cse-
rélték el a sárvári birtokért. Ebbõl a Kani-
zsai családból született késõbb Dorottya.
A kiállítást Kuti Imréné, a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet Tolna megyei igazgatója nyi-
totta meg.

MI-né

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Szeptember 26-án délután a TEMI Fried Mûvelõdési Házban gyûltek össze a város
nyugdíjasai az idõsek világnapja alkalmából. Torma József polgármester köszöntötte az
idõseket és szépkorúakat, sok erõt és jó egészséget kívánt mindennapi életükhöz.

A BSZV Nyugdíjas Klub tánccsoportja és a Bõrgyári Nyugdíjas Klub táncosai korukat
meghazudtoló energikus elõadással léptek színpadra. Ezután a Fried Mûvelõdési Ház
énekkarának elõadását hallhattuk. A jó hangulatot a Borvirág – B’orchestar együttes te-
remtette meg, bordalokkal és finom simontornyai borokkal. Így a töltött káposztát már
vidáman, nótaszó mellett költhették el a vendégek.

G.H.H.



2 ÖNKORMÁNYZAT 2021. október

A 2021. szeptember 26-i képviselõ-testületi ülés
fontosabb hozzászólásai és döntései:

Torma József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy
most nem készül tévéfelvétel, mert a felvevõkamera javítás alatt van.

1. Polgármesteri tájékoztató az elõzõ ülés óta hozott
fontosabb döntésekrõl, intézkedésekrõl,

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

Csõsz László képviselõ: A városüzemeltetés új épületén a festéssel valami
gond van. Esõ után a szürke festéken átüt a dûbelezés.
Torma József polgármester: Ma volt a mûszaki átadás, tudtak a problémáról.
Tóth István képviselõ: Megkérdezte, hogy a szociális beruházásnál hogyan
tervezik, alá lesz-e pincézve az épület.
Torma József polgármester: Megrendeltek egy új tervet, még nem készült
el. Nem lesz pince, de mélyebbrõl indul az alapozás. Pénteken a gimnáziumnál
eldugult a szennyvízrendszer. Valószínûleg még a bõrgyári kármentesítésnél
eltörtek egy csövet, aztán úgy hagyták. Holnap reggel jön a Voma kitisztítani.
Körtés István képviselõ: Megkérdezte, hogy mi a helyzet a fûtéssel.
Torma József polgármester: A tervet jóváhagyta az E.ON, reméljük az E.ON
hamarosan átveszi a hálózatot és felszerelik a gázórát.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a lejárt határ-
idejû KT határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette, a
még nem teljesült határozatok határidejét 2021. december 31-ére mó-
dosította.

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

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: 285 millió forinttal módosul a
költségvetés, fõleg a pályázatok miatt. 200 millió forintot nyertek a komposz-
táló üzemre, a két vis maior pályázatra 19 milliós támogatás érkezett, az
NKA-pályázatra fél millió, a csatornapályázatra 11 millió. Emellett érkezett
plusz állami támogatás az iparûzési adóra 11 millió és az óvodára 37 millió. Va-
lamint beszedtek a sportpályán bérleti díjként 1,6 milliót. A kiadási oldal is
eszerint módosul.
Torma József polgármester: A szõlõhegyi úttal kapcsolatos pályázatot most
sikerült lezárni, volt még vissza 11 millió forint, azt most utalták. A pénzügyi bi-
zottság ülésén szó volt a helyi adók helyzetérõl is. Egész évre 103 milliós bevé-
telt terveztek, már 87 millió beérkezett. A kintlévõségek pedig 64 millióra csök-
kentek 80 millióról. A vendégház felújítására 6 milliót terveztek, de jött 2 millió
forint a Roszatomtól, és 1 millió az alapítványtól. A gimnáziumra viszont 20 mil-
liót terveztek, de az 13 lesz, de abból 4 milliót idén, 6 milliót jövõre visszakap-
nak bérleti díjként az iskolafenntartótól.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megalkotta a
2021. évi költségvetésérõl szóló 4/201. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletét.

3. Javaslat az önkormányzat csatlakozására
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Bursa Hungarica ösztöndíj a
felsõoktatásban tanulók számára létrehozott ösztöndíj. Az elnyerhetõ támoga-
tás 3 pilléren alapul: önkormányzati, megyei és állami részbõl áll össze. A tele-
pülések maguk határozhatják meg, hogy milyen összeggel támogatják a hall-
gatókat, az állam hozzátesz ugyanennyit. Az önkormányzatoknak szeptember
végén kell jelezniük minden évben, hogy csatlakozni kívánnak-e az ösztöndíj-
rendszerhez. Simontornya a kezdetektõl részt vesz ebben. A diákok majd októ-
berben tudnak pályázni, a humánpolitikai bizottság dönt a beérkezett pályáza-
tokról novemberben.
Csõsz László képviselõ: Megkérdezte, hogy a megyei önkormányzat nem
ad-e támogatást.
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ: A Tolna Megyei
Önkormányzat nem ad.
Torma József polgármester: Az önkormányzat támogatja a gyermekszüle-
tést, az óvodában ingyenes az ellátás, az általános és középiskolásoknak isko-
lakezdési támogatást ad a város. A helyi gimnázium jövõjével kapcsolatban

felvetõdött, hogy a gimnazisták részére is kellene tanulmányi ösztöndíj. Ehhez
komoly szakmai munka kell. Most csak a 10. és a 11. évfolyamok vannak a
gimnáziumban, a sorsa bizonytalan, ha megszûnik, akkor elmennek az egyete-
mi végzettségû tanárok, akkor az általános iskolai oktatás színvonala is csök-
kenhet.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete arról döntött,
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, és felhatalmazta a képviseletét
ellátó polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

4. Tájékoztató a közfoglalkoztatás
2021. évi helyzetérõl, feladatairól

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
tárgyalta a tájékozatót, a benne foglaltakat tudomásul vette, határozatot nem
hoztak. Javasolták, hogy számoljanak el a konyha felé a mezõgazdasági termé-
kekkel.
Torma József polgármester: A mezõgazdaságból eddig 508 ezer forint bevé-
tel keletkezett, most árusítják a batátát. Tavaly a kukorica volt a fõ bevétel, re-
méli idén is az lesz. Kb. 2,5 millió forint várható. Sajnos voltak csúszások, nem
készült el idõben az öntözõrendszer, nem lett csemegekukorica, jövõre már le-
het öntözni.
Tóth István képviselõ: Olvasta az anyagban, hogy 528 kg borsó termett. Ez
nagyon nagy mennyiség. Látszik, hogy jó gazdája van a kertnek.
Körtés István képviselõ: Azt hallotta, hogy a batátára nincs nagy kereslet.
Szántó Klára Gitta közfoglalkoztatás vezetõ: Az ásotthalmi csipszgyár
200-250 forintos kilónkénti áron venné át az egészet. Egy kínai cég 400 forintot
ígért. Termesztettek fehér, sárga és lila fajtákat is.
Torma József polgármester: A batáta palántákra 900 ezer forintot fizettek ki,
örülni kell, ha ennyi bevételük lesz majd.
Pénteken országos közfoglalkoztatási kiállításon voltak Lentiben. A megyébõl
Simontornya és Nagyszokoly kapott rá meghívást. Mikor 2019-ben ez az ön-
kormányzat elkezdett dolgozni, akkor a simontornyai közmunkaprogram szi-
tokszó volt a belügyminisztériumban. Innen jutottak el az országos rendez-
vényre való meghívásig. Köszöni a két kollégának a kiállításon végzett munká-
ját. Korábban a Start-plusz programokra sok pénzt adtak, feldolgozók épültek,
felújítások mentek máshol. Ebbõl fel szerették volna újítani a közfoglalkoztatás
épületét, de idén nem is lesz ilyen keret. Volt közfoglalkoztatási kiállítás Tamá-
siban is, ott is részt vettek, látták a megyében ki, mit csinál. Látszik, hogy jó
úton haladnak. Gond, hogy a közfoglalkoztatotti bér évek óta 57 ezer forint,
nincs munkaerõ. A közfoglalkoztatásnak most megbízható vezetõje van, és
vannak még problémák, de össze kell hangolni az önkormányzati és a közfog-
lalkoztatási tevékenységeket. Amikor terveznek valamit a közmunka program-
ban, aztán valami sürgõs munka miatt ki kell onnan venni az embereket, az
gond, nem tudják elvégezni a tervezett munkát.
Körtés István képviselõ: Kandiéknál sok szerves trágya képzõdik, szerezni
kellene belõle. És vannak ott önkormányzati földek is. Úgy tudja, hogy bérbe
vannak adva. De ha nem használják, akkor be kellene vetni kukoricával.
Szántó Klára Gitta közfoglalkoztatás vezetõ: A Kórház utca mögötti részen
Kandiék rokonsága otthagyott három ifányi trágyát, jó lenne felhasználni, de
nincs rá gépük.
Torma József polgármester: Egyeztetni kell a falugazdásszal.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A trágya szállítását, kiszórását
engedélyeztetni kell, rögtön be kell forgatni, nem maradhat ott napokra.
Csõsz László képviselõ: Javasolja, hogy a jobb termésátlag érdekében jövõre
tervezzék be a trágyázás költségeit is.

5. Tájékoztató a Közfoglalkoztatás
2022. évi feladatairól, célkitûzéseirõl

Torma József polgármester: A térkõgyártáshoz javasolja, hogy ne adják
alább, legalább annyit tervezzenek jövõre is, mint idén. És le kell mérni az uta-
kat pontosan, ez az idén nem sikerült. Javasolja azt is, hogy a temetõüzemelte-
tést is vegyék be a közfoglalkoztatásba. Szükség lenne a temetõ melletti terü-
leten parkolók kialakítására.
Szántó Klára Gitta közfoglalkoztatás vezetõ: A tervezéshez egyeztetni kell a
városüzemeltetéssel. Elvileg van három kõmûves, de csak egy dolgozik. Gyár-
tani tudnak jövõre is 1300 négyzetmétert, de lerakni nem tudják. El lehetne ad-
ni belõle a felesleget.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Várhatóan három
hét múlva jön még egy. A jó minõségû térkõnek 3500 forint négyzetmétere. De
ahhoz, hogy a helyi gyártásút árulni lehessen, ahhoz elõbb minõsíttetni kellene,
annak a díja milliós tétel.
Torma József polgármester: Nem érdemes eladni, nagyon sok a burkolásra
váró terület a városban. Le kellene mérni, hogy az óvodajárda, a Hársfa utca, az
Arany János utca, a vasútállomás járdája és a polgármesteri hivatal körüli jár-
da összesen hány négyzetméter.

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
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Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Azt javasolja,
hogy halmozzák fel, amit nem tudnak lerakni. Ha hirtelen kell, akkor ne kelljen
rá várni, legyen raktáron.
Szántó Klára Gitta közfoglalkoztatás vezetõ: Kéri, hogy a raktárépület tete-
jét újítsák fel, mert össze fog dõlni.
Csõsz László képviselõ: Már tavaly is javasolta, hogy a kolostor ablakait fes-
sék le.
Kapoli-Molnár Klára bizottsági tag: A játszótér kerítése veszélyes.
Körtés István képviselõ: Nemcsak a kerítés, hanem a rózsák mögötti átjáró-
nál a fal is, egy melléképület az. Magántulajdon. Javasolja, hogy zárják le az át-
járót, mielõtt baleset lesz.

6. Javaslat a Simontornyai Római Katolikus Templom
felújításának támogatására

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
tárgyalta az anyagot, de nem tudtak dönteni. 500 ezer forinttól 1 millióig több
javaslat is volt. A templom mellett a közterületen a járdát is megcsinálták. Be-
széltek róla, hogy meg kell érdeklõdni, hogy a projekt az egyház részérõl fedez-
ve van-e.
Torma József polgármester: Márciusban már beszéltek róla. A járdát folytat-
ni kellene a boltig, van ott egy gödör is.
Kojnok Róbert képviselõ: Az még a szennyvízberuházáskor keletkezett.
Torma József polgármester: A templomberuházás kivitelezõje nem vállalta a
folytatást. A bizottsági ülésen vita volt. Elszállíttatott az önkormányzat az épít-
kezésrõl szemetet is, egy konténert számláztak ki. A beruházás egy hónappal
elhúzódott, arra az idõszakra nem fizettek közterület-használati díjat. Kérdés,
hogy kifizettessék-e ezt. 270 ezer forint lenne.
Csõsz László képviselõ: 500 ezer forint támogatást javasol az egyháznak.
Már tavasszal is ezt javasolta, és tényként kezelte, hogy ez a támogatás ki lesz
fizetve.
Simontornya Város Önkormányzata a Simontornyai Római Katolikus
Templom épületének felújítását 500.000 Ft összeggel a 2021. évi költség-
vetése terhére, támogatja.

7. Javaslat a Simontornya vízrendezése – Sió torkolati
átemelõ építése TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060

azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásnak
lebonyolítására címû beszerzési eljárás megindításáról

Torma József polgármester: A projekt építési beruházás része nettó 49 millió
forint, és ez közbeszerzés-köteles. Most a közbeszerzési eljárásba meghívandó
cégekrõl kell dönteni. Javasolja a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanács-
adó Kft., a Deák Ügyvédi Iroda és a PLP Consult Kft. meghívását.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta és jóvá-
hagyta a Simontornya vízrendezése – Sió torkolati átemelõ építése címû
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárás-
nak lebonyolítására beszerzési eljárás megindításáról szóló elõterjesztést és az
eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívás tartalmát. Megbízta a
polgármestert, hogy az alábbi három cégtõl kérjen ajánlatot a közbeszerzési el-
járás lebonyolítására:
1. Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft., 7090 Tamási, Petõfi Sán-
dor u. 12.; 2. Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22., fsz. 1-2.; 3. PLP
Consult Kft., 7030 Paks, Kereszt utca 15.

8. Javaslat a 2022. évi városnap elõkészítésére

Torma József polgármester: Ma még nem a konkrét programokra vár ötlete-
ket, hanem szükséges egy keretösszeg meghatározása, amit a rendezvényre
költhetnek.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezi, hogy egy- vagy kétnapos lesz-e
a rendezvény.
Torma József polgármester: Az Experidence miatt volt idén kétnapos, de ta-
lán jobb is így. Utánanéztek a felmerült együttesek fellépési árainak, a Bagossy
Brothers fellépti díja 5,5 millió forint+áfa+színpad, a Halott Pénzé 6 mil-
lió+áfa+színpad.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy az idén mennyibe került a rendez-
vény.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az Experidance 3,5 millió+áfa,
a színpad 1,5 millió+áfa, a Unique 500 ezer, kisszínpad 500 ezer, Borvirág 120
ezer forint volt, plusz a vendéglátás.
Torma József polgármester: Összesen kb. 8 millió forintot költöttek rá.
Csõsz László képviselõ: De most nem voltak testvérvárosi delegációk, az õ
fogadásuk, szállásuk stb. is sokba kerül.
Ezután vita alakult ki a keretösszegrõl, végül Torma József polgármester sza-
vazást rendelt el a javasolt összegekrõl.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy a 2022. évi városnap költségeire 7 millió forint keretösszeget külö-
nít el a 2022. évi költségvetés terhére.

9. Javaslat a Magyar Falu Program keretében
az „Arany János utcában kialakítandó telkek

közmûbekötésének kivitelezése” projekt
kivitelezõjének kiválasztására

Torma József polgármester: A beérkezet ajánlatok közül a Városüzemelteté-
si Kft.-é a legjobb.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta
a „Magyar Falu” program keretében az „Arany János utcában kialakítan-
dó telkek közmûbekötésének kivitelezése” tárgyú projekt kapcsán a köz-
mûépítési (víz, szennyvíz) munkálatok kivitelezõjének kiválasztásáról
szóló elõterjesztést. Megállapította, hogy a lebonyolított eredményes el-
járás alapján a nyertes ajánlattevõ a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft., (7081 Simontornya, Szent I. k. u. 1.), felhatalmazta a polgármestert a
kivitelezési munkák megrendelésére, szükséges szerzõdések megköté-
sére.

10. Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. számú „Külterületi
helyi közutak fejlesztése” pályázat beadására

Torma József polgármester: Holnapra talán érkezik be hivatalos költség-
becslés, 150-200 milliós projektben gondolkoznak. Három útról van szó: az
egyik a Westel-toronyhoz vezetõ út, ezt vápás, betonosra tervezik, útstabilizá-
lással, ez 530 méteres szakasz, a másik a Tejfölös út, erre kopóréteg kerülne és
padkát raknának hozzá 515 méter hosszan, harmadik a Lõtérre vezetne, ez 555
méteres út lenne vízelvezetõ építéssel. Összesen 1595 méter út, ha 200 millió-
val számolnak, akkor 10 millió az önrész.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha 150 millióval számol, akkor az önrész 8 millió.
Szükség lenne az utakra.
Torma József polgármester: Saját erõbõl nem tudják megépíteni, csak, ha
nyer a pályázat. Emellett bent van egy másik pályázat az Agrárminisztériumnál,
abban is van útstabilizálás. Ha nyernek, és a város végezheti a kivitelezést, ak-
kor szükség lesz úthengerre, teherautóra is.
Más: érdemes lenne meghirdetni a ledarált betont. A darálás 3,3 millió+áfa
összegbe került, de van ott 30 ezer darab tégla, aminek 100 forint darabja, pró-
bálja annak fejében elszámoltatni, hogy ne kelljen fizetni a darálásért. Most a
befogadásért 1000 forintot kérnek tonnánként, ez Tamásiban 2000 Ft+áfa.
Eddig volt ebbõl másfél milliós bevétel. Az eladási ár most 2000 forint tonnán-
ként, ezt emelni kellene.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft ügyvezetõje: Tamásiban rostál-
ják is, az jobb minõségû.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha nyer a 200 milliós pályázat, és innen lesz az alap-
anyag az úthoz, akkor már meg is van az önerõ.
Torma József polgármester: A kármentesítés, majd a csatornaberuházás so-
rán telehordták a telephelyet. Azt el kellett volna onnan szállítaniuk.
Csõsz László képviselõ: Sajnos, amire az utak megépülnek, addigra teljesen
elöregedik a szõlõvel foglalkozó réteg. Csökken a megmûvelt szõlõk területe,
alig van fiatal, aki folytatná.
Simontornya Város Önkormányzati Képviselõ-testülete támogatja, hogy
Simontornya Város Önkormányzata a vidéki térségek kisméretû infra-

A katolikus templom tetõfelújítása befejezõdött

Folytatás a következõ oldalon.
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struktúrájának fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
címû VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiírás keretében az önkor-
mányzat tulajdonában álló 3466/9, 3456, 0333/5, 3001 helyrajzi számú
külterületi utakon fejlesztést hajtson végre. A pályázathoz szükséges
6.960.686 Ft önrészt a 2021. évi költségvetés felhalmozási tartalékának
terhére biztosította, felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtá-
sára, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefolytatására,
szerzõdések megkötésére.

11. Javaslat a 2022-2036 évi idõszakra tervezett
Gördülõ Fejlesztési Terv elfogadásáról

Torma József polgármester: Gondok vannak ezzel a tervezettel, beszélt a
DRV-vel, máshogy kell kezelni ezeket a dolgokat. A SCADA-rendszerbe csatla-
kozás, amivel távfelügyelet van, az leginkább a DRV érdeke. Arra beterveztek
3,7 milliót. Nem javasolja így elfogadni ezt a tervet. Húzzák ki a javaslatból azt a
részt, hogy a DRV-tõl rendelik meg a munkát. Van az önkormányzatnak beszer-
zési szabályzata. Aszerint járjanak el, adjon árajánlatot a DRV! Nem szerepel a
tervben a víghegyi nyomásfokozó. Az igari úton a csere pedig már az elõzõ
tervben is benne volt a szennyvíz ágazatban. Beruházást semmit sem tervez-
tek.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, mint a 21-
20783-1-001-00-12MEKH kóddal rendelkezõ DRV_S_606_Simontornya
szennyvízelvezetõ rendszer ellátásért felelõse a víziközmû-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmû Zrt. által a 2022-2036. idõszakra elkészített Gördülõ Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülõ Fej-
lesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a
megrendelte.

12. Javaslat a „Simontornya vízrendezése – Sió
torkolati átemelõ építése” címû projekt keretében

ellátandó „környezeti állapotfelmérés dokumentáció
elkészítésére” tárgyú beszerzés megindítására

Torma József polgármester: Három céget kérnek fel a feladatra. A barname-
zõs beruházáshoz is ezeket a cégeket hívták meg.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta
és jóváhagyta a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati átemelõ épí-
tése” címû projekt keretében ellátandó „környezeti állapotfelmérés ké-
szítése” tárgyú beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattéte-
li felhívás tartalmát. Megbízta a polgármestert, hogy az alábbi három
cégtõl kérjen ajánlatot a környezeti állapotfelmérés készítésére: Pancza
Tímea (7100 Szekszárd, Cseri János u. 51/A.), Gemenc Bau Kft. (7100
Szekszárd, Tinódi u. 7.), Répás Attila (1153 Budapest, Pázmány P. u. 48.)

13. Javaslat a „Simontornya vízrendezése –
Sió torkolati átemelõ építése” címû projekt keretében

ellátandó „az infrastrukturális beavatkozásokat
kiegészítõ szemléletformáló, tájékoztató akció”

tárgyú beszerzés megindítására

Torma József polgármester: A körárok pályázattal kapcsolatos soft elemek-
rõl van szó. Itt is három céget kérnek fel a feladatra.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta
és jóváhagyta a „Simontornya vízrendezése – Sió torkolati átemelõ építé-
se” címû projekt keretében ellátandó „az infrastrukturális beavatkozáso-
kat kiegészítõ szemléletformáló, tájékoztató akció megvalósítása ” tár-
gyú beszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívás
tartalmát. Megbízta a polgármestert, hogy az alábbi három cégtõl kérjen
ajánlatot a szemléletformáló, tájékoztató akció megvalósítására: BCSB
Platinum Kft. (7361 Kaposszekcsõ, Napsugár utca 2.), Compendium-Fi-
nance Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor utca 10.), Hurtáné Gerõcz Brigitta
EV (7200 Dombóvár, Pannónia u. 31., III/7).

14. A Javaslat az „Új vízmûkút létesítése
a Várkert utcai telepen” címû projekt
beszerzési eljárásának megindításáról

Torma József polgármester: A meghívandó cégeket láthatják az elõterjesz-
tésben.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete megtárgyalta
és jóváhagyta az „Új vízmûkút létesítése a Várkert utcai telepen” címû
projekt kapcsán a közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges
ajánlattételi felhívás tartalmát. Megbízza a polgármestert, hogy az alábbi
három cégtõl kérjen ajánlatot a tervezett mûszaki létesítmény kivitelezé-
sére: Geofûtés Kft. (6726 Szeged, Szõregi u. 30.), Madricon Kft. (6750
Algyõ, Rákóczi telep 60.), Aquadrill 92 Kft. (1035 Budapest, Derû utca 2.
A. ép. fszt.).

15. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

Torma József polgármester: Közelgõ fontos események: október 13-án vá-
rospolitikai fórum lesz, 16-án szemétszedési akció. Tárgyalt egy városi imázs-
film elkészítésérõl is, valamint papíralapú reklámanyag létrehozásáról is. 760
ezer forintos ajánlatot kapott a pécsi cégtõl Ezeket a pályázati soft elemekre
tervezett költségvetésbõl lehet finanszírozni.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy a TOP Plusz pályázatokról mikor be-
szélnek.
Torma József polgármester: Látni kell, hogy mikor indul, milyen források vár-
hatóak a megyében.
Csõsz László képviselõ: A felújított gimnáziumi épületben a jövõben lehetne
idõsek otthona.
Torma József polgármester: Beszéltek errõl az intézményben, a realitás,
hogy nincs szakképzett munkaerõ ilyen feladatra. Az egészségügyi végezett-
séggel rendelkezõk a dupláját keresik, mint a többiek, jelenlegi létszámmal is
gond a helyettesítés.
Csõsz László képviselõ: Most is zsúfoltan vannak.
Kojnok Róbert képviselõ: Az egy ipari terület, nem javasolja ott idõsotthon
mûködtetését.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2021
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztály-
vezetõ

BURSA PÁLYÁZATOK
Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumá-
val együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tan-
év második és a 2022/2023. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATRA azok a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATRA azok a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
b) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtõl kezdõ-
dõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Figyelem! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/ paly/palybelep.aspx A regisztrációt követõen lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtá-
sának határideje: 2021. november 5. A pályázatot a lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvi-
lágosítás a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ és a
http://www.simontornya.hu/index.php?pg=_palyazatok internet címen
vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Torma József polgármester
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A POLGÁRMESTER TOLLÁBÓL
Az elõzõ képviselõ-testületi ülés után is feszített tempóban zajlott az önkor-
mányzati munka. Ez mind a kiviteli szakaszban lévõ beruházásainkra, mind a
projektek elõkészítésére, valamint a hivatali munkára is érvényesek volt.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztésére nyert pályázatunk beruházása kap-
csán megtörtént az idõsek klubjának és a szolgálatoknak a Vár tér 5. szám alóli
kiköltözése. Az eredeti tervekkel ellentétben nem a volt okmányiroda épületé-
be, hanem a barnamezõs beruházás kapcsán elkészült és átvett új épületbe
költöztek át. A beruház a két építési helyszínen (Vár tér 5., volt okmányiroda) jó
ütemben zajlik. A mûszaki ellenõr szervezésében legalább kéthetente koordi-
nációs értekezletekre kerül sor, ahol a felmerülõ mûszaki problémákat igyek-
szünk kezelni. Szeptember 28-án a beruházás kapcsán jelentkezõ többletkölt-
ségek miatt egyeztettem a Magyar Államkincstár kollégáival. A pályázatban
vállalt mûszaki tartalom megvalósítása érdekében forráskiegészítést szeret-
nénk igényelni az irányító hatóságtól.
A második új ivóvízkút fúrása érdekében megkezdõdött a hatósági engedé-
lyeztetési eljárás. A vízjogi létesítési engedély kapcsán több alkalommal
egyeztettünk a tervezõvel, mûszaki ellenõrrel, hatósággal, szakhatósággal. A
gördülékenyebb megvalósítás érdekében megkezdtük a kivitelezõ kiválasztá-
sát is.
A Magyar Falu Program építési telkek kialakítása kapcsán megkezdõdött az
Arany János utcában a víz- és csatorna közmûhálózatokhoz való csatlakozá-
sok kiépítése. A bekötõút építéséhez a kivitelezõ kiválasztása megtörtént, a
szerzõdéskötés folyamatban van. A kivitelezési munkálatok várhatóan novem-
berben történnek meg.

A hónap során megtörtént a Dr. Kiss István és az Arany János utcák teljes felü-
letû útburkolat javítása. Emellett több nagy felületû aszfaltozásra is sor került.
A vállalkozó még kisebb javításokat elvégez a beruházás területén, ill. még né-
hány úthiba javítására kerül sor. Az eddig leigazolt munkák után 26,8 millió kifi-
zetésére került sor eddig. A pótmunkák meghatározása, azok beárazása folya-
matban van.

A volt bõrgyári irodaházba költözõ iskola mûködése nem indult könnyen. Saj-
nos az elsõ hetekben kiderült, hogy a szennyvízrendszer mûködésképtelen. A
teljes külsõ hálózat mosatása során derült ki, hogy a kármentesítés során egy
négy méteres szakaszon összetörték a nagy átmérõjû vezetéket. Annak hely-
reállítása nem történt meg. A hibák elhárítása több napot vett igénybe. Kiemel-
ten köszönöm a DRV. Zrt. kollégáinak segítségét.
A hideg idõ korai érkezése komoly problémát jelentett a március végével elkez-
dõdött gázrendszer újra üzembe helyezésével kapcsolatban. Nagyon komoly
erõfeszítéseket kellett tennünk, hogy mielõbb rendelkezésre álljon a fûtõ-
anyagként használt gáz az épületben. Október 12-én elindulhatott a fûtés,
mindkét kazánt sikerült beüzemelni. A diákoktól és az épületben dolgozóktól el-
nézést kérek a kellemetlenségek miatt.
A TOP-os barnamezõs pályázatunk kapcsán szeptember 27-én megtörtént a
tûzoltóság épületének mûszaki átvétele. Sajnos a gázbekötések még egyik
épület esetében sem valósultak meg. A végleges közmûhálózatra történõ rá-
kötése után tudjuk megkérni az épületek használatbavételi engedélyeit, majd
ezt követõen kerülhet sor a projekt zárására.
A Gazdaságélénkítõ Program keretében a helyi zöld- és inert (építési) hulladék
kezelõ, újra- hasznosító telep megvalósítását a tervezési és a tervezett gépek
beszerzési feladatainak szervezésével folytattuk. A projektmenedzser haté-
kony segítségével jó ütemben folynak az elõkészületek.
A volt bõrgyár területe infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban az Innováci-
ós és Technológiai Minisztériumban jártunk. A Simontornya kiemelt társadal-
mi projekt kapcsán a minisztérium egyeztetést szervezett, ahol a víziközmûért,
energiapolitikáért és közlekedésért felelõs szakterületei is képviselték magu-
kat. A megbeszélésen pontosítottuk a telephely fejlesztési elképzeléseit.
A Magyar Falu Program keretében pályázatot adtunk be a Könyök utca útjaví-
tására. A kritikus állapotban lévõ utca burkolata csak teljes bontással és újra
betonozással oldható meg megnyugtató módon. Az elnyert közel 40 milliós tá-
mogatás csak a költségek egy részét fedezi. Október 18-án egy mélyépítõ cég-
tõl indikatív ajánlatot kértünk az utca teljes hosszban történõ felújítására. A
várható költségek ismeretében a képviselõ-testület elé fogom terjeszteni an-
nak az eldöntését, hogy milyen mûszaki tartalommal és mennyiséggel valósul-
jon meg a beruházás.
A szociális beruházásunk és az óvoda tetõfelújítás munkái miatt favágást kel-
lett megrendelni. A több mint 800 ezer forint értékû munka keretében a munká-
latokat akadályozó, illetve az épületekre már káros hatású fák kerültek kivágás-
ra. A kitermelt fa kisebb hányada asztalos alapanyagként, nagyobb része szo-
ciális tûzifaként kerül felhasználásra. November hónapban még tervezünk egy
favágást. Ide várjuk még a javaslatokat.
Szeptember 29-én megbeszélést folytattunk Urbán Ernõ úrral, a Filming Pécs
vezetõjével. A barnamezõs beruházásunk kapcsán elõkészítés alatt van egy, a
beruházást és a várost bemutató két perces film készítése. Az elmúlt hétvégén
a film gyakorlati munkálatai is elkezdõdtek.
Október 16-án õszi szemétszedést hirdettünk. A szombati esemény szintén a
barnamezõs beruházás szoft elemeihez is kapcsolódott. A Lõrinci, a Tejfölös, a
Székelyi utak és a Vasút mentén kb. 25 köbméter szemetet sikerült összegyûj-
teni. Köszönet a közel 50 fõnek, felnõtteknek, gyerekeknek, akik néhány órát
feláldoztak a hétvégébõl a környezetünk tisztítása érdekében.
Október 13-án közmeghallgatást szerveztünk, ahol beszámoltam az önkor-
mányzat elmúlt egy éves munkájáról, jövõbeli elképzeléseirõl, terveirõl, felada-
tairól. A rendezvényen részt vett és felszólalt Süli János miniszter úr, Orbán At-
tila a megyei közgyûlés alelnöke és Naszvadi Balázs területfejlesztési osztály-
vezetõ is.
Október 20-án a Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálat által szervezett jelzõ-
rendszeri megbeszélésen vettem részt.
Az elmúlt idõszak különbözõ eseményei, amelyeken személyesen sikerült
megjelennem:
Szeptember 26.: idõsek világnapja városi rendezvény, október 1.: idõsek világ-
napja az Õszikék otthonban, október 16-án civil kezdeményezésre és szerve-
zésben szüreti záró felvonulás és a Székelyi út melletti Herczeg–Fekete birto-
kon szervezett program, október 21.: simontornyai éremlelet helyi kiállítás
megnyitója, október 22.: nemzeti ünnepünk alkalmából helyi megemlékezés,
október 20-án a társulások (köznevelési, szociális, ügyeleti) üléseire került sor.
Az önkormányzat bizottságai az elmúlt idõszakban 1-1 alkalommal üléseztek.

Torma József
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Idõsek napja az Õszikékben

Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek
világnapját, azóta minden év október 1-jén meg-
emlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió idõs lako-
sáról.
Az Õszikék Szociális Szolgáltató Központban is ün-
nepeltük a jeles napot és köszöntötték idõs ellátott-
jaikat, gondozottjaikat.
A rendezvényen részt vettek az idõsek otthonának
lakói, a nappali ellátás klubtagjai, valamint a BSZV
Nyugdíjas Klub, az ÁFÉSZ klubtagok és a képvise-
lõ-testület tagjai is.
Torma József polgármester és Gyén Nóra intéz-
ményvezetõ mondta el ünnepi köszöntõjét.
Idézet az intézményvezetõ köszöntõjébõl, melyet
az otthonban lakó Gergely István Generációk címû
elbeszélésével zárt:
„12 éves Zorka tolókocsiban tolja nagypapáját, a
80 éves Zoli bácsit. Zoli bácsi lába fáj nagyon, ezért
küldte az élet tolókocsiba. Õszi csend szunnyad a
falevelekkel teleszórt, hûvös esõtõl pocsolyás be-

tonúton. Néha, hol gyengébben, hol erõre kapva
muzsikálni kezd a didergõ szél, ilyenkor már fel kell
tûrni a kabátgallért, de a kesztyûk még otthon a
ruhásszekrényben várják a telet. Az is itt lesz nem-
sokára! Az unoka és papája gondolatai az évfor-
dulók, névnapok, születésnapok körül forognak,
járják körül az említésre méltó eseményeket. Nagy-
papa, ma ugye az idõsek napja van? – kérdezi

Zorka. Bizony az van ma – mondja a papája és
megtörli szemüvegét. Mi az, hogy idõs? – kérdi
Zorka kíváncsi kis mosollyal az arcán. Az sok min-
dent takar… – néz maga elé a kisöreg, elgondol-
kodva messzemenõen; halk a hangja. – Tudod mi is
voltunk fiatalok, erõsek, szívósak, mint a vas! Aztán
egyik év múlt a másik után számtalanul, elmúlt a ta-
vaszunk, a mámoros, önfeledt nyári éjszakák tele
vágyakkal és beteljesülésekkel, míg el nem jött a
mi õszi idõnk is. Sok munka és munka, mert aki vin-
ni akarta valamire, annak dolgoznia kell, amíg
megöregszünk, és méltósággal tudjunk az utánunk
jövõk elé állni. És emlékeznek ránk, persze csak,
azokra, akikre érdemes! Mert ez jó és nagy dolog,
úgy értem: az emlékezés! Akire még halála után is
emlékeznek, tisztelettel ejtik ki nevét, az még, tu-
dod, itt van velünk, örökké, nem ment el tõlünk so-
ha…! Itt végig söpört az úton a szél, de Zorka és
nagypapája már nem érezték: hazaértek a jó meleg
szobába.”
Az ünnepi köszöntõ után az ozorai Napraforgó Nép-
dalkör tagjai csodálatos énekeikkel és ruháikkal
kápráztatták el a közönséget. Ezt követõen a TEMI
Fried Mûvelõdési Ház énekkara mutatta be mûso-
rát. Végül Ságvári Zsuzsanna és Kiss Hajnalka
„Buszmegállóban” címû paródiája zárta le ezt a je-
les napot.

G.H.H.

Hozzánk is elért a Jerusalema örömtánc mozgalma. Az Õszikék dolgozói is készítettek videót a népszerû
dal és hozzákapcsolódó koreográfia felhasználásával. A dél-afrikai Jerusalema címû dalnak fülbemászó
dallama és magával ragadó lüktetése van. A kihívás pedig rémesen egyszerûen hangzik: megmutatni a
boldogságot. Azt, hogy az élet szép, még a világjárvány idején is. És akkor is, ha semmid nincs. Ezt a dalt
több mint 360 millióan hallgatták meg, és sok száz baráti társaság, munkahelyi közösség tanulta meg a lé-
péseket, és töltötte fel a videóit a közösségi oldalakra.

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt lakosaitól

HORVÁTH JÓZSEFNÉTÕL
(sz: Márkus Zsuzsanna),
BOROS JÁNOSNÉTÓL

(sz: Lászai Julianna)

„Elmentél egy végtelen hosszú útra, mely-
rõl 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 arcunk-
ról az Érted hulló könnyeket”
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hiva-
tal nyilvántartása alapján készült.)

Tájékoztató fogorvosi ellátásról
Dr. Muneer Ahmad Al-Attar fogszakorvos rendelési ideje 2021. október 11-étõl:

hétfõ: 8.00–14.00, kedd: 13.00–19.00, szerda: 13.00–19.00,
csütörtök: 13.00–19.00, péntek: 8.00–14.00

A zökkenõmentes betegellátás érdekében elõjegyzést szíveskedjenek kérni!
Telefonszám: 06 (20) 2341 884
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ELISMERÉS
A nyugdíjasok világ-
napja alkalmából a
Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Érdek-
szövetségétõl elis-
merõ oklevelet ve-
hetett át kiemelke-
dõ munkájáért Fung
Istvánné, a Bõrgyá-
ri Nyugdíjas Klub
tagja.
Gratulálunk és to-
vábbi aktív életet kí-
vánunk!

ELISMERÉSEK

A Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség a Szent Flóri-
án nap alkalmából Géringer Szabolcsot, a
Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület tûz-
oltóját dísztárgy elismerésben részesítette A
tûzvédelem, a tûzoltó egyesület érdekében hu-
zamos idõn keresztül végzett tevékenységéért.
További munkájához sok sikert kívánunk!

Pappné Fekete Tímea 10 éve tett sikeres tûz-
oltó vizsgát, ezért szolgálati éremmel jutalmaz-
ták. Gratulálunk!

Segítség a kisgyermekkori
fejlesztésben

A Magyar Védõnõk Szakmai Szövetsége, a
FOF2020-148 kódszámú, „Szakmaközi együttmû-
ködések ösztönzése a szolgáltatási platform gazda-
gítása érdekében” címû pályázati projektje kereté-
ben szakmaközi workshopot szervezett Nyíregyhá-
zán. A projekt célja, hogy egy új módszer – részvé-
tel alapú partneri együttmûködés – alkalmazásával
elõsegítse a koragyermekkori fejlõdés zavarainak
felismerését, a fogyatékossággal érintett gyerme-
kek mielõbbi kezelését. A módszerrel a témában
érintett szereplõk között épít fel aktív párbeszédet,
közös cselekvést. A szereplõk: szülõk, egészség-
ügyben, szociális ellátásban, nevelési-oktatási te-
rületen mûködnek együtt. A projekt egyik minta-
helyszíne: Simontornya és Tolnanémedi települé-
sek, Horváthné Kelemen Katalin szakértõ vezetésé-
vel, az önkormányzatok, kiváló szakemberek, szak-
mai és civil szervezetek, szülõk aktív részvételével
a gyermekek fejlesztése érdekében.

Részletes célok:

1. A koragyermekkori fejlesztésben érintett szak-
és szakmaterületek frissítsék ismereteiket: a kom-
petenciák, a tevékenységek és az együttmûködés
terén.
2. Ismerjék meg a részvétel alapú bevonásra épülõ
szemléletet, építsék ki a szolgáltatásfejlesztés
módszertani tárházát.
3. A szereplõk hangolják össze tevékenységeiket,
gazdagítva, hatékonyabbá téve a szolgáltatásokat.
4. Fejlõdjön a szak- és szakmaterületek közötti
kommunikáció, együttmûködés.
5. Megvalósuljon a szülõk részvétel alapú támoga-
tása.

A projekt támogatója: az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma, közremûködõ szervezet a Schlachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. Projektve-
zetés: Várfalvi Marianna elnök, projektmenedzs-
ment: Tekse Balázs, Kuti Zsolt, népegészségügyi
csoport: dr. Vitrai József (szakmai vezetõ), tagok:
Horváthné Kelemen Katalin (mintahelyszín vezetõ
szakértõ), dr. Rákóczi Ildikó (mintahelyszín vezetõ
szakértõ), Halász Iván (közösségfejlesztõ, moderá-
tor).

Kivizsgálások,
korai fejlesztési módszerek

A 0 és 7 év közötti gyermekek legtöbbjének komp-
lex fejlesztésre van szüksége, amelyben az érzék-
szervi, a mozgás-, illetve az értelmi fejlesztés
együttesen jelentkezik. A Koragyermekkori Prog-
ram bevezetése óta rendszeresen ellenõrzik kifej-
lesztett szülõi megfigyelésen alapuló kérdõívek vá-
laszait a gyermekek mozgás, idegrendszeri, értelmi
fejlõdésérõl, a szociális képességekrõl, amit a vé-
dõnõi, majd háziorvosi szûrõvizsgálatok, szükség
esetén további kivizsgálások, majd korai fejlesztési
módszerek követnek. A Magyar Védõnõk Szakmai
Szövetsége tapasztalata szerint megyénkben kivá-
ló szakemberek dolgoznak, és ez szükséges a közös
együttmûködés kialakításához. A projekt támoga-
tója az Emberi Erõforrások Minisztériuma, közre-
mûködõ szervezet a Schlachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai intézet. Számos dolog lehet, ami
nehezítheti a gyermek fejlõdését, például utazási
körülmény. Simontornya és Tolnanémedi önkor-
mányzata, a gyermekek szülei és a szakmai szövet-
ség között szoros együttmûködés van.

SZÜLETÉSEK SZEPTEMBERBEN

Nagy Léna
Simoni Olívia Sarolta

Csonka Milán HÁZASSÁGKÖTÉSEK
OKTÓBERBEN

Tóth Gergely és Peresztegi Dóra
Horák János és Õri Zsófia

Pauska Tibor és Horváth Katalin
Kalapáti Dániel és Boros Nóra
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Õszi Hacacaáré
2021. október 9-én Simontornya is helyszínül szolgált annak az országos kon-
certsorozatnak, melynek fõ célja az összetartozás közös megünneplése. Ezt
hosszú elzártság után ismét személyesen, együtt tehettünk meg.
Az elmúlt idõszakban elmaradtak a koncertek, a hagyományos fesztiválok, a
kis közösségek tradicionális eseményei, a búcsúk és a falunapok is.
Ezzel az eseménnyel a közösségi érzés megélésének adtak újra lehetõséget a
résztvevõknek.

A rendezvényen felléptek:
A Végsõ stádium zenekar, melyben három simontornyai és egy mezõszilasi ze-
nész játszik. A zenekar tagjai: Klár Máté (basszusgitár,) Máté Balázs (gitár),
Molnár Péter Gergõ (ének, gitár) és Tasi Vazul (dob).
A Maxisun zenekar tagjai a hazai könnyûzenei élet különféle irányaiból érkez-
tek. Zenéjük ezáltal sokszínû: egyszerre hiphop, electro, house, jazz, rock és
pop, szövegeik pedig „az emberi élet nagy kérdéseit boncolgatják sajátos
maxisunos szemüvegen (...) keresztül.”
Este a színpadot Deák Bill Gyula és zenekara foglalta el és a hideg ellenére a kö-
zönség együtt énekelt a „magyar blueskirállyal”.

G.H.H.

A zene világnapja
A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a me-
lódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illõ-
ket összeegyezteti.
1975 óta október 1-jén megünnepeljük a zenét, a zene világnapján sokfelé
tartanak zenei programokat. Simontornyán is évrõl évre koszorút helyeznek
el a diákok a Szózat zeneszerzõjének, Egressy Béni szobránál, aki éppen 170
éve halt meg.
És 190 éve, 1831-ben halt meg a cseh származású František Vincenc
Kramar, vagy Franz Krommer, akinek a nevét Simontornyán Krammer Fe-
rencnek ismerjük, és kórusunk is az õ nevét viseli. Õ volt a XVIII. századi föl-
desúr, Styrum-Limburg Károly udvari zenésze.

A járványügyi helyzet miatt a kórusunk sem tudott
sokáig találkozni, elmaradtak a közös próbák. A
nyári idõszakban kezdtük a heti találkozókat, pró-
báltunk egymásra hangolódni. Egy csoport csak
úgy tud megmaradni, ha vannak közös tevékeny-
ségei, céljai. Nekünk most a zene világnapjának
estéje volt kitûzve. Szerettük volna magunkat úgy
összeszedni, hogy ki tudjunk állni a várban a közön-
ség elé. A közös éneklés, a közös rezgések éltetik a
csoportot és az egyes tagokat. Próbáltuk úgy
összeállítani a mûsorunkat, hogy változatos le-
gyen: egyházi és világi darabok, kórusmûvek és gi-
táros énekek hangzottak el. Nagyon fontos, hogy a
közönséggel újra kapcsolatba kerülhettünk, ami
megerõsítést, feltöltõdést eredményezett az éne-
keseknek és a hallgatóságnak egyaránt.

MI-né
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Borászati
rendezvény

A Simontornya Múltjáért Alapítvány Szakmai elõadásra, beszélgetésre
hívta a szõlõsgazdákat szeptember 24-én este a vár képtárába. A szürete-
léshez kapcsolódó problémák, a borkezelés számtalan mozzanata, borké-
szítés lehetõségei és veszélyhelyzetei kerültek terítékre apró részletekig
kitárgyalva. Az est elõadója, szakmai vezetõje Font Magdolna borászati
üzemmérnök, borlabor-vezetõ volt, aki igyekezett minden kérdésre kielé-
gítõ, alapos választ nyújtani. A beszélgetés alatt borkóstolás is zajlott.

Országos Könyvtári Napok 2021
2006 óta többféle hagyományt követve, de tartalmában mindig sokféle újdon-
ságot kínálva kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében
az Országos Könyvtári Napok eseményeire, programsorozatára minden év ok-
tóberében.

A 2021. évi Országos Könyvtári Napok
eseményeinek tervezésekor figyelem-
be vettük a megváltozott körülménye-
ket, a könyvtárak gyors alkalmazkodá-
sát a pandémiás helyzethez. Jelentõsen
bõvült az online szolgáltatások köre,
erõsödött a könyvtárak társadalmi sze-
repvállalása, figyelmet kapott a könyv-
tárosok tudása, helytállása. Az októberi
napokban felértékelõdik a személyes
találkozások lehetõsége is.
„A mélység az ugyanolyan, mint a ma-
gasság. Csak máshonnan kell nézni.”
(Kiss Ottó) (forrás: oszefogas.kjmk.hu)
Könyvtárunk idei tevékenységét az
egészségügyi helyzet mellett meghatá-
rozta az épület felújítása is. Így a prog-

ramsorozat elsõ rendezvénye a felújítás képeibõl készült kiállítás lett. A kiállí-
tás keretében mutatkozott be Váminé Horváth Borbála is, akinek papírfonással
készült gyönyörû tárgyait tekinthették meg az érdeklõdõk. Idén elõször hívtuk
játszani az erre vágyó kicsiket és nagyokat, két alkalommal is társasjáték dél-
utánt szerveztünk. Író-olvasó találkozó keretében Telegdi Ágnes író-természet-
fotós mesélt az elsõs-másodikos tanulóknak az állatokról, azok élõhelyeirõl,
saját fotóival illusztrálva a történeteket. A gyerekek állatos rajzokkal kedves-
kedtek az írónõnek, aki ezeket az alkotásokat nagy szeretettel fogadta.
2006 óta évrõl évre sor kerül a Mesél a
képviselõ címû programra is, melynek
ebben az évben Szabó Róbert alpolgár-
mester volt a vendége, sõt, idén elõ-
ször három képviselõ volt jelen a ren-
dezvényen, ki szülõként, ki mesélõ-
ként, ki érdeklõdõként. A mese után a
szintén hagyományosnak tekinthetõ
kézmûves foglalkozásra is sor került,
ahol a papírfonás kiállításhoz kapcso-
lódva Rohnné Tóth Ildikó fonott fenyõ-
fáit varázsolták ügyes kis kezek díszes

karácsonyfákká Pesti Istvánné, Anna
irányításával, a felnõttek pedig Vá-
miné Borikától leshették el a techni-
kai fogásokat.
Köszönjük mindenkinek, aki közremû-
ködött abban, hogy programjaink
megvalósulhassanak, és mindenki-
nek, aki részvételével megtisztelt
bennünket!

Vácziné Horváth Anikó
könyvtárigazgató
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„Csillagos ég, merre van a magyar hazám?”
A II. világháború végén nemcsak ka-
tonák, hanem leventekorú fiatalok
közül is sokan kerültek hadifogságba.
A „szerencsésebbeket” nyugatra vit-
ték magukkal a visszavonuló csapa-
tok. Így esett Csillag István is nyugati
hadifogságba. Egy tanyán kellett dol-
goznia Németországban, míg végül
haza tudott jönni onnan. Mindezt ké-
sõbbi vejétõl, Emperger Páltól tud-
tam meg.
Hasonló sorsra jutott B. Szabó József
tolnanémedi (?) lakos is, aki levente-
ként 27 hónapot töltött nyugati fog-
ságban. Halottakat kellett összeszed-
niük Németországban, mígnem õ is
hazatérhetett. Õ volt Szabó Zsolt
simontornyai volt polgárõr-parancs-
nok nagyapja. A történeteket is õ
mondta el – kemény történetek vol-
tak bizony.
1. De még náluk is rosszabbul járt Sal-
lai László (id.) – a vállalkozó Sallai
László édesapja. Katona nem volt õ
sem, csak levente. 1945-ben – már
véget értek a harcok – a bõrgyárban
elkezdõdött a munka, õ is ott dolgo-
zott. Egy budapesti útján azonban az
oroszok elfogták civil emberként az
akkor még 19 éves fiatalembert – aki
fel tudott mutatni gyári igazolványt
is. 4 évig volt fogságban egy Volga
menti lágerban. Vele együtt voltak ott
katonaként Tolnai László 7 évig! és
Gereny József (Mutyus). Tolnai Lász-
ló korábban Keresztes Lajossal is har-
colt együtt, de neki sikerült elkerülnie
a fogságot, a környékbeli harcokból
ért haza.
2. Szarvas Ferenc (id.) pedig úgy tu-
dott hazajönni, hogy a robogó teher-

vonat ablakrácsát kifeszítette és
Sáregres környékén 4-5 társával
együtt kiugrott a vonatból, s a nádas-
ban bujkálva, pár nap múltán ért haza.
Itthon szomorú hír várta, mert édes-
anyja a márciusi front alatt egy táma-
dásnál életét vesztette. A legtöbb
visszaemlékezést lányától, Egriné
Szarvas Erzsikétõl kaptam, aki elkül-
dött Budapestrõl édesapjának kato-
nai imakönyvébõl is egypár oldalt, s a
fényképes jogosítványt is 1927-bõl,
ami tehergépkocsira volt érvényes,
így sofõr volt a fronton.
3. A család kivette részét a háborús
veszteségekbõl, Szarvas Ferenc test-
vérbátyja, Szarvas Antal Pálfáról vo-
nult be 18 évesen és soha nem jött
vissza az orosz frontról. Õ az I. világ-
háború hõsi halottja volt.
4. Szarvas Ferenc késõbbi sógoráról,
Csomós Andrásról lánya, Kovácsné
Csomós Katalin megírta, hogy édes-
apja részt vett a felvidéki, kárpátaljai
észak-erdélyi és bácskai visszafogla-

lásban. 1942-ben Egerbõl ment ki az
orosz frontra, aknavetõs alakulatban
fõhadnagy, majd százados volt. 1943
januárjában, a doni áttörésnél esett
fogságba, 5 és fél évet töltött az orosz
fogolytáborokban. Hazatérve meg-
fosztották rangjától, majd 1994-ben
rehabilitálták, és alezredessé léptet-
ték elõ. Két kislány édesapja volt, fe-
lesége Szarvas Mária óvónõ. A bõr-

gyárban dolgozott programozóként.
Fogolytársaival rendszeresen talál-
koztak itthon. A tájékoztatást még
életében tõle kaptam, aki Hevesrõl
származott, s 1948-ban jött
Simontornyára. Szabadidejében a
szõlõjét mûvelte vagy gyalogtúrákon,
tájékozódási versenyeken vett részt.
(A lovas képen mellette Bagi Gábor
áll.)
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KÉZILABDA
Gyermekbajnokság

(kiemelt elsõ osztály, U14)

Két sima
– egy gyõzelem, s egy vereség –

mérkõzést játszott
a Simontornya KK U14-es csapata

Majer sérülése miatt már a mérkõzés elõtt boríté-
kolható volt a Telekom elleni vereség, de nagyobb
ellenállást kellett volna tanúsítanunk. A csapat
megszeppenve, a helyzeteinket nagyon rosszul ki-
használva, és mentálisan is szétesõen játszott. Saj-
nos a védelem volt gyengébb a szokásosnál, s eh-
hez meg szinte értékelhetetlen kapusteljesítmény
társult. A mérkõzés képe alapján ilyen arányban is
megérdemelten nyert az ellenfél.
Simontornya KK–Telekom Veszprém 15-30

Góllövõk: Viczina (2), Kovács Kolos (1), Rózsa (2),
Ferencz (5), Kiss (1), Szeip (2 ), Orsós (1)
Önmagunkhoz képest gyenge játékkal hozta a csa-
pat a kötelezõt. Többen mélyen tudásuk alatt telje-
sítettek.

Simontornya KK–Gyõr 29-16
Góllövõk: Viczina (4), Kovács Kristóf (3), Kovács
Kolos (2), Rózsa (5), Ferencz (6), Kiss (3), Szeip (2),
Orsós (2), Zámbó (2)

Gyermekbajnokság U13
területi bajnokság

A Simontornya KK
õrzi veretlenségét

2021. október 9-én újabb U13-as fordulót rendez-
tek Simontornyán, mert a tököli helyszínt megvál-
toztatták. Csapatunk – a sérült Majer Gergõ nélkül
– minden nehézség nélkül nyerte meg a mérkõzé-
seit, s továbbra is õrzi a veretlenségét. Az ellenfél
balkezes átlövõje jelentett egy kis problémát,
amúgy minden csapatrészében jobb volt a csapa-
tunk.

Simontornya KK–Kõrösi KDSE 35-13
Góllövõk: Závodi (2), Szeip (4), Rózsa (12), Kovács
Kolos (5), Ferencz (7), Kovács Kristóf (3), Orsós (1),
Horváth (1)
Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, s a ka-
pusteljesítményekkel és a védelemmel is voltak ki-
hagyások.

Simontornya KK–VSK Tököl 48-7
Góllövõk: Závodi (6), Szeip (5), Rózsa (15), Kovács
Kolos (6), Ferencz (8), Kovács Kristóf (5), Juhász
(1), Orsós (2)

Gyermekbajnokság U14 NB I
(kiemelt elsõ osztály)

Küzdelembõl jeles, megõriztük
a veretlenségünket az NB I-es
felnõtt csapattal rendelkezõ
egyesületekkel szemben…

Gigászi küzdelem a nagyiramú és feszült mérkõzé-
sen, ahol a szépszámú nézõsereg parádés hangula-
tot teremtett. Mind a két csapat megszerezhette
volna a gyõzelmet. Mi akkor, ha jobb kapusteljesít-
mény mellé kevesebb technikai, taktikai hibát vé-
tettünk volna. Majer sérülése is rosszul érintette a
csapatot.

Simontornya KK–Éles Kézisuli 20-20
Góllövõk: Viczina (2), Zámbó (1), Kovács Kristóf (1),
Kovács Kolos (1), Rózsa (2), Ferencz (6), Szeip (5),
Orsós (1), Majer (1)
Felforgatott csapattal, de koncentráltabb védõ-
munkával, taktikailag fegyelmezettebb játékkal
megérdemelt gyõzelmet aratott a csapat. A kü-
lönbség nagyobb is lehetett volna, de ziccereket és
4 hétméterest is hibáztunk.

Simontornya KK–Tatabánya 19-13
Góllövõk: Zámbó (2); Kovács Kolos (3), Rózsa (3),
Ferencz (5), Szeip (3), Kiss (3)
Edzõk: Zámbó Tibor, Pordán István

SIKK

> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Ön-
kormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990

5. Jancski Árpád 1917-ben született, s már nõs
ember volt, amikor 1953-ban a bõrgyárba belépett.
A II. világháborúban õ is részt vett. Fiatalkori fény-
képét az 1956-ról szóló könyvbõl vettük.
Részt vettek még a II. világháborúban:
6. Palásti Lajos, aki a II. világháborúban elesett,
Halbaksz József sógora volt, s a bõrgyárban ipari
termelõket oktatott. Kalános János, Kalános Jó-
zsef (Öcsi) nagybátyja, õ is dolgozott egy ideig a
bõrgyárban.
Csapó Jánostól az alábbiakat tudtam meg: édesap-
ja, id. Csapó János a II. világháború frontjain har-
colt. Vele egy helyen szolgált sógora, Kiss István
szabómester. Mindketten fogságba estek, de kü-
lön-külön értek haza. Velük volt katona Billig István
is. Cseh László édesapja, Cseh Lajos tímár is har-
colt a II. világháborúban és haza is tudott jönni on-
nan.
7. Gereny Béla 1943 õszén vonult be, s 1945-ben
jött haza orosz fogságból. A bõrgyárban a krómcse-
res mûvezetõje volt. Mindezt még tõle egy korábbi
írásomhoz kaptam.
Halmágyi Lászlóné dr. Ágoston Évától az alábbiakat
tudtam meg:
Az I. világháborúban részt vett Valler Istvánnak –
akirõl az Ágoston családnál emlékeztünk meg – két
fia halt meg a II. világháborúban. Ifj. Valler István a
fronton olyan súlyos lövést kapott, hogy nem élte
túl. Levente testvéröccse tizenévesen elszökött
otthonról, hogy õ is harcolhasson. Azóta semmit
nem tudott róla a család. Nevük nincs az emlékmû-
vön, mert Igar-Vámon (Galástyában) éltek. Valler
István testvérének volt lánya, Valler Erzsébet. Férje
Herczeg István is kint volt a fonton az I. világhábo-
rúban, de haza tudott jönni sebesülten. A lábát lö-
vés érte, ami a járásán késõbb is meglátszott. Há-
rom fia volt: István (felesége Sipos Magdi), János
és József.
8. Molnár Jánosról Böröczkiné Zsoldos Erzsikétõl
kaptunk képeket. Édesapja, id. Molnár János, az I.
világháborúban esett el, õ pedig a II. világháború
frontjain harcolt. A nyugati fogság után Passau kör-
nyékérõl gyalog indult haza, de Bécsnél az oroszok
elfogták és így került orosz fogságba. A bõrgyárban
a box cserzõ mûhely mûvezetõje volt.
9. Ivancsik János az I. világháború, az Ivancsik test-
vérek fiatalabb öccse a II. világháború katonája
volt, de õ haza tudott jönni a frontról. Júliusi írá-
sunkban testvérei mellett is megemlítettük õt. Itt
kérünk elnézést nevének elírásáért, helyesen ter-
mészetesen Ivancsik János. A nagy csoportképen,
melyet lányától, Katótól kaptunk, õ a 2. sorban bal-
ról a 2. honvéd, a kürtös mellett ül.

Kiss Margit

4. a4. a
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MÁRTON-NAPI
ÚJBORÁLDÁS

A Fried Mûvelõdési Ház meghív
minden szõlõ-, bortermelõt és

érdeklõdõ borbarátot

2021. november 13-án (szombaton)
17.00 órakor tartandó „ÚJBORÁLDÁSRA”

Helyszín: Fried Mûvelõdési Ház

Minden bortermelõ hozhat „áldásra” a 2021. évjáratú borából
(amit megáldva hazavihet).

Programok:
* 14 órától gyermekprogramok, játszóház a simontornyai óvodában
* Az óvodától felvonulás az elkészített lámpásokkal a mûvelõdési házhoz
* 17 órakor Torma József polgármester köszöntõje
* Óvodások Márton-napi elõadása
* Soós József énekes mûsora
* Újboráldás
* Lõrinci Károly református lelkész áldása
* A megáldott borok csapra verése – Schweigert György

(a 2020. évi nagydíjas bor termelõje) közremûködésével
* Közös koccintás, borkóstolók
* Vacsora – „ludaskása”

Zene: Vörös József
A rendezvényen a részvétel INGYENES!

A FÛBEN-FÁBAN BIOBOLT IS RÉSZT VESZ
a magyarországi Jane Goodall Intézet „Passzold vissza, tesó!”

régi mobiltelefon-gyûjtõ kampányában!
Vidd be a boltba régi, már nem használt mobilod vagy annak tartozékait (töl-
tõ, fülhallgató) és segíts Te is!
A körforgásos gazdaság elvei szerint a visszagyûjtött telefonokból a feldol-
gozás során kinyert fémek újrahasznosításra kerülnek.
Olvass róla bõvebben itt: http://www.janegoodall.hu/programjaink/
passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas?fbclid=IwAR1UjFa3uRe03A
z89D_ygr8w0aqj16Y0HrB0h9N2d-cB8H4uol5AO990yYk


