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

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

Körtés István képviselõ: Megkérdezte, hogy a bõrgyár területén a víz-, áram-,
gázszolgáltatás kapcsán történt-e elõrelépés. És hogy a vállalkozók hogyan fo-
gadták az áremelést?
Torma József polgármester: Évtizedes a probléma. Az önkormányzat a Vá-
rosüzemeltetési Kft.-n keresztül vette át a közmûszolgáltatást. Tárgyaltak az
ITM-ben, és a miniszter úrral is egyeztettek, de az új kormány megalakulásáig
nem várható döntés. A gyár területén most 126 forint lett az áramdíj. A piaci ár
jelenleg 60 forint/kWh. Korábban 3 millió forint volt a havi számla, ez most 9
millióra nõtt. Vállalkozások vannak ott, simontornyai munkavállalókkal, ide fi-
zetik az iparûzési adót. Fontos ezzel foglalkozni. Az E.ON-nak is kell írni az ügy-
ben. A gyár területén egy alhálózat mûködik 21 fogyasztóval. Ezt szeretnék
megszüntetni, mert jelenleg a trafókat az önkormányzat üzemelteti, és mivel
elavult a hálózat, nagyon sok a hálózati veszteség. A rekonstrukció hatalmas
összegbe kerülne. A vízhálózatról: le kellene szakaszolni, vascsövek vannak,
korrodáltak. Közvetíteni próbálnak a vállalkozók és a DRV között. A városi vízel-
látás az új kúttal biztonságossá vált, ha elkészül a Várkert utcában a legújabb
kút, akkor arra is lesz lehetõség, hogy az ivóvizet onnan bevigyék a gyár terüle-
tére. Megrendelik a tervezést, de kivitelezés már más kérdés. Minimum 100
millió forintos költségre lehet számítani.
Tóth István képviselõ: A gyár területén ipari parkot szeretne létrehozni az ön-
kormányzat, de az ott lévõ vállalkozások nem voltak partnerek ebben.
Torma József polgármester: 14 hektáros területrõl van szó, 30 tulajdonossal.
Az ott mûködõ Ipari Társasházban kb. 20-an tagok. Az utoljára az összehívott
ülésen négy résztvevõ volt, az egyik az önkormányzat. Az ipari park ügyében
volt, hogy fél évig tartott egy aláírást megszerezni. Vannak, akik ki akarnak vál-
ni, és önállóan megoldani a vizet és az áramot. A 9 milliós számlára visszatér-
ve: ebbõl egy vállalkozásé 4 millió forint, egy másiké 1 millió. Ha õk kiválnak a
rendszerbõl, akkor még tovább nõnek a díjak, mert a hálózati veszteséget szét-
osztják a tagok között. Ebben az esetben tarthatatlanná válna a helyzet. Vagy
együtt, vagy külön-külön kell keresni a megoldást.
Tóth István képviselõ: Nem érti a vállalkozókat. Ha ipari park lenne, lehetne
pályázni. Olcsóbb lenne az áram, nem kellene a fejlesztésért fizetni.
Kojnok Róbert képviselõ: De nem tudni ez mikor lesz. Egy egyéni hálózatfej-
lesztés is sok idõ. Aki nem tud már várni, az kénytelen önállóan lépni. Kevés jól
mûködõ vállalkozás van ott. Van, aki bért még tud fizetni ugyan, de fejlesztésre
nincs pénze.
Torma József polgármester: Tizenéves már a probléma. Csatorna-beruhá-
záskor már megmondta, hogy a bõrgyárat is be kell venni a hálózatba. Ez nem
történt meg. Most próbál az önkormányzat segíteni. Az elektromos hálózat fej-
lesztésén dolgozik az önkormányzat. A vállalkozók csak azt látják, hogy eddig
egymilliót fizettek, most meg négyet. De aki munkát ad a simontornyaiaknak,
azt segíteni kell. Ha nincs munka, akkor az egész város bajban lesz.
Körtés István képviselõ: Volt olyan is, aki hónapokig tartozott, aztán, mikor
lekapcsolták az áramot, akkor rögtön tudott fizetni.
Torma József polgármester: A Városüzemeltetési Kft. vesztesége 5 millió fo-
rint volt. Ennek egy része az áram, másik a víz. Emiatt a kft.-nek likviditási
gondjai vannak. Mindenkit kiértesítettek, hogy egy hónapon túli tartozás ese-
tén lekapcsolják az áramhálózatról. De mérlegelni kell: ha bezár a vállalkozás,
akkor elbocsátások lesznek.
Körtés István képviselõ: Ha meglenne az ipari park cím, akkor nem lenne ak-
kora a gond. De az ügy elakadt.
Torma József polgármester: Igen. De ezt a problémát most az ipari park cím-
tõl függetlenül kell kezelni.
A lejárt határidejû határozatokhoz: a komposztáló projektben 30 millió forint ki-
egészítést kértünk a BM-tõl. Elméletileg ezt meg is adták, de majd csak akkor
lesz itt ténylegesen, ha lesz építési engedély. A kalapácsos aprítógépet meg-
rendelték, talán szeptemberre megérkezik. A vegetációs idõszakban szerettek
volna próbaüzemet indítani, de sajnos így már nem lesz rá lehetõség. Valamint
a piac pályázathoz kapcsolódóan módosítani kell egy korábbi határozatot, a
3/2022-t, ki kell egészíteni a fejlesztés helyének helyrajzi számaival.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete módosította
a 3/2022 (I. 25.) KT határozatát: Simontornya Város Önkormányzata be-
nyújtja a „Simontornya piactér korszerûsítése” c. pályázatát, mely fej-
lesztés az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévõ helyrajzi számokon va-
lósul meg: hrsz: 42 – 7081 Simontornya, Beszédes Ferenc utca; hrsz:

1468/4 – 7081 Simontornya, Mátyás király u.; hrsz: 1467 – 7081 Simon-
tornya, Beszédes Ferenc u. 2.

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletére és a

belsõ ellenõrzési jelentés jóváhagyására
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
ülésen tárgyalták a rendelettervezetet, volt néhány észrevételük, ezek alapján
a javítás megtörtént. Így a bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet és a bel-
sõ ellenõri jelentést.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a rendeletet és a belsõ ellenõri jelentést.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Az önkormányzat bevételei
2021-ben 2,3 milliárd forintot, a kiadásai 1,5 milliárd forintot tettek ki. Így a
többlet összege 818.897 ezer forint lett. A többlet egyrészt a tervezettnél több
adóbevételbõl, másrészt a megnövekedett normatívákból, valamint a beruhá-
zási kiadások tervezettnél alacsonyabb összegébõl származnak.
Torma József polgármester: Az adóbevételekrõl: 2020-ban 80 millió forintot
terveztek, 2021-ben 100 milliót, végül 140 millió forint folyt be. Beruházásokra
836 millió forint jutott. Idén 3 milliót már elköltöttek az áram tervezésére, 2 mil-
liót a tûzoltólaktanyára, 2,3 milliót a pályázatok elõkészítésére. A költségvetés
elfogadásakor 46 milliót terveztek tartalékba, ez már 86 millióra változott, a
költségvetés módosítására lesz szükség. Februárban összegyûjtötték, hogy
mit szeretnének elvégezni idén: lakásokat, utakat felújítani, a vendégházat mo-
dernizálni. A tervekhez költségvetést kell készíteni. Sajnos a pénzügyi osztály a
könyvelésben 3-4 hónapos csúszásban van, így nem lehet negyedévente kont-
rollálni a költségvetés állását. Csak lezárt költségvetéssel lehet februárban jól,
új költségvetést tervezni. lehet, hogy szükség lesz létszámbõvítésre, vagy bel-
sõ átszervezésre.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta az
önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendele-
tét.
Torma József polgármester: A napirendi pont 2. része a belsõ ellenõri jelen-
tés. Nem sokatmondó, de a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ jelentés ké-
szült. A belsõ ellenõr sok munkát végez itt.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2021. évi
belsõ ellenõrzési jelentést jóváhagyta.

3. Beszámoló a polgárõr egyesület és az önkéntes
tûzoltó egyesület tevékenységrõl, és a 2021. évi

önkormányzati támogatások elszámolásáról
Torma József polgármester: Tóth Bálint elnök úr nem tud részt venni az ülé-
sen, helyette kéri, hogy Kojnok Róbert képviselõ úr, a tûzoltó egyesület pa-
rancsnoka tartsa meg a beszámolót.
Kojnok Róbert, a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka:
A tévénézõk kedvéért elmondja, hogy márciusban tartották az új tûzoltószertár
átadó ünnepségét. Az egyesület már novemberben birtokba vehette az épüle-
tet. Télen már végre fagymentes helyen tárolhatták a tûzoltó jármûvüket.
A múlt évrõl: 37 alkalommal vonultak, 22 tûzesethez és 15 balesethez. Ez vala-
mivel kevesebb, mint a pandémia elõtti években szokott lenni, talán a karanté-
nok miatt kevesebb volt a baleset. Több sikeres pályázatuk volt: a Katasztrófa-
védelemtõl kézi rádiókat kaptak, ezeknek darabja 500 ezer forint. Szakfelszere-
léseket is vásároltak a pályázaton nyert pénzbõl. Az év végen kaptak 800 ezer
forintot felszerelés vásárlására. Idén szeretnének önállóan beavatkozó egy-
séggé válni. A támogatásként kapott pénzbõl fizették a tagok kötelezõ orvosi
vizsgálatát. Az elmaradt rendezvények (például Ozora-fesztivál) miatt a bevé-
teleik is elmaradtak. Idén várhatóan kettõ fesztivál is lesz Ozorán. Be kell ren-
dezniük az új szertárt. Az önkormányzattól már kaptak 2 millió forint támoga-
tást, abból bútorokat vettek. Múlt héten a Magyar Falu Programban nyertek
egy pályázaton, ebbõl a pénzbõl a szerállást rendezik be. Közben elszabadultak
az árak, a gázolaj 700 forint literenként, a gáz, az áram is drágult. Az új tagokat
is fel kell szerelniük egyenruhával. Nem szeretnék, hogy tûzesetek legyenek,
ezért azt kívánja, hogy minél kevesebbszer legyen szükség az egyesület mun-
kájára.
Bálint Péter, a polgárõr egyesület elnöke: A pandémiás idõszak alatt is igye-
keztek minden felkérésnek eleget tenni. Egyeztettek az idõsek otthonának ve-
zetõjével: segítettek volna az oltópontra szállításban, de végül erre nem volt
szükség. Viszont egyre nagyobb szükség volt a közös rendõr–polgárõr szolgá-
latokra. Meglepõdnek a lakosok, mikor a polgárõrség feliratú autóból rendõr
száll ki, de pozitív visszajelzéseket kaptak.
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Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
tárgyalta a beszámolókat, a tûzoltóságét el is fogadták. A polgárõrség képvise-
lõje nem volt jelen, ezért most jelzi, hogy az üzemanyag elszámolás táblázatban
egy napon több tankolás szerepel. Megkérdezi, hogy miért van ez, az autó át-
adása teli tankkal történik-e.
Bálint Péter, a polgárõr egyesület elnöke: Este sokszor zárva van a benzin-
kút, ezért lehetõség szerint estére teletankolják az autót. Kellemetlen lenne egy
esti segélyhívásnál azt mondani, hogy nem tudnak menni, mert kifogyott a
benzin.
Torma József polgármester: Erre nincs elõírás, annyiszor tankolnak egy nap,
ahányszor szükséges.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: Az egyik
napon lát háromszori tankolást, csak azért szólt, hogy ne legyen ebbõl vissza-
élés.
Csõsz László képviselõ: 9-10 liter az átlagfogyasztás, ez teljesen korrekt.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy alakult az együttmû-
ködés a MÁV-val.
Bálint Péter, a polgárõr egyesület elnöke: A kalauzokat kísérik a vonatokon,
havonta egyszer. De a várótermet minden szolgálatban ellenõrzik.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Igen, ezt tapasztalta, köszöni.
Kojnok Róbert, a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka:
Az átadás óta már 15 riasztásuk volt, az heti egyet jelent átlagosan. Az egy al-
kalomnak számít, ha egy vihar után 5-6 helyszínre kell kimenni kidõlt fák miatt.
Sok a szándékos tûzokozás, rendszeresen felgyújtják a nádast. Ezzel tönkrete-
szik az élõhelyeket, elõfordult, hogy a tettes eldicsekedett a kocsmában, hogy
kapott egy húszast, õ meg felgyújtotta a nádat. Felhívja a figyelmet, hogy ha
véget ér a veszélyhelyzet, akkor tilos lesz mindenféle égetés a kertekben is. A
komposztáló még nem készült el, gondot okoz majd a zöldhulladék elhelyezé-
se.
Torma József polgármester: Az átadásig is gyûjtik már a komposztálható
anyagot. Mind a két egyesületnek megköszöni a munkáját Simontornya Város
Önkormányzata nevében. Kéri, hogy a vezetõk tolmácsolják a köszönetét a
tagság felé. A biztonság nagyon fontos mindenki számára, ez a két egyesület a
biztonság érdekében dolgozik. Gondoltak a polgárõrökre is, lassan elkészül a
hivatal mögötti B-épület, abban lesz egy helyiség a polgárõrök részére. Emel-
lett lesz teakonyha, és egy szoba, ahol a kamerafelvételeket lehet figyelni. Kéri,
hogy ezzel kapcsolatban egyeztessenek Nyirati József informatikussal. A szo-
bák berendezéséhez vannak bútorok is, válogathatnak belõle. Garázst nem, de
parkolóhelyet tudnak biztosítani az autóknak is.
Bálint Péter, a polgárõr egyesület elnöke: Köszöni a lehetõséget.
Kojnok Róbert, a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka:
Ilyen önkormányzati tûzoltósági beruházás sehol sincs az országban. Ideigle-
nes raktárként is lehet használni az épületet. Most például a menekülteknek
szánt csomagokat tárolták. Az épület körül a parkosítás folyamatban van, ha az
befejezõdik, akkor lesz igazán szép az épület és környéke.
Torma József polgármester: A szomszéd jelezte, hogy nem lett visszaépítve
a kerítés. Kéri, hogy számítsák ki a költségeket, és segítsenek a kerítés vissza-
építésében.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
Simontornyai Polgárõr Egyesület és a Simontornyai Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 2021. évi tevékenységérõl és az önkormányzati támogatás fel-
használásáról szóló beszámolóját.

4. Beszámoló a civil szervezeteknek a 2021. évben
nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról

Lampert Csaba, a SIKK ügyvezetõje: Köszöni az önkormányzat támogatását,
és az is, hogy a képviselõk jelenlétükkel megtisztelik a rendezvényeiket.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a beszámolókat, mindkét anyag részletesen tartalmazza a támo-
gatás felhasználását. Ezért mindkét beszámolót elfogadásra javasolják.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Korosztályos szinten nagyon jók az
eredmények. További sikereket kíván.
Torma József polgármester: Szóba került a sportpálya fejlesztése. A sport-
csarnokban már sok minden megújult. A csatorna kész, a villanyszerelés folya-
matban van. A futópálya felújításra szorul. Kéri az elnök urat, hogy kezdjék el
elõkészíteni az anyagot egy gumiszõnyeges pályához. A két egyesület mellett
a tankerületet és az önkormányzatot is be kell vonni, ez nem lesz egyszerû. Kb.
31 millió forintba kerül egy ilyen pálya. Más: a vízórát át kellene telepíteni az
udvarba, és a járdát is fel kell újítani. Talán közfoglalkoztatásba be tudják ter-
vezni a térkövezését. Lacza Attila igazgatóhoz fordulva elmondja, hogy a mû-
velõdési ház kerítését is meg kell oldani, vízóraügyben pedig Teszler Jánosék-
kal kell felvenni a kapcsolatot.
Lacza Attila, a TEMI-Fried Mûvelõdési Ház igazgatója: Fontos, mert év vé-
géig be kell fejezni a beruházást. Örömhírt kaptak ma: a Magyar Falu Program-
ban 2 millió forintot nyertek hangosító berendezésre és bútorokra.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
TEMI–Fried Mûvelõdési Ház és a Simontornya Kézilabda Klub beszámoló-

ját a 2021. évben az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatások
felhasználásáról.

5. Javaslat a Simontornya, Temetõ utca 51. szám alatti
önkormányzati bérlakás típusának meghatározására

Torma József polgármester: A Paul-házról van szó. Korábban a Vöröskereszt
használta, aztán át is adta nekik az önkormányzat. Az évek múltával a segély-
szállítmányok elapadtak, majd a helyi Vöröskereszt Alapszervezet is meg-
szûnt. Most egy magánszemély használja, bérleti díjat fizet érte a Vöröske-
resztnek. Az önkormányzat és a Vöröskereszt közti szerzõdést most felbontot-
ták, arról kell dönteni, hogy a lakás milyen besorolást kapjon.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
bérlakás besorolást javasol. 30 ezer forint/hó bérleti díjjal. Az 50 ezer forintos
kauciót pedig vissza kell kérni a Vöröskereszttõl. És az idei évben a bérlõ által
befizetett bérleti díjat is.
Torma József polgármester: Azt kell eldönteni, hogy szociális alapon vagy pi-
aci alapon kerüljön besorolásra, kiadásra.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: Piaci ala-
pon.
Torma József polgármester: Rendben, akkor a besorolás és a négyzetméter
alapján a bérleti díj 30 ezer forint havonta.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a piaci
alapú besorolást javasolja, és azt is, hogy a jelenlegi bérlõ bérelhesse továbbra
is a házat.
Torma József polgármester: A jogalap nélkül beszedett összeget pedig fizes-
se vissza a Vöröskereszt. A felbontó szerzõdésben az szerepel, hogy átadás-át-
vételi jegyzõkönyvet írnak. Az épület kívülrõl rossz állapotban van, fel kell újíta-
ni. 2-3 évig nem lesz valódi bevétel, a bérleti díjat az állagmegóvására kell fordí-
tani.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határo-
zott, hogy a Simontornya Temetõ u. 51. szám alatti ingatlant piaci alapon,
határozatlan idõre bérbe adta.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A lakások besorolását az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások bérletérõl szóló rendelet egyik melléklete
tartalmazza, a másik melléklet pedig a helyiségek bérleti díjait, amivel egy ké-
sõbbi napirendi pontban foglalkoznak ma. Azt javasolja, hogy a teljes rendelet
módosítását annál a napirendi pontnál vitassák meg.

6. Javaslat a tankert bérletérõl szóló
szerzõdés módosítására

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: Módosítani
kell a szerzõdést. A bizottság javaslata, hogy a bérleti díj 25000 forint/hó le-
gyen. A beruházások tervezésekor egyeztetni kell a tulajdonossal, az önkor-
mányzattal.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: A múlt héten te-
lefonáltak a DRV-tõl a 2017-es vízdíj ügyében. A jövõ héten lesz az ügyben
újabb megbeszélés. Jelenleg nincs vezetékes víz az épületben.
Torma József polgármester: Kint voltak a kertészetben, látták a kertet, az
épületet. A DRV ügyben, lenni kellene írásos feljegyzéseknek. Az õsszel indul
ott egy beruházás, onnan rá lehet kötni majd az épületet a hálózatra.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Megkérdezi,
hogy ez mikorra várható. Õszre? És mi a helyzet a kerítéssel?
Torma József polgármester: Nem tudja fejbõl a pontos határidõt, de õszre
kész lesz. A kerítést a Kórház utcában lakók húzták oda. 2,5 hektáros a tankert,
abból 1 hektáron van termelés. A bérlõ kötelessége a terület rendben tartása.
Kérdezték, hogy az üvegezést meg lehet-e csináltatni önkormányzati pénzbõl,
õ igent mondott, de a pénzügyi bizottság leszavazta.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Õk is mindig csi-
nosítják a területet, most tulipánkertben gondolkodnak. De akkor feltétlenül
kell oda mosdó.
Torma József polgármester: Új bérleti szerzõdés lesz. Megkérdezi, hogy a
korábbi megkötésekor készült-e leltár.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Tóthné Unghy
Ilona igazgatósága idején készült egy. Az összekötõ házra még Vámi István pá-
lyázott, de az is önkormányzati tulajdonban van.
Torma József polgármester: Régen az iskola fenntartója az önkormányzat
volt. Vak Bottyán ÁMK néven része volt a szakmunkásképzõ is. A szakképzési
hozzájárulásból tudtak fejleszteni. A terület önkormányzati tulajdonban ma-
radt, de a tárgyi eszközök pl. varrógépek átadásra kerültek.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Amikor kiváltak
a Vak Bottyán ÁMK-ból, akkor 2 millió forintot fizetett a gépekért. A szakkép-
zéshez tartozott a traktor, a hangár, de ezeket nem kapták meg. A kertészetben
csak a régi, szinte muzeális értékû gépeket kapták csak meg, ezekrõl van listá-
ja.
Torma József polgármester: Javasolja, hogy a szerzõdés elõkészítését a
pénzügyi bizottság vegye át. A szakiskolai oktatás 2011-ig volt önkormányzati

Folytatás a következõ oldalon.
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feladat, utána egy magáncég folytatta az oktatást. A szerzõdéshez kell készíte-
ni egy pontos vagyonleltárt is.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Gesztust gyakorol az önkormányzat,
2011 óta évente kellett volna inflációkövetõen emelni a bérleti díjat. Ez nem
történt meg. Látták a kertészetet, értékes munka folyik ott.
Kojnok Róbert képviselõ: A 7. pontban benne van, hogy a karbantartás a bér-
beadó feladata. Vagyis, ha egy csap csöpög, akkor azt az önkormányzatnak
kellene megjavíttatni. Mivel alacsony a bérleti díj, javasolja, hogy ez kerüljön ki
a szerzõdésbõl. A bérlõnek jó gazda módjára kell eljárnia.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Soha nem kér-
ték az önkormányzattól a javításokat.
Torma József polgármester: A PTK szabályozza, hogy melyik félnek mi a kö-
telessége. Ettõl csak a felek közös akaratával lehet eltérni, és az eltérést ponto-
san szabályozni kell.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Megkérdezi,
hogy új szerzõdésben benne lesz-e az évenkénti felülvizsgálat, és hogy 5 évre
kötik-e meg.
Torma József polgármester: Lehet határozatlan idejû. A feladatellátáshoz
kapcsolódjon, nem piaci áron lesz. Közben újra felmerült a bõrgyári iskolaépü-
let sorsa. Az új iskola elkészül a nyáron, a gimnázium kiköltözik. Oda mehet a
szakiskola, van ott egy csomó bútor is.
Kántor Mónika, a Pillich Szakképzõ Intézmény igazgatója: Köszöni a lehe-
tõséget.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Korábban hûvös volt a viszony az önkor-
mányzat és az iskola között. De most volt egy jó hangulatú szalagtûzõ, jó lett a
kapcsolat. Kéri, hogy maradjon ez így.
Torma József polgármester: Most azért is küzdeni kell, hogy megmaradjon a
helyi gimnázium. A város nem mûködhet középiskola nélkül. Rendbe kell tenni
itt a polgármesteri hivatal elõtti kertet is. Jó lenne ide is tulipánokat ültetni.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Simontornya
belterület 114. hrsz ingatlan, tankert bérleti szerzõdését a mellékelt szer-
zõdéstervezet szerint módosította. Felhatalmazta polgármesterét a szer-
zõdés megkötésére.

7. Javaslat a tûzoltószertár használatba adásáról
szóló megállapodás felülvizsgálatára

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
azt javasolja, hogy maradjon változatlan a megállapodás.
Torma József polgármester: A bizottsági ülésen hosszan vitáztak a kérdés-
rõl.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Akkor az a döntés, hogy a meg-
állapodást felülvizsgálta a testület, és változatlan formában hagyja.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Városi
Tûzoltószertár használatba adásáról szóló megállapodást felülvizsgálta,
és azt változatlan formában hagyja.

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérleti díjának megállapítására és módosítására

Torma József polgármester: Bizottsági ülésen hosszan vitatkoztak a kérdés-
rõl, a tûzoltószertár kiadása, a Homokdomb 1-ben lévõ épület kiadása, és a köz-
terület használati díjakról is szó volt.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottsági
ülésen minden képviselõ részt vett. Az a döntés született, hogy a konyha bérle-
ti díjai maradjanak változatlanok, de önkormányzati dolgozók családi esemény
megünneplésekor kérhessenek méltányosságból 50%-os díjmérséklést, ami-
rõl a jegyzõ vagy a polgármester dönthet. A tûzoltószertár konferenciatermét
40 ezer forintért lehessen kibérelni alkalmanként 100 ezer forint kaució ellené-
ben. Aktív tûzoltósági tagok a tûzoltóparancsnok egyedi elbírálása alapján in-
gyenesen kibérelhetik. A vendégház 5000 Ft/fõ, de legalább 30 ezer forint dí-
jért bérelhetõ fûtési szezonban, és 4000 Ft/fõ, de legalább 15 ezer forint díjért
fûtési szezonon kívül. A közfoglalkoztatás épületének bérleti díja 20 ezer fo-
rint/alkalom. A közterület-használatra nem volt konkrét javaslatuk.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Utánanézett, hogy más településeken azt
hogyan szabályozzák. Például Várpalotán kategóriák vannak. Könyvárusítás
1300 Ft/nm/hó, alkalmi árusítás 300 Ft/nm/nap, vendéglátóipari helyiség tera-
sza 1000 Ft/nm/hó.
Torma József polgármester: Most a rendezvényekre kellene meghatározni.
Három hét múlva lesz a Várnap.
Tóth István képviselõ: Három kategóriát javasol: büfés kocsi, kis sátor, nagy
sátor. Nem mindegy, hogy csak egy hosszabbítót kér, vagy három fázist.
Torma József polgármester: Most a rendeletben 300 Ft/nm/nap szerepel. Ez
alapján egy 10 négyzetméteres sátor csak 3000 forint lenne, az kevés. Tavaly a
büfések két napra 25 ezer forintot fizettek.
Csõsz László képviselõ: A nagy büfésátrakért többet kell kérni, mint a kis áru-
soktól.
Kojnok Róbert képviselõ: A büfések után rengeteg szemét keletkezik, az is
pénz, mire elszállítják onnan.

Torma József polgármester: A bóvliárusokat ne engedjék be! Kategóriák kel-
lenek. Más díj a kézmûveseknek, mint az édességárusoknak.
Tóth István képviselõ: A lufis legyen 3000 forint, a kézmûves 5000 forint, egy
kis sátor 10 négyzetméterig 10 ezer, a büfés kocsi 25 ezer, a nagy sátor meg 40
ezer forint.
Torma József polgármester: Meg kell saccolni a fogyasztást, és ha nem viszi
el a szemetét, akkor fizetnie kell a szállításért is.
Csõsz László képviselõ: Nincs meg a technikai feltétele annak, hogy mérjék a
konkrét áramfogyasztást.
Torma József polgármester: De teljesítmény alapján meg lehet becsülni.
Körtés István képviselõ: Problémás, mert kérelemben azt mondja, hogy van
egy sütõje, aztán meg beállít négyet.
Torma József polgármester: A két nagy rendezvény költségvetése 10 millió
forint fölött lesz. Minden évben gond, hogy mennyi legyen a területért fizeten-
dõ díj. 1 köbméter szemét elszállítása 15.000 forintba kerül.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A rendezvények kapcsán lehet
külön szerzõdéseket kötni.
Torma József polgármester: Akkor most csak a bérleti díjakról döntsenek. A
javaslat tehát: konyha bérleti díjánál önkormányzati dolgozók a polgármester
vagy a jegyzõ engedélyével 50 % kedvezményt kaphatnak, de csak családi ren-
dezvény esetén. A szilveszteri buli nem az.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
módosító javaslatot.
Torma József polgármester: A tûzoltószertár konferenciaterme 40 ezer fo-
rint/alkalom + 100.000 forint kaució. Az aktív tag neki megfoghatatlan, ha va-
laki egyszer elmegy egy tûzoltógyûlésre, akkor már aktív tag?
Kojnok Róbert képviselõ: Tûzoltóparancsnokként statisztikát vezet róla,
hogy ki, mennyit dolgozik.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
módosító javaslatot.
Torma József polgármester: A vendégház 5000 Ft/fõ, de legalább 30 ezer forint
díjért bérelhetõ fûtési szezonban, és 4000 Ft/fõ, de legalább 15 ezer forint díjért
fûtési szezonon kívül.
A közfoglalkoztatás épületének bérleti díja 20 ezer forint/alkalom.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérõl és
elidegenítésérõl szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló rendeletét.

9. Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosító-
számú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem”
címû projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési

Szabályzat módosítására
Torma József polgármester: A Sió Projekthez tartozó közbeszerzési szabály-
zatot kell módosítani.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a TOP-1.2.1-
16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén
IV. ütem” címû projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások
során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat módosítását elfo-
gadta. Felhatalmazta polgármesterét, hogy a határozat mellékletét ké-
pezõ egységes szerkezetû Egyedi Közbeszerzési Szabályzatot aláírja.

10. Javaslat a Könyök utca burkolat-felújításának
kivitelezési munkálatait végzõ cég kiválasztásáról,
és a pályázati támogatással nem érintett szakasz

helyreállítási költségeinek vállalásáról
Torma József polgármester: A Magyar Falu Programban 37 milliót nyertek
útfelújításra. Három cégtõl kértek ajánlatot, A Tam Bau Kft.-tõl, a TOPa Kft.-tõl
és a Csigi Beton Kft.-tõl. Õk nem adtak be érvényes ajánlatot. A pályázati pénz-
bõl 298 méter utat tudnak felújítani, de a teljes Könyök utca 500 méter hosszú.
El kell dönteni, hogy a teljes hosszt, vagy csak egy részt csináltassanak meg.
A képviselõk egyhangúlag a teljes útfelújítást támogatták.
Torma József polgármester: A felsõ réteget felszedik, ledarálják, ez újrahasz-
nosítható. Új réteget tesznek rá. Gond, hogy a járda nincs benne az árban. Az
még újabb 10 millió forint lenne.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Jelenlegi árakon 8
millióból meg lehet csinálni.
Kojnok Róbert képviselõ: A járdát senki sem használja, belógnak a fák ágai.
Torma József polgármester: Egy háznál lóg be, már szóltak érte, hogy vágják
le. Kell a járda is, lehet, hogy csak jövõre tudják megcsináltatni közfoglalkozta-
tás keretében. A teljes útra az ajánlat 58 millió forint.
Csõsz László képviselõ: Akkor ez az egész évi keretet elviszi. De muszáj meg-
csinálni, és minél elõbb, mert az árak emelkednek.
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Torma József polgármester: Van tartalék a költségvetésben. Tavaly 27 millió
forintot költöttek útépítésekre, ez most 20 millió lesz. Még egy utca belefér.
Több nagyon rossz burkolatú útszakasz is van a városban.
Tóth István képviselõ: A Szilfa utca legyen.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha az egész Könyök utcán felverik a jelenlegi be-
tont, az pazarlás. A víz középen folyik. Ott rossz az út, ahol a gázvezeték miatt
feltúrták. Amit a Városüzemeltetés most csinált az jó.
Torma József polgármester: Olyan változatot kell elfogadni, ami legalább 50
évre biztosítja a megoldást.
Torma József polgármester: Ezen kívül a nagyobb forgalmú utcák felújítását
javasolja: Malom utca, Hunyadi utca.
Visszatérve az eredeti tervhez: akkor a Tam Bau Kft. ajánlatát fogadják el, mert
az a legkedvezõbb. A finanszírozás: 38 millió forint a Magyar Falu Programból,
és 20,5 millió forint a költségvetésbõl, a teljes utcahosszt felújítják.
Kojnok Róbert képviselõ: Megkérdezi, hogy nem kellett volna közbeszerzést
kiírni a projektre?
Torma József polgármester: Nem. Ez két külön szerzõdés lesz. Mivel nettó
50 millió forint alatt van az összeg, ezért nem közbeszerzés-köteles.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Könyök utca Magyar Falu Programban való felújításáról szóló elõter-
jesztést, és megállapította, hogy a lebonyolított eredményes eljárás alap-
ján a nyertes ajánlattevõ a Tam-Bau Kft. (7090 Tamási, Szabadság u.
109.). A teljes utca felújításával kapcsolatos 20.532.263 Ft többletkölt-
séget az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére vállalta, és felha-
talmazta a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére, a szük-
séges szerzõdések megkötésére.

11. Javaslat a vis maior támogatás keretében történõ
támfalépítés kivitelezési munkálatait végzõ cég

kiválasztására
Torma József polgármester: Itt is több ajánlat érkezett. A szakértõi vélemény
és a tervdokumentum elkészült. Július közepéig be kellene fejezni a projektet.
A Topa Kft. 21 millió forintos, a Városüzemeltetési Kft. 17,2 millió forintos aján-
latot adott be, a Tam Bau Kft. nem adott árajánlatot. 90%-os támogatottságú a
pályázat, 1,3 millió forint önerõ szükséges. Ha nem csináltatják meg, akkor el-
bukják a támogatást. Határidõt se lehet hosszabbítani.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a vis maior pályázat keretében Víghegy utcai támfal kivitelezésével
kapcsolatban beérkezett ajánlatokat. Megállapította, hogy a lebonyolí-
tott eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft. (7081 Simontornya, Szent István király u. 1.). A
nyertes ajánlati ár és a támogatott rész közötti 1.356.958 Ft különbözetet
az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére vállalta, felhatalmazta
a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére, szükséges szer-
zõdések megkötésére.

12. Javaslat a Simontornya, Beszédes Ferenc u. 24/15.
(1542/20 hrsz.) ingatlan eladására

Torma József polgármester: Megérkezett az értékbecslés, 400 ezer forint.
Az elõzõ ülésen döntöttek az eladásról.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt arról, hogy a
Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonában álló Simontornya, Beszé-
des Ferenc utca 24/10 szám alatti ingatlan az értékbecslésben meghatározott
400.000 Ft-os vételárért Berki Brigitta részére értékesítésre kerüljön, az adás-
vételi szerzõdés elkészítésének költsége, valamint az értékesítéssel kapcsola-
tos egyéb költségek a vevõt terhelik.

13. Javaslat a Simontornya és Térsége Szociális
Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás Társulási

Megállapodásának módosítására
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A TOP pályázat keretében törté-
nik a Vártér 5. alatti épület felújítása, utána a családsegítõ szolgálat átköltözik a
Szent István utca 1-be, a B-épületbe. Ehhez módosítani kell a mûködési enge-
délyt, ahhoz meg a társulási megállapodást és az SzMSz-t, meg a házirendet. A
képviselõ-testületet a társulási megállapodás módosítása érinti, mert a többi
társulási hatáskör.
Torma József polgármester: Reméli, hamar meglesz a költözés, de még kerí-
tés is kell.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Simontornya és
Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítását a melléklet szerint elfogadta.

14. Javaslat a „TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi
turizmusfejlesztés” címû pályázat beadására

Torma József polgármester: Nagyon közeli a beadási határidõ, dönteni kell.
Észak-Tolna Megye 62 települése 792 millió forintos keretre pályázhat. A vár
rekonstrukciójáról majd csak õsszel várható döntés. Az egész projekt 800 mil-

lió forint, annak itt nincs realitása. Jelenleg 2-300 milliót lehet reálisan nyerni.
Az egész tervbõl ezért most csak az elsõ három pontot tervezik beadni.
Az elsõ pont a volt Tok-telken egy fogadó épület és 26 darab parkoló kialakítá-
sa. Nettó 149 millió forintból.
2. A Mátyás király utca elején egy buszparkoló kialakítása. Ehhez elõbb a telket
meg kell vásárolni.
A 3. elem a bemutatás, itt feltétel, hogy a pályázat 10%-át erre kell fordítani. 31
millióból tervezik ezt. Cél, hogy a turisták által itt töltött idõ növekedjék. Így
több pénzt költenek itt. Nõ a látogatószám is. Ez most 20 ezer fõ évente, cél a
40 ezer fõ. A pályázat 100% támogatottságú.
Csõsz László képviselõ: Sokallja az épületre és a parkolóra a 149 milliót.
Torma József polgármester: Biztonsági tartalékkal terveztek, évek múlva,
mire megvalósul, már nem tarthatók a jelenlegi árak, de a konkrét költségek a
tervezési szakaszban dõlnek el.
Kojnok Róbert képviselõ: A vár környéke legyen szép! Az útburkolat és a jár-
da is rossz. A várral szembeni tér is fontos. Ott valamikor épül a csónakház, az-
tán a vár rekonstrukció jön. Mindenhol építési terület lesz. Építenek egy szép
fogadóépületet, ahonnan bemennek a ronda térre. A buszparkoló alá a gyeprá-
csot nem támogatja.
Torma József polgármester: Fontos a zöldfelület.
Kojnok Róbert képviselõ: Más helyeken is óriási dézsákban raknak ki fákat az
új építkezésekhez. Lehet zöldíteni attól, hogy leburkolják a tereket.
Tóth István képviselõ: A busz alatt 5 perc alatt kiég a fû. Sose lesz zöld.
Torma József polgármester: A mûemlékvédelem is beleszól a burkolatba is.
Ha az állam milliárdokat költ a vár rekonstrukciójára, akkor lesz pár száz millió a
környezetére is. A Várnapra el kezdtek szervezni egy szakmai, politikai találko-
zót is. Várják Buzás Gergelyt, a Visegrádi Palotamúzeum vezetõjét, Balogh
Andrást, Süli Jánost, a KDMFÜ és a vár- és kastélyprogram képviselõjét is.
Meghívtak tervezõket is. Készítettek egy anyagot a Styrum-kúriáról is, és be
szeretnék mutatni a zárdaépületet is.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú, TOP Plusz-1.1.3-21
kódszámú pályázati felhívást. Felhatalmazta a polgármestert a pályázat
benyújtására, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefoly-
tatására, szerzõdések megkötésére.

15. Javaslat a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése – 2022
címû MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázat beszerzési

eljárásában nyertes ajánlat kiválasztására
Torma József polgármester: Beérkeztek az ajánlatok a Magyar Falu Prog-
ramban elnyert gépjármû beszerzésre. A legkedvezõbb ajánlat a Galgóczi Autó
Kft.-é: 15 millió 227 ezer forint. A támogatás 15 millió, a különbözetet a költ-
ségvetésbõl biztosítják. Egy Mitsubishi kisteherautót tudnak így beszerezni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz
beszerzése pályázathoz kapcsolódó beszerzésrõl szóló elõterjesztést, és
megállapította, hogy a lebonyolított eredményes beszerzési eljárás alap-
ján a nyertes ajánlattevõ a Galgóczi Autó Kft. 9111 Tényõ, Árpád u.1. A
gépjármû típusa: Mitsubishi Canter FUSO 3S13, vételára: bruttó
15.227.300 Ft. A vételárhoz szükséges bruttó 395.257 Ft önerõt a 2022-es
költségvetése terhére biztosította. Felhatalmazta a polgármestert az
adásvételi szerzõdés megkötésére.

16. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései
Kojnok Róbert képviselõ: Megint sok, nagy kátyú van az utakon. A Tejfölös
út, a Hunyadi utca kritikus. A Malom utca 35. elõtt a szennyvízakna fedele mo-
zog.
Torma József polgármester: Már egy hónapja kértem, hogy mérjük fel a ká-
tyúkat. Holnap utánanéz.
Tóth István képviselõ: A rendezvényekre ne úgy kelljen kunyerálni elosztót.
Kellene 2-3 darab, az 100.000 forint. A kertészetbe a mûgyantára a festék is
100.000 forint körül lesz.
Torma József polgármester: Akkor lesz nyugodt, ha már áll a tartály. Locsolni
kell. Nem szabad engedni, hogy idén megint be kelljen tárcsázni a vetést.
A gimnáziumról: Csike Tamás tankerületi igazgató mondta, hogy nehezen, de
elindítják jövõre a 9. osztályt. Elõ kell készíteni egy ösztöndíjrendszert.
A testvérvárosokról: Már írtak nekik, meghívták õket a városnapra. Marpin-
genbõl az írta a polgármester, hogy azon a hétvégén programja van, Stein-
bergbõl viszont jönnek többen is. Nyárádszeredában szerdán ülésezik a testü-
let.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2022
A hatályos rendeletek kereshetõ formában megtalálhatóak a:
https://or.njt.hu/onkorm/-:20:3916:-:-:1:-:-:-/1/10 oldalon

Az anyagot összeállította:
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ
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A POLGÁRMESTER TOLLÁBÓL
Az elmúlt idõszak tevékenysége a már megszokott és elfogadott
önkormányzati mederben folyt. Az alapfeladatok ellátása meg-
határozza a hivatali, önkormányzati munka vázát, folyamatos te-
vékenységet, leterheltséget jelent. Sokat vállalunk, de meglátá-
som szerint csak ez az elõrelépés útja. Keressük a lehetõségeket,
igyekszünk utánamenni ezeknek, a megvalósításban körültekin-
tõen járunk el. Rendkívül sok a buktató és kockázat, valamint kö-
rültekintõen akarjuk kezelni a rendelkezésre álló forrásokat. Eb-
ben a hónapban az ukrán háborús menekültek ellátása, a válasz-
tás külön, terven felüli feladatot jelentett.
Április elsõ felének fontos belpolitikai eseménye volt az ország-
gyûlési választás. A szavazatszámláló bizottság választott és dele-
gált tagjai március 29-én elõttem tettek esküt. Örömmel tölt el,
hogy városunkban a kampány idõszaka nyugodtan telt. A válasz-
tások rendben, szabályosan zajlottak le. Köszönöm a kollégáim és
a választásba bevont külsõ tagok munkáját. A következõ parla-
menti ciklusban két megválasztott politikus is képviseli majd tér-
ségünket. Levélben gratuláltam Süli János és Bencze János man-
dátumot szerzett képviselõknek, munkájukhoz sok sikert kíván-
tam és természetesen kértem õket Simontornya támogatására.
A Magyar Falu Program keretében beadott négy pályázat közül a
temetõ urnafal bõvítésére 6 millió, kommunális eszköz (város-
üzemeltetési feladatokra egy új kisteherautó) vásárlásra 15 millió
forint támogatást kaptunk. Sajnos a klubépület belsõ felújítására
és a Hunyadi utca burkolatának javítására beadott kérelmeink
tartaléklistára kerültek.
Megkezdtük a TOP Plusz pályázatok elõkészítését. Belterületi
utak javítására, turisztikai fejlesztésre már megjelentek a felhívá-
sok. Ennek érdekében április 7-én részt vettem Tolnán egy me-
gyei turisztikai megbeszélésen. A képviselõ-testület döntése alap-
ján megrendelt várkörnyék fejlesztési koncepciója elkészült. A
benne szereplõ nyolc fejlesztési cél révén infrastrukturális (par-
kolók, fogadóterek, utak, közösségi terek) épülnének, újulnának
meg, amelyek reményeink szerint kapcsolódnának a vár tervezett
rekonstrukciójához. Ezek tervezõi becsült forrásigénye 800 millió
fölött van. A TOP Plusz pályázat keretében (a rendelkezésre álló
forrásokra tekintettel) kb. 300 millió Ft körüli összeg bevonására
van reális esélyünk. A téma képviselõ-testületi elõkészítést, dön-
tést igényel. A további források elõteremtése pedig komoly fel-
adatot fog jelenteni.
A Vidékfejlesztési Program keretében a helyi piac fejlesztésére
beadott pályázatunk hiánypótlása megérkezett. Az irányító ható-
ság 22 pontban fogalmazta meg a kért kiegészítéseket. Május 4-ig
van lehetõségünk a korrekciók, kiegészítések megtételére.
A volt bõrgyár területén egyre tarthatatlanabb a közmûvek álla-
pota, a rendszerek elavultsága révén egyre nagyobb terhet ró az
ottani vállalkozásokra és az üzemeltetõ önkormányzati cégre. A
választások miatt kormányzati szinten egyelõre csúszik a döntés-
hozatal, amely esetleg középtávon megoldást jelenthetne ezen
problémák kezelésében. Keressük a további, rövid távú lehetõsé-
geket, amelyek enyhíthetnének a jelenleg kialakult helyzeten.
Ennek érdekében megbeszélést folytattunk az E.ON és a DRV
Zrt.-k szakembereivel is. Vizsgáljuk a városi vízhálózat bõvítését,
a telephelyre történõ bevezetését.

Hosszas elõkészítés után végre megkezdõdött, majd a napokban
be is fejezõdött a belsõ Sió-híd felújítása. Tudjuk és tapasztaltuk,
hogy égetõ szükség volt már erre. Köszönjük a Magyar Közút
Zrt.-nek, hogy a települési problémánkat hatékonyan kezelte. A
mûszaki átadás alkalmával szeretnék egyeztetni a gyalogjárdák és
a hídtest találkozásánál lévõ szintkülönbségek ügyében. Elõkészí-
tés után szeretném, ha a járdaszakaszok szintjeit megemelve biz-
tosíthatnák a híd akadálymentes használatát. Hosszas elõkészítés
után úgy tûnik, hogy szintén a Közút kivitelezésében még ebben
az évben megújulhat a Gyár utca kb. 200 méteres, nagyon rossz
minõségû szakasza.
A vendégházban március 8. óta folyamatosan ellátást (szállást, ét-
kezést) biztosítunk az ukrán háborús menekülteknek. A hónap
elsõ részében 18 fõ volt a létszámunk, amely április közepén 6 fõre
csökkent, mivel 12 fõ munkavállalás kapcsán Tamásiba költözött.
Az itt maradottak szervezik tovább utazásukat, s közben besegíte-
nek az önkormányzat tevékenységébe is. A közel két hónap során
megtapasztaltam azt az önzetlen hozzáállást, amelyet városunk
polgárai elsõsorban felajánlásaikkal nyújtanak. Köszönöm kollé-
gáimnak is a munkát, hiszen mindenki a meglévõ feladatai mel-
lett, sokszor szabadidejüket feláldozva segítik a bajbajutott em-
bertársaink ellátását. Sokan látják a településen kívül is, hogy ez a
város hogyan kezeli ezt a kérdést. Büszkén fogadom a tevékenysé-
günket elismerõ szavakat.
Steinberg testvérvárosunkkal közösen közös gyûjtésünk és az ön-
kormányzati felajánlások eredményeként 1500 higiénés csomag
került összeállításra. Az elõzetes egyeztetések után április 8-án a
Simotrade Kft. támogatásával Szabó Róbert és Kojnok Róbert
adta át Tiszabecs polgármesteri hivatalának az adományunkat.
Andreas Gruner polgármester úr szavait is tolmácsolva köszön-
jük a felajánlásokat és a segítõk munkáját.
Folyamatosan dolgozunk a Könyök utca burkolatának felújítása
érdekében. A kivitelezésre az ajánlatok beérkeztek. Eddig is tud-
tuk, hogy a teljes úthossz kivitelezéséhez a rendelkezésre álló pá-
lyázati forrás kevés. A járdaszakasz felújítása nélkül ez kb. 25 mil-
liós plusz forrásigényt jelent. A képviselõ-testület döntése (költ-
ségvetési keret és mûszaki tartalom meghatározása) után megtör-
ténhet a szerzõdéskötés, majd reményeink szerint a kivitelezés is
megvalósulhat.
Szintén hosszas elõkészítést követõen a közeljövõben megkezdõ-
dik a Várkert utcai vízmûtelepen az új kút fúrása, így reményeim
szerint a nyárra már egy harmadik nagy teljesítményû ivóvízkút is
rendelkezésünkre áll és a biztonságos ellátás biztosítottá válik.
Lassan kivitelezési szakaszba kerülhet a Víghegy utcai támfal épí-
tése is. A kivitelezõi ajánlatok beérkeztek. A képviselõ-testület
döntése után sor kerülhet a szerzõdéskötésre, a munkaterület át-
adására.
Április 6-án fogadtam dr. Schamschula György nyugalmazott mi-
niszter urat, az Antall-kormány volt közlekedési és hírközlési mi-
niszterét, aki simontornyai felmenõkkel rendelkezik.

Torma József

BÚCSÚZUNK SIMONTORNYA ELHUNYT LAKOSAITÓL
Fõfai Józseftõl, Bodó Lászlónétól (Gerebics Zsuzsanna Katalin), Horváth János Zoltántól,

Juhász Ferencnétõl (Németh Viktória), Lõrinc Józseftõl, Varga Istvánnétól

„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.)
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KÖZFOGLALKOZTATÁS
A közfoglalkoztatás keretein belül a dol-
gozóink idén is törekednek a város fejlõdé-
se érdekében a lehetõ legtöbbet megtenni.
Jelenleg a Start Munkaprogramban, há-
rom alprogramban (mezõgazdaság, szoci-
ális és helyi sajátosságokra épülõ program)
dolgozik 34 fõ közfoglalkoztatott.

A helyi sajátosságokra épülõ alprogram-
ban térkõgyártás és járdaépítés zajlik (leg-
utoljára a Hársfa utcán készült el egy sza-
kasz) és még lesz folytatás. Ezen alprog-
ram keretein belül kültéri padok, szemete-
sek gyártása is történik, ezeket a közterü-
leten kivágott veszélyes fák törzsébõl ké-
szítik.
Továbbá a mezõgazdasági alprogramban
idén megmunkálás alatt van a kertészet
földterülete, melynek megtermelt termé-
keit a Homokdomb 1. szám alatt meg lehet
vásárolni. A tavaly megtermelt sárga és fe-
hér édesburgonyán kívül, már kapható idei
friss hüvelyes zöldborsó. Késõbbiekben
majd fokhagyma, vöröshagyma, sütõtök,
paradicsom, kukorica, fûszerpaprika is el-
érhetõvé válik.
A város jövõbeli parkosítása érdekében
ugyanitt gömbkõrisek nevelése is zajlik.
Reményeink szerint ezen facsemeték né-
hány éven belül közterületeinket fogják
ékesíteni.
A Start Munkaprogram harmadik alprog-
ramja a szociális program, mely tartal-
mazza többek között az árkok, csatornák
tisztántartását, közterületek megtisztítása
hulladéktól, cserjés területek megtisztítá-
sát.

Ezzel összefüggésben a hivatali ingatlanok
és közterületek kaszálását, fûnyírását is in-
tézik, bár a jelenlegi idõjárási viszonyok
miatt itt még vannak elmaradásaink, de
ennek megoldásán is dolgozik az önkor-
mányzat.
Végül a hosszabb programban 4 fõ dolgo-
zik és a város közterületein végzik a napi
kiadott munkákat.

Szabó Péter

Boldizs Brájen Tibor, Boros Rudolf Benjámin,
Soós Dorina, Brunczfik Botond Zsombor,

Mészöly Kenéz

Vida Sándor és Répás Gizella

Klár Sándor és Apali-Szabó Tünde

Csepregi György és Kocsis Edit

Komplex
tanulmányi

verseny
2022. április 27-én a 4. évfolyamos
tanulóink Gyönkön jártak komplex
tanulmányi versenyen. A 4. b osztá-
lyosok csapata a harmadik helyen
végzett.
Csapatok:
4. b osztály: Tóth-Besenci Kira Lili,
Szabó Samu László, Bencze Bese
Kornél
4. a osztály csapata: Reichardt Kira,
Horváth Zsófia, Megyeri Martin
Gratulálunk a helyezetteknek és a
résztvevõknek!

Ügyelet címe:
7081 Simontornya,

Hársfa u. 39.
Ügyelet telefonszáma:

06 703 703 104
Ügyeleti idõ:

hétfõtõl péntekig 16 órától
másnap reggel 8 óráig,

hétvégén, illetve
munkaszüneti napokon

FOLYAMATOSAN.
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XIII. SIMONTORNYAI BORVERSENY
Simontornya Város Önkormányzata a Simontornya Múltjáért Alapítvánnyal közösen az
idén is megrendezte a borversenyt. Helyszínt most is a vár biztosított hozzá. A koradél-
után érkezõ bírákat a várudvarban fogadtuk, majd egy gyors tárlatvezetés keretében
megtekinthették a 16. századi simontornyai éremleleteket a torony I. emeletén. A bírálat
a várpincében zajlott.

33 borosgazda 83 mintával jelentkezett a
versenyre, közülük 18 simontornyai neve-
zõ volt 37 mintával.
A bírálatot 12 borszakértõ 3 bizottságra
osztva végezte. A bizottságok elnökei vol-
tak: Ulcz Gyula – Soponya, Ferencz Vil-
mos – Szekszárd, Font Magdolna – Solt
A minták közül 4 db okleveles, 25 db
bronzminõsítést, 37 db ezüstminõsítést és
17 db aranyminõsítést kapott.
A legjobb fehérbor címet kapta: Ötvös
Zsolt, Tamási cserszegi fûszeres (2021)
borával.
A legjobb rozé címet kapta: Szabó Gábor,
Káloz (2021) kékfrankos rozé borával.
A legjobb vörösbor címet kapta: László At-
tila, Szekszárd kékfrankos (2020) évjáratú
borával.
A simontornyai borok közül választották
ki a város borát.
A fehér borok közül Böröczki István rajnai
rizlingje, a vörösek közül Csatári Dezsõ
bora, Merlot-Cabernet Franc cuvée fajtá-

jú, a rozék közül a Benb Kft. kékfrankos
bora nyerte el a kitüntetõ címet.
A várudvaron tartott eredményhirdetést
követõen ízletes vacsorát, libasültet fo-
gyaszthattak a vendégek a városi napközis
konyha munkatársainak jóvoltából.

MI-né

Nálunk énekelt a Magyar Rádió Gyermekkórusa
Május 10-én különleges zenei él-
ményben részesülhetett a zenét
kedvelõ simontornyai közönség. A
Magyar Rádió Gyermekkórusa
adott koncertet a palotaszárny eme-
letén a képtárban. A délutáni órák-
ban érkezõ kórus hosszú próbát tar-
tott az elõadás helyszínén, majd kis
vendéglátást követõen megnézhet-
ték a kiállításokat. 18 órától a válto-
zatosan összeállított mûsorban re-
neszánsz madrigálok, Mozart, Wag-
ner, Kodály, Bartók, Bárdos mûvek
és magyar népdalok csendültek fel.
A 40 fõs gyerekkórust Walter Judit
és Dinyés Soma vezényelte. A hang-
versenyt követõen a szállásukra,
Miszlára utaztak tovább. Másnap a
gyönki evangélikus templomban
koncerteztek.

MI-né
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MÉZES-MÁZAS KIÁLLÍTÁS
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma azzal a hittel kezdett el dolgozni a kulturális javak
elérésének erõsítésén, hogy a kultúra a jövõ záloga.
A fenti cél elérése érdekében a kormány számos olyan kezdeményezést, programot indí-
tott el, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek szorosabbra fûzéséhez és megtartásá-
hoz. Egyik ilyen kezdeményezés volt a szakkör is. A projektet tavaly szeptember végén in-
dították 440 településen. Hatféle szakkör közül lehetett választani: gyöngyfûzõ, csipkeve-
rõ, hímzõ, mézeskalács-készítõ, nemezelés és vesszõfonás. A program hozzájárult ahhoz,
hogy az újrainduló kulturális élet országszerte fellendülhessen és a legkisebb települések-
re is ingyenesen eljuthasson a magyar kultúra legjava.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet által biztosított alapanyagokból, a
szakkör oktató videói segítségével településünk is elindította a mé-
zeskalács készítõ szakkört. Húsz alkalommal tartottak foglalkozáso-
kat, melyeket Hersics Julianna szakkörvezetõ koordinált. A pandémia
után jó volt újra átélni a közösségi együttmûködés örömét és a közös
alkotásélményét megélni a foglalkozások alatt. Az elkészült munkák-
ból május 4-én kiállítás nyílt a TEMI Fried Mûvelõdési Házban. A ki-
állítást Kuti Imréné, a Tolna megyei Mûvelõdési Intézet vezetõje nyi-
totta meg, aki elismerõ szavakkal méltatta az alkotókat. A mûsoron
közremûködött Máté Imréné, Gyeneiné Adrián Zsuzsanna és Farkas
Vivien egy kedves verssel.
A szakkör tagjai: Géringerné Horváth Hajnalka, Glück Katalin, Kecs-
kési Zsuzsanna, Kovács Ildikó, Leimszider Laura, Németh Alexandra,
Õri Tiborné, Rohné Tóth Ildikó, Pesti Istvánné, Takácsné Gyõri Mari-
ann, Tímár Bálintné, Tóth Ágota, Tóthné Pörgye Zsuzsanna, Vin-
cellérné Bányai Márta

G.H.H.

Elballagtak a szakiskola végzõs tanulói
Tarisznyával a vállukon és virágcsokorral a kezükben, énekelve búcsúztak a Pillich Ferenc Szakiskola végzõs növendékei.
Az április 30-i ünnepély kezdetén a végzõsök ballagási dalokat énekelve körbejárták az iskola termeit, mely három éven keresztül má-
sodik otthonukként szolgált. Majd elbúcsúztak középiskolai tanáraiktól, diáktársaiktól, iskolájuktól. Kántor Mónika igazgató asszony
búcsúbeszédében felidézte a kedves és néha küzdelmes emlékeket, és végezetül két dolgot kívánt a nagybetûs életbe kilépõ diákok szá-
mára: hogy gyökereket és szárnyakat vigyenek magukkal. Gyöke-
reket, hogy sose felejtsék el, honnan jöttek, és szárnyakat, hogy
szárnyaljanak a gondolataik, tervekkel rendelkezzenek az elõttük
álló életszakaszra vonatkozóan. Végezetül felkötötték a végzõs
osztályok szalagjaikat a vándorbotra.
Az idén végzett diákok:
Kereskedelmi értékesítõk: Csapó Viktória, Kicska Valentína,
Hugyecz Viktória, Rostás Laura, Gárdonyi Anna, Strumberger
Krisztián, Kövér Cintia, Kövér Noémi
Lovászok: Baka Jolán, Csonka Nikolett, Pacskó Dorina, Matiszkó
Richárd, Pápai Márk
Gazdák: Buzás Zoltán, Baki Dániel, Papp Ferenc, Budai Péter,
Nyerges László Richárd, Szilizlicsenkó Patrik
Sikeres vizsgát kívánok, és azt, hogy mindannyian találjátok meg a
felnõtt világban a helyeteket!

G.H.H.
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Az STC nõi kézilabda csapatának történetébõl
III. rész

Az 1967-es év a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség kezdeménye-
zésére önvizsgálattal kezdõdött.
A Szekszárdon megtartott tanácskozáson Szép Antal edzõ a me-
gyei bajnokság alacsony színvonalát a megyei bajnokságba felke-
rülõ csapatok gyenge játékerejében, a megyei szövetség követke-
zetlen munkájában és a játékvezetés nem megfelelõ tudásában
látja.
Április 9-én 12 csapat részvételével kezdõdött meg a bajnokság.
Okos vezetõi döntés eredményeként a gimnázium csapata fuzio-
nált az SBTC-vel. A két csapat összekovácsolása nem ment zök-
kenõmentesen. A szezon kezdetétõl rapszodikusan szereplõ lá-
nyok több váratlan vereséget is elszenvedtek, és a tavaszi évad
végére csak a 4. helyet foglalták el a tabellán.
Az õszi szezon már jobban sikerült. A csapat mindössze egy vere-
séget szenvedett és megszerezte az ezüstérmet.
Az 1968. év tragikus eseménnyel kezdõdött: 47 éves korábban
meghalt a kézilabdázás simontornyai megalapítója, a nõi csapat
edzõje. Az egyesület az iskola testnevelõjét, a kiváló játékost,
Vinczellér István bízta meg az edzõi feladatok ellátásával.
A felkészülést egy székesfehérvári teremtorna beiktatásával foly-
tatták a lányok, és elsõ mérkõzésükön 14:7 arányú gyõzelmet
arattak a Székesfehérvári Mezõgazdasági Technikum csapata el-
len. Ez a gyõzelem azért is értékes, mert jelentõs mértékben meg-
fiatalodott csapattal vívta ki az SBTC. Ezen a mérkõzésen a kö-
vetkezõ játékosok szerepeltek: Pál II, Németh, Márkus, Czakker,
Kovács, Sebestyén, Pál I, Soós, Riemesch, Viczkó.
A bajnoki küzdelmek során egyre jobb teljesítményt nyújtottak a
lányok és a tavaszi szezon végére a bajnoki tabella 2. helyét foglal-
ták el, a 12 csapat közül mindössze két vereséget szenvedtek el.
Az ifjúsági csapatnak kevésbé jól ment a játék. Nekik kétszer sike-
rült nyerni és a 10. helyen zártak.
Az õszi szezonban három vesztes meccs ellenére sikerült a baj-
nokság 2. helyét megszerezni 216-96 gólkülönbséggel. A legjobb
góllövõk között több simontornyai játékos is helyet kapott. Pál,
Németh, Soós, Kovács, Sebestyén, Zsolnai. A szezon zárultával a
legjobb játékosok között az SBTC-bõl Pál kapott helyet. Az ifjú-
sági csapat megduplázta gyõzelmeinek számát és a 8. helyen vég-
zett.
A következõ évi bajnokságra való felkészülést ismét a székesfe-
hérvári terembajnokságban kezdték a lányok. Ezen a tornán vala-
mennyi mérkõzésüket megnyerték és az 1. helyen végeztek. Ezt az
értékes gyõzelmet Pál I, Soós II, Viczkó, Riemesch, Kovács, Se-
bestyén, Soós I, Czakker, Bertus, Mencz, Kellner, Pál II. Németh
vívta ki.
A megyei bajnokságba nyolc csapat nevezett. A csapatok három
fordulóban mérkõztek meg egymással. Az SBTC ebben az évben
a 3. helyet szerezte meg. A felnõttek mellett serdülõ bajnokságot
szerveztek, amelynek végén a 7. hely jutott a simontornyaiaknak.
Az 1970. évi bajnokságba 10 csapat nevezett. A felnõtt csapat a 3.
helyen zárta a tavaszi szezont, a serdülõk pedig nagyot javítva a
korábbi évek teljesítményén, a 4. helyet szerezték meg.
A bajnokság végsõ kimenetele szempontjából döntõ jelentõségû
Simontornya–Szekszárdi Bõrdíszmû mérkõzés elmaradt, mert a
szekszárdiak nem jelentek meg. Játék nélkül a 2 pontot az SBTC
kapta meg, de a bajnoki tabellán a Szekszárd maradt az élen. A
végsõ sorrend is ez maradt. Az SBTC két mérkõzést veszített és az
ezüstérmet szerezte meg. Örvendetes tény a serdülõcsapat 3.
helyezése.
1971-ben 12 csapat kezdte meg a bajnoki küzdelmeket a megyei
elsõ osztályban. Folytatódott az SBTC–Szekszárdi Bõrdíszmû
párviadala. Az elsõ 6 fordulóban mindkét csapat (a serdülõ csapa-
tok is!) valamennyi mérkõzését megnyerte. A 7. fordulóban a
Szekszárd Simontornyára látogatott és a hazaiak nagy küzdelem-
ben 7:5 arányban nyertek. A hazai csapatban Pál II, Viczkó, Rie-
mesch, Pintérné, Hamarné, Pál I, Weisz, Sebestyén, Németh,
Zsolnai, Bagyinné szerepelt. A tavaszi szezon valamennyi mérkõ-
zését megnyerték a lányok és az elsõ helyen várták az õszi szezont,

amely a Szekszárd elleni rangadóval kezdõdött. Az SBTC tartalé-
kosan állt ki, mivel négy játékosa nem érkezett meg. Hiába kísérte
el a nagyszámú szurkolósereg a simontornyai lányokat, a bõrdísz-
mû csapata 14:10-re nyert.
A szezon hátra lévõ mérkõzéseit mind a Szekszárd, mind a
Simontornya csapata megnyerte és a tabellán 19 nyertes mérkõ-
zéssel 38 ponttal, jobb gólkülönbséggel a Szekszárdi Bõrdíszmû
végzett az elsõ helyen és szerzett jogot az osztályozón való szerep-
lésre. Az SBTC serdülõ csapata is ezüstérmet nyert.
Az 1971. évi bajnokság megyeválogatott csapatában a szakveze-
tõk szavazata alapján Pál Ilona és Pál Julianna kapott helyet. Sza-
vazatot kapott még: Zsolnai, Viczkó, Németh, Soós E.
Az 1972 évi bajnokság is 12 csapat részvételével indult. A bajnoki
kiírásban annyi változás történt, hogy nem serdülõ, hanem ifjúsá-
gi bajnokságot indítottak.
Az 1972. évben az SBTC megalakulásának 50. évfordulóját is ün-
nepelte. Az 50 év elõtt tisztelegve, május 1-jén a hazai csapat meg-
mérkõzött Tolna megye válogatottjával és 300 nézõ elõtt a nõi
csapat (Pál, Soós, Herczeg, Németh, Riemesch, Viczkó, Boros,
Weisz, Péti, Takács, Molnár) 12:5-re, a férfi csapat 20:17-re verte
Tolna megye válogatottját.
A bajnoki szereplés azonban koránt sem sikerült ilyen jól. A lá-
nyok 6 mérkõzést elveszítettek és több év után, érem nélkül ma-
radtak. Lecsúsztak a dobogóról, és a 4. helyet szerezték meg. A
legjobb góllövõk közé Németh, Herczeg és Riemesch került. Az
év nõi válogatottjában Pál Ilona és Németh neve szerepelt. Szava-
zatot kapott még Herczeg, Riemesch és Molnár Zs. Az ifjúsági
csapatnak be kellett érnie az 5. hellyel.
A szezon zárását követõen a megyei szövetség értékelte a bajnok-
ságot, a csapatokat. A szövetség elnöke szerint meglepetés volt a
Simontornya gyenge szereplése, ami szerinte annak tudható: „A
gyõzni akaró, a jó eredmények eléréséért edzéseket vállaló játé-
kosok száma volt alacsony.” Talán ezen okok is szerepet játszot-
tak abban, hogy szezon végén Vinczellér István nem vállalta
tovább az edzõi teendõket.

Vámi István, a nõi csapat egykori edzõje

Utazás a Balaton Kupára, 1974Utazás a Balaton Kupára, 1974

Balaton Kupa, boglári mérkõzésBalaton Kupa, boglári mérkõzés
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IX. ORSZÁGOS KÉPZÕMÛVÉSZETI PÁLYÁZAT
2022. május 6-án Tamásiban a Würtz Ádám emlékére hirdetett rajzpályázatot értékelték. Témája: Szín-Játék volt. A versenyre 250 al-
kotás érkezett az ország minden részébõl. A verseny döntõjébe a beküldött munkáik alapján a következõ tanulók jutottak: Horváth
Emilia 1. osztály, Szabó Fanni Róza 3. osztály, Reinhardt Kíra 4. osztály és Laczkó Blanka 5. osztályos tanuló. Valamennyien a tamási
Alapfokú Mûvészeti Iskola simontornyai tagozatának diákjai.
A döntõ helyszíne a Dám Pont Látogatóközpont volt Tamásiban. A döntõ témája: Szabadon alkotás a természetben. Gratulálok a ta-
nulóinknak az egész napos kitartó, munkájukért! Nagy odaadással, gondossággal, sok ötlettel, fantáziával és türelemmel készültek az
alkotások. Az országos versenyen Reinhardt Kíra 4. osztályos tanuló korcsoportjában 3. helyezést ért el! Gratulálok Minden Tanít-
ványnak!!! „A gyerekek a legnagyobb mûvészek, mert õk a szívükbõl rajzolnak.”

Boros Eszter (a mûvészetiskola óraadó, felkészítõ tanára)

KÖZLEKEDÉSI VERSENY

2022. május 6-án rendezték meg Tamásiban az 5-8. osztályos ta-
nulók megyei közlekedési versenyét. Iskolánkat Emperger Flóra
és Szõke Bence képviselte. Mindketten felállhattak a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára. A tanulókat Enesei József készítette fel
a versenyre.
Gratulálunk az elért eredményhez!

MEGYEI DIÁKOLIMPIA
Iskolánk tanulói a Megyei Diákolimpián vettek részt Szekszár-
don. Fiú és lánycsapataink is megmérettették magukat a III. és
IV. korcsoportban egyaránt.
A IV. korcsoportban lánycsapatunk a harmadik helyezést érte el.
A versenyzõket Szabadi István készítette fel.
A következõ eredményeket érték el:

Lány ötpróba csapat, 3. hely: Földesi Viktória, Hersics Erika, Ko-
vács Zsófia, Sztojka Regina, Tóth Maja
Lány 4x100m váltófutás, 2. hely: Földesi Viktória, Hersics Erika,
Kovács Zsófia, Tóth Maja
Fiú 4x100 m váltófutás, 2. hely: Czirják Dávid, Fung Áron, Kneisz
Dominik, Vinczellér Balázs
Lány magasugrás, 2. hely: Tóth Maja
Gratulálok minden résztvevõnek!

RAJZVERSENY

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság, valamint a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rajzpályázatot hirdetett több
témakörben. A választható témakörök az internet veszélyei, az is-
kolai erõszak, az állatvédelem és a környezetvédelem voltak. Is-
kolánk tanulói közül Szücs Melánia (4. b) I. helyezést ért el, Né-
meth Viktória (7. a) pedig különdíjban részesült. Gratulálok!

KÖSZÖNET
Magam és minden olvasótársam nevében hálás köszönetemet
fejezem ki a városi könyvtár dolgozóinak, akik minden alka-
lommal végtelen türelemmel, készségesen, barátságosan fog-
lalkoznak velünk. A legjobb könyveket készítik számunkra elõ,
sohasem csalódunk az ajánlataikban.
További jó munkát, jó egészséget és sok elégedett olvasót kívá-
nok nekik szeretettel!

Macher Tiborné
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