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A 2022. május 30-i képviselõ-testületi ülés
fontosabb hozzászólásai és döntései

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

Jelentés a lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról

Torma József polgármester: Kiegészítésül elmondta, hogy a hétvégén két
rendezvényt is tartottak. A mûvelõdési házban volt a regionális nyugdíjas-talál-
kozó, amin öt település nyugdíjasklubjainak szervezésében vettek részt az idõ-
sek. A kulturális bemutatók után ebéd és zenés mulatság is volt. Az 1972-ben,
a helyi gimnáziumban érettségizett osztály pedig aranyballagását tartotta, fel-
idézték a régi eseményeket. Vasárnap pedig gyermeknapi program volt a vár-
ban. Nagyon jó hangulatú volt a rendezvény, köszöni a közremûködõknek, a vár
dolgozóinak, a képviselõknek és feleségeiknek a segítséget. Valamint a tamási
vállalkozónak, aki vattacukorral vendégelte meg a gyerekeket.
Körtés István képviselõ: A Könyök utcán hamarosan kezdõdik az útfelújítás.
Érinti az ott lakókat, arra közlekedõket, mert nem lehet majd addig az utcát
használni.
Torma József polgármester: Pontos kezdési dátumot nem lehet még tudni.
Júniusban kezdõdik, lehet majd csak június közepén. De nagy kapacitással vo-
nul fel a kivitelezõ, hamar végeznek majd. Lesz forgalomkorlátozás, nehogy be-
lehajtsanak a friss betonba. Kéri a lakosság türelmét. A felújítás után végre jó
és járható lesz a Könyök utca. A munkaterület átadásra várja képviselõket. Fel
fogják festeni a nyomvonalat 3,5 méter szélességben. Ahol szélesebb az út en-
nél, ott megvágják. A járda felújítása nincs benne a pályázatban. Késõbb még
vissza lehet erre térni, de idén nem valószínû.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: A felújítás elõtt fel kellene tölteni, mert
várhatóan arra terelõdik majd a forgalom.
Torma József polgármester: A Régitemetõ utcán is lehet közlekedni, de
megnézik ezt is.
Kojnok Róbert képviselõ: A Székelyi úton is ki lehet menni a szõlõhegyre.
Tóth István képviselõ: A Víghegy utcai vis maior pályázathoz kérdezte, hogy
mikor folytatódik a munka.
Torma József polgármester: A Városüzemeltetési Kft. a kivitelezõ, de nekik
párhuzamosan több munkájuk is zajlik. A Víghegyen a munkát be kellene fejez-
ni június 30-ig, de ez nem valószínû, hogy sikerül.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a két ülés
között történt eseményekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót és a lejárt
határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
tudomásul vette.

2. Beszámoló a Városüzemeltetési Kft.
2021. évi gazdálkodásáról, 2022. évi üzleti tervérõl

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A kft. a
2021-es évet pozitív eredménnyel zárta, közel 2 millió forint a nyeresége. A bi-
zottság az üzleti tervet tudomásul vette. A bõrgyári víz- és áramszolgáltatás
miatt viszont vita alakult ki. Ebbõl óriási vesztesége származik a kft.-nek. Ezen
változtatni kellene, de a bizottság nem hozott errõl határozatot.
Torma József polgármester: Érdemes megnézni az anyagban szereplõ táblá-
zatot. A cégnek 2019-ben még vesztesége volt, most már nyereséges. Az 1,6
millió forint nem nagy összeg, és nem látszik belõle, hogy ez a cég milyen nagy
nyereség a város számára. Ha nem õk csinálnának meg egy csomó beruhá-
zást, akkor gond lenne. Maradjon ez így. A nekik kifizetett pénz is helyben ma-
rad, a dolgozók bérére, a cég fejlesztésére, nem pedig idegen vállalkozók luxu-
sára megy el.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy mennyi a veszteség pontosan a víz-
és áramszolgáltatáson.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: A vízen már nincs,
mert azt a vállalkozások kipótolják. Az áramnál próbálnak napi fogyasztást
mérni. Piaci alapon számláznak. Januárban még 180 forint volt az ár, azóta so-
kat emelkedett. Tavaly, amikor végig egy áron számláztak, az veszteséget ho-
zott. Most nagyjából nullára ki tudják már hozni, de cserélni kellene a vezetéke-
ket, csöveket is. Az EON-nak írtak, de 30 napjuk van válaszolni, az alhálózat
megszüntetését kérték. Az Ipari Társasház 160 ezer forint alapdíjat fizet, ne-
gyedévente a Sióbõr Kft. és az St. Bõrgyár Kft. kipótolja a veszteséget. Így
4,5-5 millió forint összesen.
Torma József polgármester: Most beszélt az Audax Kft.-vel 120-130 forinton
tudnak adni 1 kwh áramot most.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Nekik most 140
forint+áfa áron adják.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
Városüzemeltetési Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi üzleti ter-
vérõl szóló beszámolót.

3. Beszámoló a 2021. évben nyújtott önkormányzati
támogatások felhasználásáról

Pásztor Krisztián, az STC ’22 elnöke: Köszöni az önkormányzat támogatását.
Bejelenti, hogy június 3-án új elnököt választ magának a klub.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót. Közel 10 millió forint van a klub számláján.
Így remélhetõleg annak ellenére sem lesz gond, hogy az idén kevesebb támo-
gatás várható.
Csõsz László képviselõ: Megköszöni Pásztor Krisztián eddigi munkáját. Re-
méli, hogy az új vezetés is ilyen lelkesedéssel és eredményesen végzi majd a
munkát.
Torma József polgármester: Megkérdezte, hogy mi lesz a megkezdett pro-
jektek sorsa.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 elnöke: A kerítéshez az anyagot megvették, jú-
niusban elkészül. Ha a tagság is támogatja az új vezetõség megválasztását, ak-
kor jó csapat lesz.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Megkérdezi, hogy mi a terv a
szakosztályokkal, és hogy várható-e eligazolás a csapatból.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 elnöke: A Bozsik-programot újra szeretnék
éleszteni. Jó a támogatása és az utánpótlás építése is cél. Felnõtteknél a tisz-
tes helytállás a terv. Eligazolási tervekrõl 1-2 embernél volt szó.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezte, hogy hány tagja van a
klubnak.
Pásztor Krisztián, az STC ’22 elnöke: 21 fõ fizet tagdíjat.
Torma József polgármester: Az anyagban 60 fõ szerepel. Akkor a többiek
nem fizetik a tagdíjat. A klub 100 éves fennállásának ünnepére készülnek. Ed-
dig 1 millió forint van erre a célra betervezve. Augusztus 12-13-án lesznek a
programok. A Helytörténet Házában lesz egy sporthelytörténeti kiállítás.
Vácziné Horváth Anikó szervezésben már gyûlik az anyag: volt régen ökölvívó,
természetjáró szakosztály is, sok anyag van az 50-es évek foci és kézilabda
eseményeirõl is. Péntekre tervezik a kiállítás megnyitóját, és szombaton lesz
sportprogram. Oklevéllel, plakettel szeretnék köszönteni azokat, akik sokat tet-
tek a Simontornya sportjáért. Megkérdezi, hogy Pásztor Krisztián annak ellené-
re, hogy lemond az elnökségrõl, a program lebonyolításában azért részt vesz-e.
Pásztor Krisztián, az STC’22 elnöke: Igen. Azért van most a vezetõváltás,
hogy az új igazolásokról már az új vezetés tudjon tárgyalni.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta az
STC ’22-nek a 2021-es évben nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
beszámolóját.

4. Beszámoló a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde
tevékenységérõl

Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a beszámolót.
Kojnok Róbert képviselõ: Kérték az óvoda elé, a Széchenyi utcába parkoló ki-
alakítását. Támogatja a kérést. A Mátyás király utca felõli oldalon sem megol-
dott a parkolás. Itt mûszakilag megoldható, megnézte a területet.
Torma József polgármester: Elsõre egyszerûnek tûnik befedni az árkot, és ott
parkolni. De a szintekkel gondok vannak. Egyik megoldás, hogy betongyûrûket
raknak le, és a befogadó oldalról végigszintezik, hogy az esõvíz ne ott pangjon.
A másik megoldás drágább, nem gyûrûket raknak le, hanem az alapba betonle-
mezeket. Idén már nem lesz erre lehetõség. Megnézték az udvari játékokat is.
Jövõre azokat is fel kell újítani. Sok évre elõre nem lehet látni a gyermeklétszá-
mot, néhányra a megszületett gyerekek számából igen. Ha kell, akkor építés-
ben is lehet gondolkodni, még egy bölcsõdei csoport indítása is szóba kerül-
het, ha a létszám indokolja.
Kojnok Róbert képviselõ: Körülnéztek a helyszínen, nem lesz egyszerû a bõví-
tés.
Torma József polgármester: 2017-ben készült már egy terv. A Széchenyi ut-
ca felõli udvarrészre lehet építkezni, de akkor csökken a játékra alkalmas terü-
let. Emeletráépítést nem engednek a jogszabályok. A Mátyás király utcai ga-
rázssor kiváltásával lehetne területhez jutni.
Más: az anyagból kitûnik, hogy a munkaerõhelyzet rendben van. Most nyugdíj-
ba menõ kolléganõ helyére érkezik másik kolléganõ Tolnanémedibõl.
Lukácsné Hildebrand Erzsébet intézményvezetõ: Igen, Simontornyán rend-
ben van a létszám.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta a
Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde tevékenységérõl szóló beszámolót.
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5. Javaslat a 2022/23. nevelés évben indítható
óvodai csoportok számáról, azok létszámának

meghatározásáról
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a tervezett csoportszámokat, illetve azok létszámát.
Torma József polgármester: A bölcsõdei csoport a maximális 14 fõs lét-
számmal mûködik, 5 fõs várólista van. Az óvodai csoportokban 25 fõ a maxi-
mális létszám, így összesen 125 gyermek vehetõ fel. Itt van még pár szabad
hely mind az öt csoportban. Anno a hatodik csoportból alakították ki a bölcsõ-
dét.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta a 2022/2023. évi óvodai nevelési év indításáról szóló tájé-
koztatót. A 2022/23. óvodai nevelési évben 5 óvodai és 1 bölcsõdei cso-
port indítását engedélyezi.

6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2021. évi átfogó értékelése

Kecskési Zsuzsanna a Humánpolitikai Bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja az értékelést.
Torma József polgármester: Még egyszer megköszöni a munkát, és kitartást
kíván hozzá.
Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§
(6) bekezdése szerint Simontornya Város Önkormányzata a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatatok átfogó értékelését megtárgyalta és azt
elfogadta.

7. EGYEBEK

7/1. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésérõl szóló 2/2022. (II. 17.)

rendeletének I. módosítására
Torma József polgármester: Javasolta, hogy a következõ munkatervben
már legyen betervezve a költségvetés-módosítás is, hogy ne az egyebek kö-
zött, hanem a fõ napirendi pontok között tárgyalják.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a módosítást.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja a módosítást.
Torma József polgármester: A tévénézõk kedvéért elmondja: a képviselõk
nem csak emelgetik a kezüket és szavaznak. A bizottsági ülésen hosszan vitáz-
nak a kérdésekrõl. A költségvetésben most 45 millió forint pénzmaradvány
van, és eleve volt benne tartalék. A ráemelések, pótlólagos támogatások miatt
állandóan változik a költségvetés. Most úgy látják, hogy van 100 millió forint
szabadon felhasználható keret. Ma is több döntésre várnak: útfelújításokról ké-
szült egy elõterjesztés. Az akár 39 millió forintot is elvihet, a Könyök utcába 23
milliót már beterveztek, ez már 60 millió forint útépítést jelent. Ha megszavaz-
zák a gimnáziumi ösztöndíjrendszert, akkor az is lehet 5,5 millió. A hivatal udva-
ra 11 millió. A Víghegyen is már 1,3 millió forinttal nõttek a költségek. Sok do-
log csak menet közben derül ki. Most a 19. számú mellékletben szereplõ össze-
geket kellene módosítani: a Könyök utcánál az önerõ 21 millió, a vis maiornál
3,1 millió. Aggregátor szerepel, de az a László király utcai árambekötés. A turiz-
musfejlesztési pályázatra is kell a tervezési költségre 2,3 millió forint.
Kojnok Róbert képviselõ: Akkor választani kell az útfelújításoknál, hogy mi az,
ami égetõen szükséges, mi az, ami indokolt. Ha mindegyik indokolt, akkor is
választani kell. Látják, hogy minden hónapban jön 2-3 millió forintos plusz
igény valamire.
Torma József polgármester: Javasolja, hogy a mai költségvetést érintõ dön-
téseket is dolgozzák bele a módosításba: udvar, út, ösztöndíj.
Kojnok Róbert képviselõ: Mostanában az állami pályázatokon külterületi
utakra lehetett pályázni.
Torma József polgármester: Igen, kérdezték is, hogy miért nem a város útjait
javítják. Ha külterületre van pályázat, akkor arra pályáznak. Utoljára a Tejfölös
utat is belerakták egy pályázatba, azt az utat mindenki használja, majd jövõre
valósulhat meg.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megalkotta a
2022. évi költségvetésérõl szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosítását.

7/2. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjainak
meghatározására

Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja az új díjakat 2022. július 1. napjától. Ezzel a bölcsõdében
10 forinttal, az óvodában 5 forinttal nõ a díj. A vendégebéd 100 forinttal, az al-
kalmazotti 50 forinttal drágul.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfo-
gadásra javasolja az emelést, a vendég ebédnél a 900 forintos díjat javasolják.

Torma József polgármester: Mindenki érzékeli az áremelkedést, ha bemegy
a boltba élelmiszert venni. Jelenleg még 20 Ft-os áron kapják a menzán az ára-
mot, a piaci ár már 120 forint. Így is van, amikor fél millió forint a havi áram-
számla, ha ez 5-6 szorosára nõ, az nagyon sok. A közvilágításnál is jelentõs
emelés várható: most 8 milliót fizetnek, de akár 40 is lehet.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
1. A bölcsõdei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
a) a napi négyszeri étkezés intézményi térítési díja: 410 Ft/ellátási nap (325
Ft/ellátási nap étkezési norma alapján).
2. Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
b) a déli meleg fõétkezés és két további étkezés intézményi térítési díja: 410
Ft/ellátási nap (325 Ft/ellátási nap étkezési norma alapján);
c) a külön igényelhetõ ebéd (menza) intézményi térítési díja: 240 Ft/ellátási
nap (190 Ft/ellátási nap étkezési norma alapján).
3. Az iskolai, továbbá középfokú iskolai gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjai:
a) a déli meleg fõétkezés és két további étkezés intézményi térítési díja: 475
Ft/ellátási nap (375 Ft/ellátási nap étkezési norma alapján);
b) a külön igényelhetõ ebéd (menza) intézményi térítési díja: 285 Ft/ellátási
nap (225 Ft/ellátási nap étkezési norma alapján).
4. A vendégétkeztetés térítési díja: 950 Ft/ellátási nap (345 Ft/ellátási nap
étkezési norma alapján)
5. Az alkalmazottak étkeztetésének térítési díja: 700 Ft/ellátási nap (345
Ft/ellátási nap étkezési norma alapján).
Az étkezés térítési díjai – beleértve a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjait is – 27%-os mértékû általános forgalmi adót tartalmaznak.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés személyi térítési dí-
ját a Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján – a Gyvt. 151. § (5)-(6) és (10)-(11)
bekezdése szerinti, az intézményi térítési díj %-ában kifejezett normatív
kedvezmény alkalmazásával állapítja meg.

7/3. Javaslat útépítésre és útjavításra
Torma József polgármester: Egy módosító javaslata van: a temetõben az út-
felújítást hagyják ki ebbõl a tervbõl, ütemezzék át jövõre. Pályáztak az urnafal
bõvítésére is, azzal együtt lehet majd csinálni.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta a javaslatot, mely szerint a Malom utca 10 millió forint, a Pásztor
utca 3,5 millió forint, a Hársfa utca 6,8 millió forint, a Bem utca 7,5 millió forint
önkormányzati költségvetési támogatásból újulna meg. A Kossuth téren pedig
134 ezer forintból aszfaltfestés készülne. Ez összesen 28,5 millió forintot jelent.
A temetõrõl a testület döntsön. Így határozott a bizottság.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: A temetõnél a ravatalozó elõtt a fák
gyökerei felnyomták az aszfaltot.
Tóth István képviselõ: A ravatalozótól a kapuig mindenképpen meg kellene
csinálni az utat.
Kojnok Róbert képviselõ: Összehasonlítja az árakat a Könyök utcával. Úgy
látja, hogy ott a betonos út olcsóbb, mint itt az aszfaltos.
Pásztor Krisztián, a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetõje: Igen, az olcsóbb.
Torma József polgármester: Az aszfaltozásnál már történt egy 47%-os eme-
lés. Most már a betonhoz sincs alapanyag.
Kojnok Róbert képviselõ: A Malom utcát nem kellene felmarni.
Torma József polgármester: Ezek indikatív, még nem hivatalos árajánlatok.
Be kell majd kérni több ajánlatot, talán alkudni is lehet.
Tóth István képviselõ: Ha jövõre ütemezik a temetõnél az útfelújítást, akkor
jövõre újra meg kell fizetni a gépkiállási díjat, az 843 ezer forint.
Kojnok Róbert képviselõ: Ha betonos út lesz, akkor nem kell a gép. A marás a
nagyon költséges rész, ha azt kihagyják, akkor sokkal olcsóbb lesz. Azt javasol-
ja, hogy a Malom és a Hársfa utca legyen így, de a Bem utcánál elég csak az út-
javítás. A Pásztor utca csak a gyerekorvosig rossz, utána alig van forgalom, el
lehet engedni. Lehetne még másik utcákat bevonni, a József Attila utca is
rossz és nagy forgalmú.
Csõsz László képviselõ: Azt javasolta, hogy legyen a temetõnélküli változat, a
28,5 millió forintos terv.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alábbi
helyszíneken végeztet el útjavítási feladatokat:
1. Teljes burkolatjavítás
– Malom utca elsõ szakasza a Kossuth tértõl az óvoda utcai keresztezõdésig
– Pásztor utcának az Iskola utcai vége
– Hársfa utca csatlakozása a Bem utcára
– Bem utcának a Táncsics Mihály utcáig tartó utolsó szakasza
2. Burkolatjel festés a Kossuth téren.

Folytatás a következõ oldalon.
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Az útjavításhoz a 2022. évi költségvetésbõl 29 millió forintot különít el.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerzõdés megkötésére,
szükséges eljárások lefolytatására, nyilatkozatok aláírására.

7/4. Javaslat a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium intézmény gimnáziumi évfolyamain tanuló

diákok tanulmányi ösztöndíjára
Torma József polgármester: Ebben a tanévben két évfolyam is hiányzik a
gimnáziumból. Jövõre is nehezen tudnak 9. évfolyamot indítani. Régóta téma
már, hogy tegyenek valamit, amivel Simontornyán lehet tartani a diákokat.
Ösztöndíjjal támogatnák azokat, akik a simontornyai gimnáziumban tanulnak.
Hogy a városban legyen gimnázium, az érzelmi kérdés is. Pajor Balázs is írta,
hogyha a középiskolai tanárok tanítanak az általános iskolában is, az jó, mert
emelik a képzés színvonalát. Kidolgoztak az ösztöndíjrendszerre négy variációt.
Körtés István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság
azt a változatot támogatta, ami szerint a 9. évfolyamon egységesen 5000 forin-
tos havi támogatás legyen. Így az éves összeg 4,3 millió forint lenne.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A pontos összeget szinte lehe-
tetlen kiszámolni, mert nem tudjuk a pontos létszámokat. A táblázatban a 10.
és a 11. évfolyam 10 hónappal szerepel, a 9. évfolyamra hozzájön 5000 Ft/hó
támogatás. A tanév szeptembertõl júniusig tart, de az önkormányzati költség-
vetés naptári évre szól januártól decemberig. Kiszámolta a várható kiadásokat
feltételezett létszámmal a 2022-es, 23-as és 24-es évre. Így az elsõ változat
szerint 2023-ban, amikor teljes év lesz, akkor 6 millió forint az összeg, a 2. vál-
tozat szerint 5,6 millió, a 3., 4. változatnál még kevesebb, mert ott csak 3,5-es
átlag felett járna az ösztöndíj, a másikban már 3,0-tól.
Torma József polgármester: Most van egy 32 fõs osztály, de több ilyen nem
várható, a 20 fõ körüli létszám a reális. De egy év után nem lehet azt mondani a
gyerekeknek, hogy bocs, nincs pénz ösztöndíjra. Olyan döntést kell hozni, ami
hosszú távon fenntartható.
Farkas Rita intézményvezetõ: A szakiskolai tanulók 50 ezer forint havi ösz-
töndíjat kapnak.
Kojnok Róbert képviselõ: Ez régen is így volt, a szakmunkástanulók kaptak
pénzt. De gimnáziumban 3-as átlagra nem javasolja az ösztöndíjat.
Torma József polgármester: A szakképzésben az állam adja az ösztöndíjat.
Gimnáziumi ösztöndíjat biztosan nem sok önkormányzat fizet. A pénzügyi osz-
tályvezetõ még megvétózhatja ezt.
Farkas Rita intézményvezetõ: Nem válogathatnak a gyerekek között, már az
is jó, ha a hármas átlagot elérik. A többség nem jó tanuló.
Kojnok Róbert képviselõ: Akkor az 5 millió forintot költsék jó nyelvtanárra, az
is lehet vonzóerõ. Vagy adják az 5 milliót az 5 legjobb tanulónak, tanulmányút-
ra. De lehet, hogy ez nem jó ötlet, mert akkor csak 10 jó tanuló verseng érte
minden évben. 2-3 év múlva derül csak ki, hogy van-e az ösztöndíjnak hatása.
Torma József polgármester: Ha nem lesz elég jelentkezõ, akkor megszûnik az
iskola. Ez a tankerületnek is gond. Most ideépítenek egy új iskolát. Kérdés,
hogy a környezõ falvakban a felsõ tagozatnak van-e jövõje. A jó tanulókat a hat-
és nyolcosztályos gimnáziumok elviszik. A 14 éves gyerek nem maga dönt, ha-
nem a szülõje. A szülõ elviszi Pécsre is, ha azt gondolja, hogy ott jobb az okta-
tás. Pedig az itt érettségizett gyerekek is bejutottak a legjobb egyetemekre. De
drámaian kevés gyerek születik, még kevesebb, aki ide akar járni gimnázium-
ba.
Kojnok Róbert képviselõ: Az intenzív nyelvoktatás ad elõnyt. Ahhoz megfele-
lõ tanár is kell.
Torma József polgármester: Csak az óvodai nevelés van önkormányzati kéz-
ben. Az iskolai oktatásba az önkormányzatnak nincs beleszólása, nem dönthet
arról, hogy milyen legyen az oktatás. Régen volt itt is nyelvi évfolyam, de meg-
szûnt.
Farkas Rita intézményvezetõ: Nem felelt meg a gimnázium a szigorított kö-
vetelményeknek, mert nincs másfélszeres túljelentkezés, és nem szerez a ta-
nulók 80%-a nyelvvizsgát.
Torma József polgármester: Megkérdezi, hogy milyen lehetõséget lát még
intézményvezetõként.
Farkas Rita intézményvezetõ: Gondolkodtak valamilyen speciális képzés-
ben. De minél speciálisabb, annál kevesebbet vonz. Szabadon válaszható óra-
keretet az idegen nyelvek és az informatika kapták, de ez csak néhány plusz
óra, amirõl az iskola szabadon dönthet.
Torma József polgármester: Azt javasolja, hogy elõször arról döntsenek,
hogy indítanak-e ösztöndíjrendszert.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2022/23-as
tanévtõl kezdõdõen ösztöndíjjal támogatja a Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnázium gimnáziumi tanulóit. Az ösztöndíjrendszer kidolgozáséra
külön bizottságot kért fel.
Ezután a polgármester körkérdést intézett a képviselõkhöz, azt tudakolva, hogy
melyik kidolgozott ösztöndíjrendszer-változatot támogatják.
A képviselõk közül 3 fõ a harmadik változatot, 2 fõ az elsõ változatot, míg 1 fõ a
második változatot preferálta.

Csõsz László képviselõ: Most arról van szó, hogy minél több gyereket vonzza-
nak a simontornyai gimnáziumba. A 3-as változattal, aki nem éri el a 3,5-ös át-
lagot, azt kizárják a támogatásból.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Az a cél, hogy megmentsék a gimnáziu-
mot.
Tóth István képviselõ: Az elõbb az hangzott el, hogy a színvonal miatt viszik
más településre a gyerekeket. Ha már a hármas átlagért is ösztöndíj jár, az levi-
szi a színvonalat.
Farkas Rita intézményvezetõ: Nem az a jellemzõ, hogy másik gimnáziumba
viszik a gyereket. Hanem máshova, de szakképzésbe: technikumban és szakis-
kolában is kapnak ösztöndíjat a tanulók.
Torma József polgármester: Azt javasolja, hogy határozzanak meg egy ke-
retösszeget. Aztán legyen egy bizottság, aminek a tagjai majd kidolgozzák a
részleteket. Legyen benne a jegyzõ, az alapítvány képviselõje és pedagógusok.
Kikalkulálhatják, hogy az adott összegbe mi fér bele. Legyen 5,5 millió a keret-
összeg.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vak Boty-
tyán Általános Iskola és Gimnázium középiskolai évfolyamain tanulói jog-
viszonnyal rendelkezõk számára nyújtott ösztöndíjrendszerû támogatás-
hoz évi 5,5 millió forintot biztosít 2023. január 1. napjától. 2022. szeptem-
ber–december hónapokra az elkülönített összeg 1,7 millió forint.

7/5. Javaslat az ünnepi testületi ülés programjára
Torma József polgármester: A városnapi programot kell összerakni. Pénte-
ken lesznek a fiatalosabb programok: Caramel és Valmar koncert, utána
Herczeg diszkó. A meghívót és a plakátot el kell készíttetni. A szerzõdések
rendben vannak. Schamschula úr járt itt két alkalommal, szeretné, ha megem-
lékeznénk a nagyapjáról. Schamschula György az Antall-kormány minisztere
volt, a nagyapja Simontornyai Schamschula Rezsõ az elsõ világháborúban tá-
bornok volt. A nagyszülõi házon egy emléktáblát avatnának. Délután 4 órakor
lehet. Az Alma együttes mûsora lesz 18 órakor, utána kaphatnának fagyit a
gyerekek. Azután musicalest, 21 órakor Bikini koncert és 23 órától a gyönki
Hangszerelem Zenestúdió zenél.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezi, hogy szombaton délelõttre mi-
ért nem terveznek programot.
Torma József polgármester: Július elsején már nagy meleg várható, és nem
biztos, hogy egész napra le tudják kötni az embereket. A Várnapon nagyon jó
volt a gyerekjátékos és szenzációs volt a bábszínházas. Meg lehet õket hívni,
olyat, ami nem búcsús jellegû.
A testvérvárosokról. Steinberg biztos, hogy képviselteti magát, Marpingen
nem. Nyárádszereda kérdéses. Így a létszámot nem tudják még, a panzióba
elõzetesen jelezték a szállásigényt.
Az ünnepi testületi ülésen javasolja, hogy ne legyen kint asztal. Aki éppen be-
szél, az menjen ki a mikrofonhoz. A koncertekhez meg kell nézni az áramkapaci-
tást. A ledfal miatt most kellett aggregátor.
A díjazottak és a vendégek vacsoráztatása még kérdés. A konyha éttermének
kapacitása 80-90 fõ maximum. Ültetéses vagy állófogadásos legyen a vacso-
ra? És ki kit hozhat magával, a protokoll lista megvan.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Állófogadást javasol.
Kojnok Róbert képviselõ: A menzán kb. 100 fõig el lehet menni, ha állófoga-
dás lesz.
Csõsz László képviselõ: De akkor hidegtálak kellenek.
Körtés István képviselõ: Szerepeljen a meghívón, hogy állófogadás lesz.
Torma József polgármester: A vasárnapi programot is meg kell tervezni, de
nem tudják meddig maradnak a delegációk. Andreasék Pék Ferencékkel jó
kapcsolatban vannak, velük is beszélni kell.

7/6. Javaslat a „TOP_Plusz-1.2.3-21
Belterületi utak fejlesztés” címû pályázat beadására

Torma József polgármester: A pályázatot június elsejéig be kellene adni. De
hiába hívták a tervezõt. Hiába terveztek elõre. Ebben az összegben még sok té-
tel nincs benne, pl. a mûszaki ellenõr. Az összes megyei keret 600 millió forint.
Túl nagy összeget nem fognak megítélni. Ha lesz forrás, akkor adnak még hoz-
zá. Két pályázatot adnak be, a nagyobb, a Malom utca, az 200 milliós, erre ke-
vés esélyt lát. A kisebb a Hunyadi utca felújítása.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú, TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú
pályázati felhívásról szóló elõterjesztést.
Támogatta, hogy a pályázat kapcsán külön pályázatként a Hunyadi utcai és kü-
lön pályázatként a Malom utcai burkolat-felújítás kerüljön benyújtásra, felha-
talmazta a polgármestert a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos eljárások
lefolytatására, szerzõdések megkötésére.

7/7. Javaslat a Simontornya,
795 helyrajzi számú telek közmûvesítésérõl

Torma József polgármester: A várral szemközti részrõl van szó. A közmûvesí-
tésre a csónakház építése miatt van szükség. Május 22-én lejárt az építési en-
gedély. Nincs más megoldás, újból meg kell kérni az engedélyeket, az új kor-
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mányrendelet nem teszi lehetõvé a hosszabbítást. Szennyvízbekötésre és víz-
bevezetésére is szükség van. A megyei önkormányzat számlájáról erre nincs
lehetõség. Valószínûleg ezt az összege majd kiszámlázhatja nekik az önkor-
mányzat és visszautalják.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy ez a tétel szerepel-e már a költség-
vetésben.
Torma József polgármester: Még nem.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete megtárgyal-
ta a Simontornya, 795 hrsz-ú ingatlan közmûbekötésérõl szóló elõterjesz-
tést. Megállapította, hogy a lebonyolított eljárás alapján a nyertes aján-
lattevõ a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (7081 Simontornya, Szent
István király u. 1.), a közmûbekötésekkel kapcsolatos bruttó 3.379.978 Ft
költséget az önkormányzat 2022. évi költségvetés tartaléka terhére vál-
lalta. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelé-
sére, szükséges szerzõdések megkötésére.

7/8. Javaslat a Simontornya,
Szent István király u. 1. szám alatti polgármesteri

hivatal épület közmûellátásának felújításáról
Torma József polgármester: A szociális pályázat egyik helyszíne a polgár-
mesteri hivatal mögötti B-épület. Az udvar felújítása szerepelt a tervben, de a
közmûfelújítás nem. A szennyvízhálózat nagyon rossz állapotban volt. Mivel a
mentõállomás is az udvarban van, ezért a mentõszolgálattal tárgyaltak a költ-
ségmegosztásról. A gázhálózat is megújul, lesz csapadékvíz-elvezetés és új
vízvezeték is. Ezek költsége 12 millió forint, ebbõl majd kapnak vissza a mentõ-
szolgálattól egy részt. A vége 6-7 milliós számla lesz.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Simontornya, Szent István király utca 1. szám alatti, polgármesteri hi-
vatal telken belüli közmûfejlesztésérõl szóló elõterjesztést. Megállapí-
totta, hogy a lebonyolított eljárás alapján a gázszerelés nyertes ajánlatte-
võje Teszler István egyéni vállalkozó. Megállapította, hogy a lebonyolított
eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ a Simontornyai Városüzemeltetési
Kft. A közmûfejlesztéssel, illetve udvarrendezéssel kapcsolatos bruttó
11.647.954 Ft költséget az önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalé-
ka terhére vállalta. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezési munkák
megrendelésére, a szükséges szerzõdések megkötésére, a mentõszolgá-
lattal történõ költségmegosztás egyeztetésére.

7/9. Javaslat tervezett vízi-közmûvezeték átvételérõl
Torma József polgármester: A Beszédes utca elején készül egy új gerincve-
zeték közterületen. Ennek az átvételérõl kell dönteni. Utána az önkormányzattól
tudja átvenni a DRV.
Kojnok Róbert képviselõ: Gyarapodik a város egy új tûzcsappal is. Errõl a ve-
zetékrõl meg lehet oldani a kertészet vízellátását is.
Torma József polgármester: Meg is kell. Jövõ héten kezdõdik a munka, ha
kész lesz a munkaárok, akkor onnan egy csõvel lehet vinni a vizet a kertészet-
be.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Simotrade Kft. vagyonátadásával kapcsolatos kérelmét. Döntött ar-
ról, hogy Simontornya, 42 és 1548 hrsz-ú közterületi ingatlanokon létesí-
tendõ vízi-közmû (124 fm vízvezeték és egy tûzcsap) tulajdonjogát térí-
tésmentesen a vízi-közmû üzembe helyezésének napjával átveszi, felha-
talmazta a polgármestert a szükséges szerzõdések megkötésére, a va-
gyonátadási eljárás lebonyolítására.

7/10. Javaslat a Simontornya,
Beszédes Ferenc utca 24/17. (1542/12 hrsz)

önkormányzati ingatlan értékesítésérõl
Torma József polgármester: A Beszédes utca 24/17. számú lakás bérlõje ad-
ta be a kérelmet, meg kívánja vásárolni a lakást. Ha az eladásról dönt a testület,
akkor értékbecslést kell készíttetni, a költség a leendõ vevõt terheli.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Simontornya, Beszédes Ferenc utca 24/17. (hrsz.:1542/12) ingatlan
értékesítésére készített elõterjesztést. Az ingatlant eladásra jelölte ki. A
jelenlegi bérlõt elõvásárlási joggal ruházta fel, felhatalmazta a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

7/11. Az önkormányzati ingatlanok megvásárlására
érkezett kérelmek elbírálása

Torma József polgármester: A egyik kérelem a volt betonkeverõ üzem terü-
letére érkezett. Ezt az ingatlant a magyar államtól térítésmentesen kapta meg
az önkormányzat, de még nem került átírásra. A területen rengeteg vashulla-
dék van.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezi, hogy van-e terv ennek a terület-
nek a hasznosítására.
Torma József polgármester: Ahhoz elõbb rendbe kellene tenni.
Körtés István képviselõ: Az a terület elnyúlik egészen a régi MÉH-telep végé-
ig.

Torma József polgármester: Azt javasolja, hogy történjen meg az átírás, néz-
zék meg a területet. Telefonon beszélt a kérelmezõvel, nemcsak vásárlás, ha-
nem bérlés is érdekelné.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a
polgármestert, hogy a 962/3. hrsz-ú ingatlan helyzetét rendezze az ingat-
lan-nyilvántartásban. Az ingatlan további sorsáról a következõ KT-ülésen
dönt.
Torma József polgármester: A másik kérelem a Paul-ház megvásárlására ér-
kezett. Az elõzõ ülésen döntöttek az ingatlan piaci alapú bérbeadásáról.
Csõsz László képviselõ: A bérlõ egy olyan ember, aki nagyon sokat tett a vá-
rosért. Nem tartja jó ötletnek az eladást. Az ingatlan sem olyan kategóriájú,
hogy azt értékesíteni kellene.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Nem támogatja az értékesítést.
Tóth István képviselõ: Amíg a bérlõ benne lakik, addig nem támogatja az el-
adást.
Körtés István képviselõ: A bérlõ finanszírozta az épület vásárlását és bebúto-
rozását is. Nem javasolja az eladást.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta a Simontornya, Temetõ utca 51. szám alatti ingatlan megvásárlására
érkezett kérelmet. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant nem kí-
vánja értékesíteni.

7/12. Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése” tárgyú, TOP_Plusz 2.1.1-21

kódszámú pályázat benyújtásáról
Torma József polgármester: A polgármesteri hivatal felújítására szeretnének
pályázni. 100%-os támogatottságú a pályázat, június 17. a beadási határidõ.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyal-
ta az „Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése tárgyú, TOP_
Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásról szóló elõterjesztést, tá-
mogatta, hogy a Simontornyai Polgármesteri Hivatal épületének energe-
tikai felújítása pályázatként kerüljön benyújtásra. Felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefolyta-
tására, szerzõdések megkötésére.

7/13. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Az Igari úttal kapcsolatban keresték
meg. Már olyan rossz állapotban van, hogy leér az autó alja. A DRV és a Közút-
kezelõ között van megállapodás, de nem történik semmi.
Torma József polgármester: Volt ott egy csõtörés, kint van a 30-as tábla,
óvatosan kell menni. Van a cégeknek felelõsségbiztosításuk, de több mint 10
milliós forintos kárigényt nem szívesen fizetnek ki a biztosítók sem. Szerinte a
két cég között per lesz. A lakók panaszkodnak, hogy megrongálódik a házuk, de
ebben az ügyben sem a polgármester, sem a jegyzõ nem rendelkezik hatáskör-
rel. Polgári pert lehet indítani.
Tóth István képviselõ: A vasúti fordulónál a vízelvezetõ tele van törmelékkel.
Torma József polgármester: Igen. Kell vele foglalkozni. De nem csak ott, ha-
nem a Széchenyi utcában, a Temetõ utcában, sõt a 61-es út melletti vízelveze-
tõ is az önkormányzaté.
Tóth István képviselõ: A Dr. Kiss István utcában garanciában meg kellene ja-
víttatni az utat.
Torma József polgármester: Igen. Más: a múlt héten a kollégák és a DRV
munkatársa a Derékhegyen végigjárták a vízrendszer miatt a telkeket. Már kb.
500 ezer forint értékû vízrõl van szó. Ez egy magánrendszer, közösségi, az ön-
kormányzatnak nincs köze a hálózathoz. Ha nem rendezik a tartozást, akkor a
DRV korlátozni fogja vízhasználatot. Tudja, hogy sokan életvitelszerûen a he-
gyen laknak.
Kojnok Róbert képviselõ: Megkérdezi, hogy a Gyár utca felújításáról mit lehet
tudni. Azt ígérték, hogy májusban megcsinálják.
Torma József polgármester: Mindenképpen az idén meg fogja csinálni a Köz-
útkezelõ, van rá egy maradványösszegük, azt az idén fel kell használni.

8. Javaslat a fiatal házasok
2022. I. félévi támogatásának elbírálása (zárt ülés)

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt ülésen a kö-
vetkezõ határozatokat hozta:
I. Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a fiatal háza-
sok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló rendele-
tében foglaltak szerint eljárva az egyik kérelmezõ pár elsõ lakáshoz jutás
iránti kérelmét megtárgyalta, és tekintve, hogy a kérelembe foglaltak a
jogszabályi elõírásoknak megfelelnek, a kérelemnek helyt adott. A támo-
gatás összegét 450.000 forint összegben állapította meg.
II. Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a fiatal háza-
sok elsõ lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szólórendele-
tében foglaltak szerint eljárva a másik kérelmezõ pár elsõ lakáshoz jutás
iránti kérelmét megtárgyalta, támogatási kérelmüket elutasította, mert
kérelmük nem felelt meg a rendeletnek.

Folytatás a következõ oldalon.
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9. Javaslat a helyi kitüntetõ díjak
adományozására (zárt ülés)

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a vá-
ros érdekében végzett kiemelkedõ eredményessé-
gû, maradandó értékû és megbecsülést kiváltó te-
vékenységéért a „SIMONTORNYÁÉRT” kitünte-
tõ díjat adományozza GYURKÓ GÁBOR úrnak és
GYURKÓNÉ TÓTH IRÉN asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló önkormányzati rendelet alapján
„GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adomá-
nyozza a gyermekek harmonikus személyiség for-
málásban huzamosan végzett munkája elismeré-
seként PÁLNÉ MIKÓ KATALIN asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló önkormányzati rendelet alapján „AZ
ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozza a
közösség szolgálatának kiemelkedõ teljesítéséért
GYENEI LÁSZLÓNÉ asszonynak.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tülete a kitüntetõ díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló rendelet alapján „SIMONTORNYA
SPORTJÁÉRT” címet adományozza Simontornya
sportmúltjának és sporthírnevéhez méltó sporttel-
jesítmény elismeréseként VARGA SZILVIA
asszonynak és VÁMI ISTVÁN úrnak.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megte-
kinthetõk a város honlapján:
www.simonornya.hu/kepviselo-testuleti-
jegyzokonyvek-2022
A hatályos rendeletek kereshetõ formában megta-
lálhatóak a:
or.njt.hu/onkorm/-:20:3916:-:-:1:-:-:-/1/10 oldalon

Az anyagot összeállította: Molnárné
Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ

BÚCSÚZUNK
SIMONTORNYA

ELHUNYT LAKOSAITÓL

KOLONICS
MIHÁLYNÉTÓL

és
ROSTÁSNÉ

KOVÁCS
GIZELLÁTÓL

„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 Hiva-
tal nyilvántartása alapján készült.)

A polgármester tollából
Az elmúlt hónapban felgyorsultak az elõkészítés
alatt álló projektjeink. Több beruházásunk is kivite-
lezési szakaszba jutott. Ezek többsége látványos,
sokak által látható. Azt azonban szeretném kihang-
súlyozni, hogy az addig vezetõ út a legtöbb esetben
rengeteg munkát igényel. Az apparátus részére a
projekt elõkészítése mindig jóval nagyobb munkát
jelent, mint maga a kivitelezés.
A Könyök utca burkolatának felújítási munkálatai a
megkötött szerzõdés értelmében június hónapban
megkezdõdnek. A vállalkozó várhatóan az utolsó
héten veszi át a munkaterületet, kezdi meg a burko-
lat felújítását. Várhatóan másfél hónap idõtartam-
ban fennakadások lesznek az utca környezetében.
A Víghegy utcai támfal építése is a látványosabb
szakaszba került. A két tömedékelésre váró pince
lehatárolása (téglafallal), a két üreg betonnal való
feltöltése, a partfal megtámasztását szolgáló beton
támfal alapozása, vasszerelése megtörtént. A
munka befejezésére, a projekt zárására várhatóan
július közepéig sor kerül.
Az önkormányzat (saját forrásból) és az Országos
Mentõszolgálat hozzájárulása révén végéhez köze-
ledik az önkormányzat mögötti belsõ udvar felújítá-
sa. A belsõ csapadék-, víz-, szennyvíz-, gázvezeté-
kek cseréje, rekonstrukciója után megkezdõdött a
térburkolatok, valamint a belsõ zöld felületek felújí-
tása. A beruházás keretében megújulnak az épüle-
tek feljárói, a régi kerítés helyére magaságyás ke-
rül, de a csatlakozó járdaszakaszok is új burkolatot
kapnak.
Június hónapban megtörtént a kátyúzás, amely 1,2
milliós költséget jelent. A képviselõ-testület dönté-
se alapján 29 millió forint értékben nagy felületû út-
javításokra (aszfaltozásra) kerül még sor. A döntés-
nek megfelelõen megkezdtük a beszerzési eljárás
lefolytatását (3 ajánlat beszerzése). Ezt követõen
kerülhet sor a nyertes kiválasztására, szerzõdés
megkötésére. A tervek szerint a Pásztor utca orvosi
rendelõ elõtti, a Malom utca Kossuth tér és Iskola
utcai, A Hársfa utca Táncsics utcáig tartó, valamint
a Bem utca alsó szakaszai kapna új aszfalt burkola-
tot. A munkálatok során sor kerül még néhány ki-
maradt úthiba javítására is. Több észrevétel érkezik
a többi utca állapotával kapcsolatban is. A vasúti
átjáró, Pósapart, Disznócsapás útvonal több lakó-
ingatlant is érint, de ez lesz a megvalósuló kerék-
párút nyomvonala. A beruházás elõtt nem tartom
célszerûnek a jelentõsebb beavatkozásokat, tény
azonban, hogy néhány szakaszon minimális kar-
bantartás szükséges lesz. A vasúti töltés melletti
Pósa parti rész nagyon rossz állapotú, de MÁV tu-
lajdonú útszakasz. A kerékpárút kiépülése után
meg kell vizsgálnunk az út kérdését. A másik gyak-
ran emlegetett terület a vasútállomás elõtti forduló.
A képviselõ-testület döntése szerint kezdeményez-
tük a Magyar Közúttól az út átvételét, amely révén a
közútkezelõ a legrosszabb szakaszon új burkolattal
látná el az érintett szakaszt. Az ilyen vagyonátvétel

nem egyszerû és rövid folyamat, sajnos itt az idõt
nem hónapokban mérik.
Június 10-én sor került az új, Várkert utcai víz-
mû-telepen megvalósuló ivóvízkút helyének kitûzé-
sére, ezt követõen megkezdõdtek a fúrási munkála-
tok. A tervezett kb. 80 méter talpmélységû kút ré-
vén egy újabb kút állhat szolgálatba és ezzel talán
évtizedekre garantálható lesz a város vízellátásá-
hoz szükséges vízmennyiség.
A komposztáló és építési hulladék hasznosító telep
létesítésén is egy éve dolgozunk. A hónap során
végre megkaptuk az építési engedélyt, amely kap-
csán elindulhat a kivitelezés közbeszerzési eljárá-
sa. A gépbeszerzések (kotró-rakodó, rosta) harma-
dik körös beszerzési eljárása is megkezdõdött. Az
eljárási és beszerzési akadályok miatt biztosan
nem fogjuk tudni tartani az ez évi használatba vé-
telt, ezért a határidõk módosítását kezdeményez-
zük. Június 9-én Sumné Galambos Mária, a BM fõ-
osztályvezetõje járt a településen. A fõosztályveze-
tõ asszonnyal áttekintettük a projekt állását. Az biz-
tos, hogy a telep létesítése kapcsán jelentõs költ-
ségnövekménnyel kell számolunk. A korábban a
képviselõ-testület által már elfogadott 30 milliós
ráemelési kérelem helyett 60 milliós kérelmet ké-
szítünk elõ. Sajnos az árak változása miatt rendkí-
vül nehéz helyzetbe kerülhetnek a korábban terve-
zett és költségelt pályázataink.
Igyekszünk a város folyamatos fejlõdését biztosíta-
ni, ennek érdekében két pályázatot készítettünk elõ
a hónap során. Az egyik a polgármesteri hivatal
energia korszerûsítésére, a másik kisebb a körárok-
hoz kapcsolódó vízmegtartás területére készítet-
tük. Ezzel párhuzamosan a már beadott turisztikai
és piacfejlesztési pályázataink hiánypótlási felhívá-
sait is teljesítettük.
Június 8-án a Duna TV turisztikai magazinja, a Ha-
zajáró készített Simontornyáról anyagot, a felvétel
várhatóan júliusban kerül adásba.
Június 8-án Kiss Margitot köszöntöttük 90. szüle-
tésnapja alkalmából. A Simontornyáért díjas Mimi-
kének jó egészséget kívántunk.
Június 17-én részt vettünk a Váralján szervezett
Megyei Értékek Napján, ahol városunkat mutattuk
be és képviseltük.
Június 18-án részt vettem a 8. évfolyamos diákja-
ink ballagási ünnepségén. Ugyanezen a napon
örömmel nyitottam meg és vettem részt a helyi Le-
vendulaünnep rendezvényein.
Június 20-án egy ebéd keretében köszöntöttük a
város pedagógusait, pedagógiai asszisztenseit.
Az elmúlt idõszakban az önkormányzat bizottságai
egy-egy alkalommal üléseztek.

Torma József polgármester

SZÜLETÉS MÁJUSBAN

Köntös Natali

Rácz Laurent

HÁZASSÁGKÖTÉS MÁJUSBAN

Jaksics Imre és Vida Adrienn

Bodnár Attila Miklós és Potó Elvira



2022. június KÖZÖSSÉG 7

A „Simontornya zártkerti ingatlanok közlekedési feltételeinek javítása, a barokk kápolna
és a lösz pincesor felújítása” címû pályázat keretében vállalt, Styrum kápolna oltárkövé-
nek restaurálása megtörtént. A Víghegy utcai támfal építésnél megkezdõdtek a munkála-
tok.

90 éves
Kiss Margit, akit Simontornyán legtöbben Mimikének ismerünk, immár betöltötte a
90. évét. Életével, tevékenykedésével kiérdemelte az emberek figyelmét, megbecsülé-
sét. Korát meghazudtolva még ma is aktívan részt vesz a közéletben, igyekszik a múlt is-
mereteit átadni az utána következõknek, cikkeket ír, könyvet szerkeszt, olvas és nyitott
a világ dolgaira. A kerek évfordulóra meglepetésként egy kis ünnepséget rendeztünk
számára a várban. Meghívtuk a családját, a város vezetését és egy rövid ünneplés kere-
tében átadtuk az ajándékokat. Mimike meghatódott és boldog volt.
Így fogalmazta meg gondolatait:
„Ezúton is szeretnék köszönetet mondani városunk vezetõinek, a vár vezetõjének és dolgo-
zóinak és családomnak azért a kedves ünneplésért és köszöntésért, amivel 90. születés-
napom tiszteletére megleptek.
Köszönöm továbbá mindazoknak a kedvességét, akik személyesen, írásban, telefonon,
interneten keresztül vagy bármilyen módon köszöntöttek. Nagy örömet szereztek vele, soha
még ennyien nem köszöntöttek és ekkora ünneplésben nem volt részem.
Kívánok én is mindenkinek jó egészséget és hosszú, boldog életet családjukkal. És amíg a Jó
Isten erõt ad hozzá, próbálom még folytatni az írást is egy kicsit.
Tisztelettel és szeretettel: Kiss Margit”

MI-né

A magyar hõsök emlékünnepén azokra a magyar katonákra és civilekre emlékeztünk,
akik az életüket áldozták Magyarországért.
Köszönjük a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak mûsorát.
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ARANYBALLAGÁS
Május 28-án különös eseményre érkeztek a Vak Bottyán Általá-
nos Iskola és Gimnázium Petõfi úti épületébe az éppen 50 éve el-
ballagott diákok. Hajdani osztályfõnökükért autót küldtek, így ti-
zenegy órakor kezdõdhetett az osztályfõnöki óra. A hetes jelentett
Soóky Árpád osztályfõnöknek, majd ezután Babits Mihály Jónás
könyve címû mûvét adta elõ az osztály. Az óra után diákdalokat
énekelve átballagtak a simontornyai vár lovagtermébe, ahol igazi
ballagási ünnepség zajlott az eseményhez méltó verssel, énekek-
kel. Farkas Rita Krisztina, a gimnázium igazgatónõje, majd Torma
József polgármester, végül Tamás József a ballagó osztály nevében
mondott beszédet. Ezután közös ebéd következett. A tizennégy
fõs diákcsapat Katona József Bánk bánjának Csók István festõmû-
vész által illusztrált 1899-es ünnepi díszkiadását adományozta sze-
retett iskolájának.

HUSZADSZORRA TALÁLKOZTUNK
Nem volt kegyes az idõjárás május 28-án,
szombaton reggel a jubileumi, 20. Mikro-
térségi Nyugdíjas Találkozó résztvevõihez.
A meghívott vendégek – négy szomszédos
község (Tolnanémedi, Kisszékely, Pince-
hely, Ozora) nyugdíjas klubtagsága – esõ-
ben voltak kénytelenek megtenni az utat a
rendezvénynek helyt adó Fried Mûvelõdé-
si Házig. A találkozón hagyományosan
résztvevõ klubokon túl idén meghívást
kaptak a mezõszilasiak, valamint velünk
ünnepelt a városunkban mûködõ további
három nyugdíjasklub vezetõje is, így ösz-
szesen kb. 110 fõ részvételével zajlott a ta-
lálkozó.
Rendezvényünket megtisztelte részvételé-
vel a Tolna Megyei Nyugdíjasok Szövetsé-
gének elnökségén túl Torma József pol-
gármester úr is, aki megnyitó beszédében
méltatta a szépkorúak hozzájárulását Si-
montornya kulturális életének színesítésé-
hez.
A lila-napsárga színekben pompázó, ünne-
pi díszbe öltöztetett mûvelõdési ház méltó
helyszínéül szolgált a rendezvénynek, ahol
a találkozás örömén túl a résztvevõk mû-
sorral is kedveskedtek egymásnak. Volt ott
népdalkórus, tánckavalkád és humor min-
den mennyiségben.
A találkozó résztvevõi közül sokan csak a
televízióból ismerték a nap meglepetés-
vendégét, Csuti Csaba elõadómûvészt, aki
rendszeres fellépõje a DunaTV, a Muzsika

TV és a Nóta TV mûsorainak. A mûvész úr
– akit mi, helybéliek, simontornyai szárma-
zása okán nagy büszkeséggel szólítottunk
csupán a keresztnevén – közvetlensége,
kedvessége sokáig emlékezetes marad a
vendégsereg számára.
Csaba fergeteges programmal érkezett:
egy órás mûsorában volt minden a magyar
nótától az operettig, musicalek és régi
táncdal slágerek. Szívmelengetõ élmény
volt, ahogyan a vendégsereg önfeledten
együtt dalolt a mûvész úrral.
Az ebédre felszolgált sült csirkecomb ku-
koricás rizskörettel – melynek elkészítése
a városi konyha érdeme –, valamint a házi
sütemények elfogyasztása után elõkerült a
díjnyertes simontornyai rajnai rizling is,
amelyet Böröczki István biztosított a
rendezvény számára. Nagyon köszönjük!
A Vörös József által szolgáltatott zene oly-
annyira emelkedett hangulatot teremtett,

hogy a program hátralévõ részében már bi-
zony kicsinek bizonyult a parkett, a mula-
tozó társaság egy része a színpadon ropta a
táncot.
A nap legizgalmasabb perceit természete-
sen a tombolasorsolás szolgáltatta, mert
hát akár bevalljuk, akár nem, nyerni min-
denki szeret. Rendezvényünkön erre bõ-
ven volt is lehetõsége az egybegyûlteknek:
több mint 100 db tombolatárgy került ki-
sorsolásra. A nyereményeket egytõl egyig
nagylelkû támogatóink biztosították, akik-
nek ezúton is szívbõl köszönjük a felajánlá-
sokat!
Támogattak minket: Ági Pékség, Bischof
Gabriella (TOM Market), Bonyár Renáta,
Csõsz Mónika, Fung Istvánné, Horváth
Bence (Teve Farm/Némedi úti zöldséges),
Kapinya Gyógyszertár, Kedvenc Állateledel,
Korall üzletlánc, Körtés Gábor, dr. Mihócs
Zsolt, Nagyné Bodnár Zsuzsanna, Pro-Te-
am Nonprofit Kft., Sallai Judit. Szabad Er-
zsébet.
Bízom benne, hogy a találkozóról minden
résztvevõ kellemes emlékekkel, pozitív be-
nyomásokkal tért haza. Rendezvényünk
sikere nagymértékben múlt a Bõrgyári
Nyugdíjas Klub tagságának lelkes, fárad-
hatatlan elõkészítõ munkáján, melyért ez-
úton fejezem ki köszönetemet minden
kedves tagtársamnak.

Kisné Erzsi klubvezetõ
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VÁRNAP
Az idén immár 10. alkalommal volt Várnap Si-
montornyán. A kerek évfordulóra való tekintet-
tel a szokásosnál is nagyobb elõkészületek elõz-
ték meg a rendezvényt, ami már péntek délután
megkezdõdött. A 16 helyrõl érkezõ hagyomány-
õrzõ csapatok folyamatosan érkeztek és verték
fel táborukat a vár mögötti park területén. A Sze-
lindek Régi Világzene Forgatag energikus zenéje
megteremtette az alaphangulatot, a sötétedéstõl
kezdõdõen pedig indultak a tüzes programok.

A Banyatanyáról kiinduló boszik tüzet gyújtottak és sejtelmes
táncot jártak körülötte, ezt követte a Tûzfészek látványos tûz-
zsonglõr produkciója, majd a Szelindek vezetésével fáklyás me-
netben járták körbe a várat a jelenlévõk.
Szombaton reggel 9 órakor ágyúdörgéssel indult a nap, majd a vi-
téz csapatok felvonultak a város utcáin. 10 órakor ünnepélyes ke-
retek között megnyitottuk a Várnapot.

Egész nap látványos programok szórakoztatták a rendkívül nagy-
számú közönséget. Volt itt fegyverbemutató, nyílt színi csata és a
kora esti órákban igazi várostromot játszott el a mintegy 150 vitéz.
Színesítette a napot a hastáncos lányok bemutatója, a gólyalába-
sok produkciója, a solymászat és a folyamatos középkori zene. A
várfalak között korabeli étkek készültek középkori hozzávalók-
ból és a vendégek meg is kóstolhatták a menüt. A gyerekek foglal-
koztatását a Toma és csapatára bíztuk, akik korabeli játékokat kí-
náltak az érdeklõdõknek, majd a rendezvénysátorban bábszínház
várta õket a Paprika Jancsi és az ördögök címû darabbal. Késõbb
a Vörös Oroszlánok szerveztek gyerekcsatát. A park melletti ut-
cában hosszú sorban kínálták a vásározók a portékáikat a nap fo-

lyamán. Az éhes és szomjas vendégek a vár elõtti té-
ren sorakozó büfékben válogathattak kedvükre. A
gyerekek vattacukrot, gumicukrot, minifánkot, kür-
tõs kalácsot vagy éppen jégkását fogyaszthattak. Az
esti órákban a nagyszínpadon a Republic együttes
koncertjére került sor több mint kétezer ember
elõtt, majd a Mystery Gang varázsolt fergeteges han-
gulatot a rendezvénysátorban.
A nagy költségvetésû rendezvény anyagi fedezete
több forrásból jött össze. Az önkormányzat NKA-
hoz beadott korábbi pályázatából valamint megyei
támogatásból valósulhatott meg a programok nagy
része. A Republic koncertet Herczeg Szilárd az álta-

la megnyert külön pályázatból szervezte meg.
Nagyon sok ember dolgozott, hogy a Várnap létre jöjjön. A Si-
montornyai Várvédõk Bencze Kornéllal az élen, a vár munkatár-
sai, az önkormányzat tagjai, a közmunkaprogramban dolgozók
végezték az elõkészítést, a szervezést, de sok kisebb-nagyobb tá-
mogatást, segítséget kaptunk magánemberektõl is. A polgárõre-
ink ügyeltek a biztonságra. Hálásan köszönjük mindenkinek az
anyagi, a fizikai segítségét, köszönjük az idõt, amit a megvalósítás-
ra áldoztak, a legkisebb erõfeszítést is, amit a rendezvény sikeré-
ért tettek.

MI-né

A Várnapon készült fotókat Nádasi Martin készítette.
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Képzõmûvészet tanszakosok év végi kiállítása
2022. június 1-jén, szerdán, fél 4-kor nyitotta meg Rill
Mária, a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola, képzõmûvészeti ág szakmai vezetõje a
simontornyai kézmûves, valamint a grafika és festészet
tanszakosok munkáiból készült kiállítást.
A kiállításnak a TEMI Fried Mûvelõdési Ház biztosított
helyet. Valamivel több mint 400 alkotást tekinthettek
meg a látogatók. A kézmûves tanulók felkészítõ tanára
Boros Eszter, a grafika és festészet tanszakosok felkészí-
tõ tanára Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemu-
tatkozást. Beidekné Bölcsföldi Mária tanítónõ vezetésé-
vel Hadi Zsuzsa, Horváth Emília, Bencze Bodza, Szálka
Zsófia, Lõrinc Amina Marianna, Jancski Olivér 1. osztá-
lyos tanulók dallal, verssel színesítették a megnyitót.
Szép számmal jelentek meg szülõk és érdeklõdõk is.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Varga Balázs, a Tamási Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményegység vezetõje és Gas-
parics László, a TONIEPSZ intézményvezetõje, továbbá Farkas Rita Krisztina, a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium intéz-
ményvezetõje is.
Rill Mária ismét elismerõ szavakkal méltatta a vendégkönyvben is a kis képzõmûvészek alkotásait. Idézem: „A mûvészet mindig cso-
da! Gyönyörködtet, elbûvöl, elvarázsol, elgondolkodtat! Köszönet a színes világért, különleges formákért, szép kidolgozásokért! To-
vábbi sok sikert kívánok a mûvészetiskola tanárainak, diákjainak! Gratulálok!”
A látogatókat egy kis süteménnyel, kínálták meg a szervezõk. Jó hangulatban töltötte el gyerek, szülõ, rokon, ismerõs ezt a délutánt.

Gyurkóné Tóth Irén

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi pályázat
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
2022-ben is meghirdette pályázatát óvodá-
sok és iskolások részére. Több mint 200 pá-
lyamunka érkezett a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságra. Május
20-án a járványügyi vészhelyzetet követõ-
en, méltó módon ünnepelhettek a gyere-
kek, valamint kísérõik. A díjátadást dr.
Hábermayer Tamás tûzoltó ezredes nyi-
totta meg. Köszöntötte a fiatalokat, dicsér-
te lelkesedésüket, kreatív ötleteiket, gon-
dos, szép munkájukat! Külön köszönetet

mondott Bán Attila tûzoltó fõfelügyelõ,
tûzoltóezredesnek, aki minden évben lel-
kesen szervezi, összefogja, népszerûsíti a
pályázatot.

Simontornyai díjazott tanulók:

6-10 éves kategóriában: 3. helyezett Varga
Szófia, különdíjas: Kelemen Zalán
11-14 éves kategóriában: 1. helyezett:
Pusztai Boglárka, 2. helyezett: Laczkó
Blanka

15-18 éves kategóriában: 2. helyezett: So-
pár Szilvia 10. g osztály, 3. helyezett: Ba-
lassa Patrik Nimród, a Pillich Ferenc Szak-
képzõ Iskola 10. osztályának tanulója
Minden tanuló a Tamási Würtz Ádám
Mûvészeti Iskola kihelyezett tagozatának
tanulója. Felkészítõ, segítõ tanár: Boros
Eszter
Minden tanulónak gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!

G.H.H.

Gyereknap a várban
Május 29-én gyermeknapi programra invitáltuk a gyerekekek a
várba. Bár az idõjárás nem engedte meg, hogy az udvaron marad-
hassunk, azért vidám, szórakoztató délutánt tudtunk a gyerekek-
nek nyújtani. A Bolhazsák zenekar gyerekeknek szóló koncerttel,
igazi gyerekdalokkal teremtette meg a hangulatot. Az asztaloknál
színezhettek, rajzolhattak, zsugorfóliából nyakláncot készíthet-
tek a gyerekek, Zsani bohóc pedig fáradhatatlanul hajtogatta a
luficsodákat. A loggia alatt minden gyerek vattacukrot kapott, a
szomjukat pedig gyümölcslével olthatták.

Gyereknap az iskolában

Június 14-én az utolsó iskolai napot vidám játszadozással töltöt-
tük az iskolában. A Kalamajka Kalandpark húsz óriás méretû já-
tékkal telepedett le az iskola udvarán, amit az osztályfõnökök ve-
zetésével szép sorban ki is próbált minden gyermek. Volt itt kötél-
labirintus, gólyaláb, jenga, darts, kirakó, horgászat, íjászat és kü-
lönbözõ fejlesztõ játékok. Mindegyiket nagy örömmel próbáltak
ki a gyerekek. Délután aszfaltrajz, gyöngyfûzés, csillámtetoválás
és homokvárépítés volt a program a hûs fa árnyékában. Csodála-
tos napot töltöttünk együtt!

G.H.H.
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LEZÁRTUK A 2021-2022-ES TANÉVET

Tanévzáró ünnepségünket június 15-én tartottuk a Petõfi utcai is-
kola udvarán, amikor is ebben a tanévben utoljára töltötte meg
gyerekzsivaj az iskolát. A 2. a osztály mûsorával kezdõdött az ün-
nepség, ezután Farkas Rita igazgatóasszony beszédében kiemelte
a tanévben végzett munka eredményességét, elmondott néhány
hasznos tudnivalót a nyárra, megköszönte a diákoknak, pedagó-
gusoknak és az iskola dolgozóinak egész éves munkáját. Ezt köve-
tõen büszkén szólította meg a kitûnõ és jeles tanulókat, akik
könyvjutalomban részesültek. A Fény Erõ Egyesület képviseleté-
ben Csõszné Kacz Edit és Szabó Jánosné két tanulónak, Tóth Ma-
jának és Juhász Balázsnak ajándékutalványt adományozott. Máté
Imre, a Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány nevében szin-
tén két tanulónak, Horváth Zsófiának és Szemes Bencének az is-
kolában eltöltött évek alatti kitûnõ tanulmányi eredményükért,
példamutató szorgalmukért és magatartásukért pénzjutalmat
adományozott.
Gratulálok! Jó pihenést és élményekkel teli nyarat kívánok!

G.H.H.

Akikre büszkék lehetünk 2021-2022

1. a
Kitûnõk: Bencze Bodza Zsuzsanna, Szõke Marcell, Szálka Zsófia, Horváth
Emília
Jelesek: Lõrincz Amina Marianna, Szépszó-Szabó Alex Donát
1. b
Kitûnõk: Németh Anasztázia, Kovács Léna Luca, Märcz Kata
Jelesek: Kiss Ferenc Barnabás, Tóth- Besenci Kornel Daniel, Orbán Lívia
2. a
Kitûnõk: Nagy Panna, Farkas Vivien, Tóth-Gergely Hanna
Jelesek: Märcz Anna Dorottya, Szücs Kiara
2. b
Kitûnõk: Bodó Barbara Bianka, Kocsándi Maja Hanna, Kovács Mátyás,
Turós Milán, Kovács Kitti
Jelesek: Koncz Hanna Zoé
3. a
Kitûnõk: Kiss Réka Regina, Korosecz Kincsõ, Nagy Gergõ, Szabó Fanni Ró-
za, Vinczellér Dóra
Jeles: Bánki Kálmán
3. b
Kitûnõk: Kojnok Róbert Flórián, Horváth Friderika
Jelesek: Kerekes Norbert, Simoni Margaretta Mária
4. a
Kitûnõk: Horváth Zsófia, Megyeri Martin
Jelesek: Gyõri Máté Hunor, Dudás Réka Flóra

4. b
Kitûnõk: Bencze Bese Kornél, Tóth-Besenci Kira Lili
Jeles: Szabó Samu László
5. a: Jelesek: Korosecz Botond, Neuprandt Kitti Emma
5. b –
6. o.: Jeles: Horváth Márton
7. a: Kitûnõ: Emperger Flóra, jeles: Andrássy Zoltán
7. b –
8. a: Kitûnõ: Kovács Zsófia
8. b: Kitûnõk: Vinczellér Balázs, Horváth Zalán
10. g: Jeles: Horváth Gyula
11. g: Kitûnõ: Szemes Bence, jeles: Menyhárt Nóra
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Az SBTC nõi kézilabdacsapatának
történetébõl IV.

Vinczellér István lemondása után az egye-
sület elnöksége a nõi csapat mindenesét,
Andrássi Rezsõt bízta meg az új edzõ meg-
keresésének nem könnyû feladatával. Re-
zsõ bácsi, mint az iskolába akkor érkezõ
pedagógust, személyemet is megkereste,
és én igent mondtam. 1972. november
1-jén írtam alá az edzõi feladatok ellátásá-
ra vonatkozó szerzõdést. Akkor még ma-
gam sem gondoltam, hogy ez 25 évre szóló
elkötelezettség lesz, hiszen 1997 õszéig
dolgoztam ebben a minõségben. Ezen tény
ismeretében elkerülhetetlen, hogy sok
esetben egyes szám és többes szám elsõ
személyben fogalmazom ezt az írást, hi-
szen a csapat sikereinek, kudarcainak ré-
szese voltam.
Nehéz kezdetekrõl számolhatok be. A Pe-
tõfi utcai iskola kis tornatermében kezd-
tük meg a felkészülést és zömmel az ifjúsá-
gi csapatból felkerült játékosok álltak ren-
delkezésre, akikben viszont égett a bizo-
nyítási vágy és keményen edzettek. Az
edzéslátogatottság kiemelkedõ volt. A régi
feljegyzéseimben akadtam arra az adatra,
hogy Molnár Istvánné 103 edzésbõl mind-
össze 1-rõl hiányzott. Azt gondolom, az õ
hozzáállása, gyõzni akarása példa volt a fi-
atalabb játékosoknak és ez nagyban segí-
tette munkámat a kezdetekben, de szinte
végig a 25 év alatt.
A 12 csapattal (Paksi Kinizsi, Dombóvári
Spartacus, Ozora, Dombóvári Kesztyû,
Gyönki Gimnázium, Szekszárdi Kórház,
Mözs, Bonyhádi Cipõ, Szekszárdi Vasas,
Szekszárdi Bõrdíszmû, Kocsola, SBTC)
szervezett bajnokság elsõ fordulójában a
Szekszárdi Vasassal (ide igazolt férjhez
menése kapcsán az SBTC korábbi gólfele-
lõse, Pál Julianna) szoros mérkõzésen ve-
reséget szenvedtünk. A tudósító a mezõny
legjobbjának kapusunkat, Pál Ilonát jelöl-
te meg. Góljainkat Herczeg 3, Molnár Zs.
I. 2, Molnár Zs. II. 2, Péti 1 lõtték.
A tavaszi szezont a felnõtt csapat a 4-5. he-
lyen zárta 6 nyert, 1 döntetlen, 4 vesztett
mérkõzéssel, 63:53 gólaránnyal. Az ifjúsá-
gi csapat is egyre jobban összekovácsoló-
dott, õk négyszer gyõztek és a 6. helyen
várták az õszi folytatást.
Az õszi szezon alatt tovább javult a csapat
játéka és sokak meglepetésére a bajnokság
befejeztével a bronzérmet akasztották a
lányok nyakába, akik az év során 15 gyõzel-
met, 1 döntetlent és 6 vereséget értek el,
107:102-es gólaránnyal. A legjobb góllö-
võk között Herczeg és Péti neve szerepelt.
A Tolna Megyei Kézilabda Szövetség a
bajnokságban elért helyezés alapján pon-
tozta a csapatokat. Ez alapján az SBTC 28
pontot kapott. 1 pont 450 Ft-ot ért, azaz

12600 Ft OTSH (Országos Testnevelési és
Sporthivatal) támogatás járt az egyesület-
nek. A szövetség értékelése kiemelte, hogy
fiatal átlagéletkorú csapat szerezte meg a
3. helyet.
Az 1974. évi bajnokságba 10 csapat neve-
zett. A tavaszi szezon zárultával felnõtt
csapatunk az elsõ helyen állt 8 gyõzelem-
mel és 1 vereséggel, míg az ifjúságiak a má-
sodik helyen. Az õszi szezonban – hasonló-
an a tavaszihoz – kitûnõen játszott a csapat
és megszerezte az aranyérmet. A bajnoki
címet Molnárné, Molnár Zs. I., Molnár Zs.
II., Molnár K., Molnár M., Boros, Imre,
Péti, Zsolnai, Herczeg, Németh Zs. össze-
tételû csapat szerezte meg. A legjobb gól-
lövõk között Herczeg, Németh Zs., Péti és
Zsolnai szerepelt.
A bajnoki cím megszerzésével jogot szer-
zett a csapat, hogy Tolna megyét képviselje
az NB II-be jutásért szervezett osztályozó
mérkõzésen. Tatán, az edzõtáborban lévõ
sportcsarnokban került sor a kétnapos osz-
tályozóra. Az elsõ mérkõzésünkre a kísér-
leti NB III-ban szereplõ Jánoshalma ellen
10:8-ra veszítettünk, majd Szentgotthárd
csapatát 17:6-ra vertük, végül a több volt
NB I-es játékossal felálló Budapesti Keltex
ellen nyertünk 12:10-re. Ezzel a csopor-
tunk második helyét szereztük meg és volt
remény, hogy visszalépés esetén legjobb
másodikként besorolnak bennünket az
NB II-be. (Több négyes csoport is versen-
gett a feljutásért). A Tolna Megyei Népúj-
ság tudósítása szerint a következõ játéko-
sok szerepeltek Tatán: Molnárné, Molnár

Zs. I., Molnár Zs. II., Molnár M., Molnár
K., Molnár E., Herczeg, Imre, Németh Zs.,
Péti, Zsolnai, Boros, Farkas. Sajnos, visz-
szalépés nem történt, így az áhított feljutás
elmaradt.
Az osztályozó a felsõbb osztályban szerep-
lõ egyesületek számára játékosok szerzé-
sét jelentette. Az ott lévõ szakemberek a
nyújtott teljesítménye alapján Herczeg
Zsuzsát szemelték ki és a Laurencz László
irányította NB I-es Veszprémi Bakony Ve-
gyész leigazolta. Pótlására Szekszárdról
Vass Györgyit igazoltuk le.
Az 1975. évi bajnokságban a végsõ sorren-
det a tabella elsõ négy helyén álló csapatok
körmérkõzéses formában, úgynevezett rá-
játszással döntötték el. Az itt elért eredmé-
nyek alapján csapatunk a 3. helyet szerezte
meg a 21 mérkõzésen elért 14 gyõzelem-
mel, 7 vereséggel, 217:194-es gólaránnyal.
Vass Györgyi 79 góllal a góllövõlistán a 3.
helyen végzett.
Ebben az évben serdülõbajnokságot ren-
deztek és az SBTC az 5. helyen végzett a 18
mérkõzésen elért 11 gyõzelem és 7 vereség
után. Közben létesítményekben is gazda-
godott az egyesület. 1974-ben új salakos
pálya, majd 1975-ben bitumenes pálya
épült. A szakosztályban folyó nevelõmun-
ka eredményességét bizonyítja, hogy az
MKSZ (Magyar Kézilabda Szövetség) So-
mogy, Tolna, Baranya, Veszprém megye
serdülõválogatottjában 1976-ban Molnár
Klára is helyet kapott.

Vámi István,
az SBTC nõi csapatának egykori edzõje
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