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Városnap
Simontornya várossá avatását az idén is
kétnapos rendezvénysorozattal ünnepel-
tük július 1-jén és 2-án. Pénteken a kora es-
ti órákban indult Opitz Barbi fellépésével
a program. Nem volt könnyû helyzete, hi-
szen a fiatalok körében nagyon népszerû
ValMar együttest terveztük eredetileg,
akik betegség miatt nem tudták teljesíteni
a felkérést. Barbit követõen Caramel lé-
pett színpadra, aki nem okozott csalódást
az embereknek, különleges hangjával ma-
gával ragadta a közönséget, mindenki szí-
vesen hallgatta az ismerõs számokat. Ezt
követõen kezdetét vette a tánc, ehhez
Herczeg Szilárd szolgáltatta a jó zenéket,
és rutinosan varázsolt igazi hangulatot a
vár elõtti térre. Pénteken megérkezett a
testvérvárosi delegáció is Marpingenbõl.
Szombaton az emléktábla avatásával in-
dult a program, majd az ünnepi testületi
üléssel folytatódott a várudvarban. Át-
adásra kerültek a városi kitüntetések. A
meghívott vendégek és a díjazottak díszva-

csorán vehettek részt a napközi ebédlõjé-
ben. A nagyszínpadon közben az Alma
együttes szórakoztatta a gyerekközönsé-
get, a jó hangulat mellett egy-egy ingyen
fagylaltot kapott minden gyerek és Müller
Zsanett, Zsani bohóc órákon át lufihajto-
gatással bûvölte el õket. Az Alma után mû-
fajváltás volt a színpadon, hiszen egy re-
mek operett összeállítást hallgathattak a
jelenlévõk. Teremi Trixi és Csere László
már sokszor járt Simontornyán, a közön-
ség szeretettel és nagy tapssal jutalmazta

õket. Közben folyamatosan érkeztek az
emberek, és mire a Bikini színpadra lépett,
megtelt az egész Vár tér. Az ismerõs szá-
mokat az embertömeg együtt énekelte az
együttessel. A nagykoncert után a rendez-
vénysátorban egy igazi meglepetés várta a
kitartó közönséget. Az alig egy éve alakult
Hangszerelem Zenestúdió diákokból álló
zenekarral, énekesekkel, valódi örömze-
néléssel kápráztatta el a közönséget.

Önállóan beavatkozó önkéntes tûzoltósággá
avatták Simontornya tûzoltó egyesületét

A szabadidejükben a lakosság biztonsága
és a gyors segítségnyújtás iránt elkötelezett
önkéntesek júliustól a vállalt készenléti idõ-
ben a hivatásos tûzoltók nélkül is felszámol-
hatják a káreseteket két Tolna és egy Fejér
megyei településen. Az egyesület tagjait a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság megbízott országos tûzoltósági fõ-
felügyelõje köszöntötte a június huszonhe-
tedikei beiktatási ünnepségen.
A százharminchat éves múltra visszatekin-
tõ egyesület fejlõdése az elmúlt tíz eszten-
dõben gyorsult fel igazán. Ennek elsõ lépé-
seként 2011-ben Simontornya német test-
vértelepülése, Marpingen egy Mercedes
1019-es gépjármûfecskendõt adományo-
zott az önkénteseknek.

Folytatás a 7. oldalon.

Folytatás a 6. oldalon.
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A 2022. június 27-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

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a két ülés
között történt eseményekrõl szóló polgármesteri tájékoztatót és a le-
járt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést tudomásul vette.

2. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás 2022. évi helyzeté-
rõl, feladatairól

Szántó Klára Gitta közmunkavezetõ: Kiegészítésül elmondta, hogy ked-
den adják be a szociális program munkatervének módosítását.
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: Mivel
Körtés István képviselõ, a bizottság elnöke nem tudott részt venni a bizott-
ság ülésén, ezért az ott született döntéseket õ (Csõsz László) ismerteti. A
közmunka-programról szóló beszámolóról hosszan vitatkozott a bizottság,
a beszámolót végül elfogadásra javasolják.
Szántó Klára Gitta közmunkavezetõ: A közmunka-program két elembõl
áll: a hosszú távú programból és a Start programból. A hosszú távúban je-
lenleg 10 fõ dolgozik, közülük hatan az önkormányzati intézmények munká-
ját segítik, négyen tartják rendben a város közterületeit. A Start progra-
mon belül 3 alprogram mûködik. Az egyik a mezõgazdasági: a kertészet-
ben 3,3 hektáron búzát, 1,2 hektáron csemegekukoricát, paradicsomot,
hagymát és batátát termesztenek, valamint 0,2 hektáron facsemetéket
nevelnek. A második alprogram a helyi sajátosságokra épülõ program, en-
nek keretében térkövet gyártanak. A harmadik rész a szociális program,
ebben árkok tisztítását, dûlõk kaszálását és a térkõ lerakását végzik. A
Start programban 40 fõ dolgozik most.
Torma József polgármester: A közmunka-programban az évi foglalkozta-
tás március elsején kezdõdik és következõ év február 28-ig tart. Decem-
berben már meg kell tervezni a következõ évi programokat. Sokat vállaltak
idénre, de egyre rosszabbak a körülmények, át kell gondolni a terveket. A
járdaépítés éves szinten 1100 négyzetméter, ezt meg kellene tartani. A
hosszú programban 90%-os az állami támogatás. Szerdán mennek Tamá-
siba tárgyalni, jelenleg augusztus 31-ig van meghosszabbítva a hosszú
program. Ha ezt a 10 fõt elveszítik, akkor újra kell gondolni az intézmények
mûködtetését is. A tavalyi áron betervezett anyagköltségek nem tartha-
tók, módosítani kell a vállalást. A térkõbõl 130 négyzetmétert terveztek,
ezt le kell vinni 100-ra.
Tóth István képviselõ: Péntektõl a gépekbe már piaci áron adják az üzem-
anyagot.
Szántó Klára Gitta közmunkavezetõ: Az üzemanyaggal jól állnak jelen-
leg. A térkõ-gyártáshoz viszont beremendi cementre lett volna szükségük,
de hónapokig nem lehetett kapni. Most majd talán lesz, de nem tudják mi-
lyen áron.
Tóth István képviselõ: Akkor az alapanyag-változás miatt van színeltérés
a korábbi és a mostani térkövek között.
Körtés István képviselõ: Az intézményeknél azt halotta, hogy marad a
kedvezményes áramár. Két hete még úgy tudták, hogy ott is az emeltet kell
fizetni, vagyis akkor az óvoda és az idõsek otthona kedvezményes áron
kapja. De az orvosi rendelõkkel, egyéb intézményekkel foglalkozni kell.
Torma József polgármester: Az önkormányzatok kikerülnek a rezsicsök-
kentésbõl szeptember elsejétõl. Azt tudja, hogy a kormány még vizsgálja a
lehetõségeket. Az AUDAX-szal szerzõdtek december 31-ig (kivéve az óvo-
da és az idõsek otthona). De jövõre négyszeres ár jöhet. És lehet, hogy hiá-
ba szerzõdtek az év végéig, szeptembertõl hatálytalanná válnak ezek a
szerzõdések. Tavaly az éves áramdíj 18 millió forint volt, ha jövõre 90 lesz,
akkor 72 milliós hiány keletkezik. De még semmi sem biztos.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy mi lesz a hûtõkamrával.
Szántó Klára Gitta közmunkavezetõ: Az ajtó megvan, a panelokkal van
gond.
Torma József polgármester: Eddig kedvezõ volt az idõjárás. De a város-
nap után be kell üzemelni az öntözõtartályt. A kukoricának sok víz kell.

A beszámolóhoz: a közmunkások összességében tisztességes munkát vé-
geznek. Várják õket a városnapi ünnepségre. Néhányan dolgoznak majd,
de mindenki kap egy levásárolható utalványt, a büfékben válthatják be.
Szántó Klára Gitta közmunkavezetõ: Köszönik.
Torma József polgármester: A hõség miatt figyelni kell a növényekre, ott
az öntözõkocsi, használni kell. És az emberekre is figyelni kell a meleg mi-
att.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadta
a közfoglalkoztatás 2022. évi helyzetérõl, feladatairól szóló beszá-
molót.

3. Javaslat a képviselõ-testület
2022. II. félévi munkatervére

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A képviselõ-testületi mun-
katervet mindig fél évre tervezik, júniusban fogadják el a második félévre
szóló, és decemberben az elsõ félévre szóló tervet. Mindkét bizottság ta-
nulmányozta a tervet.
Kecskési Zsuzsanna, a humánpolitikai bizottság elnöke: Három kiegé-
szítést javasol a bizottság.
1. Szeptemberben javasolják a 2023. évi rendezvények elõkészítését és a
közfoglalkoztatásról beszámolót.
2. Októberben egy héttel korábbra javasolják az ülés idõpontját, azaz októ-
ber 24-re, mert 31-e munkaszüneti nap. És ekkor tárgyalják már a Minden-
ki karácsonya programjait.
3. Novemberben legyen a belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámoló, és a köz-
munka-program tervezése.
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizott-
ság is ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadni a munkatervet.
Torma József polgármester: A decemberi ülést 13-ára tervezik. Felme-
rült, hogy egyáltalán ne legyen ülés, de egyrészt az SzMSz szerint 10-szer
ülésezik a testület, és mivel július-augusztusban nincs ülés, így ez a 10.
Másrészt sok dologhoz képviselõ-testületi döntés kell az év végén is.
Simontornya Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
képviselõ-testület 2022. évi II. féléves munkatervét.
A munkaterv megtalálható a város honlapján a
http://www.simontornya.hu/munkaterv oldalon.

4. Javaslat a városi ünnep és az ünnepi testületi ülés
lebonyolítására

Torma József polgármester: Július elsején és másodikán lesznek a prog-
ramok. Sajnos a Valmar együttes múlt héten lemondta a fellépését beteg-
ség miatt. Gyorsan kellett valaki mást találni, így lett Opitz Barbi a fellépõ.
Pont a lemondás napján plakátolták ki a programot mindenhol, utána új
plakátot kellett nyomtatni, majd mindenhol cserélni a változás miatt. A
végleges program:
Péntek: Opitz Barbi, Caramel és Herczeg diszkó. Szombat: 16 órakor em-
léktábla avatás, 17 órakor ünnepi testületi ülés, kitüntetések átadása, va-
lamint címzetes fõorvosi címet is átadnak a helyi orvosoknak. Jelen lesz
két miniszter is, Süli János és Schamschula György és egy 12 fõs
steinbergi testvérvárosi delegáció. 18 órakor lesz az Alma együttes kon-
certje, közben a gyerekeknek fagyit osztanak. 19 órakor operett: Teremi
Trixi és Csere László énekel. 20.30-kor Bikini koncert, és végül kb. 22 óra-
kor a Hangszerelem zenestúdió lép fel.
A delegáció pénteken érkezik. Kéri a testület tagjait, hogy legyenek elérhe-
tõk, jöjjenek a fogadásukra és a vacsorára. Vasárnap elutaznak a Balaton-
ra. A delegáció hivatalosan 8 fõs, a másik 4 fõ saját maga fizeti a szállását.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogy a többi testvérváros képvise-
lõi jönnek-e.
Torma József polgármester: Elõször Marpingen jelezte, hogy egy bal-
eset miatt nem tudnak jönni. A nyárádszeredai polgármester írt egy leve-
let. Személyesen is beszélt a korábbi polgármesterrel, arról volt szó, hogy
jönnek, de végül lemondták. Már februárban írtak nekik levelet.
Tóth István képviselõ: Herczeg Szilárddal egyeztetni kell, hogy elég-e az
áram. Pénteken már felállítják a nagyszínpadot, ki kell vinni 200 széket is,
lesz õrzés.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy a rendezvény után hogyan szá-
molnak el a büfésekkel. Fényképezzék le az óraállást? Jegyzõkönyv kell?
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Torma József polgármester: Kértek be mintát. Készítettek a jegyzõ
asszonnyal egy szerzõdéstervezetet. 40 ezer forint a helypénz, de ebben
nincs benne az áramdíj. Ez várhatóan 50 ezer forint lesz. Még a Várnap el-
számolását sem küldte meg az E.ON. Az almérõk állása alapján az aktuális
árat kell megfizetni. A másik dolog a hulladékszállítás: a vállalkozóknak kell
a területükön gondoskodni a hulladékról. A rendezvény végén tisztán kell
visszaadniuk a területet. Nyilván azokat a poharakat, amiket elvisznek a
színpadhoz, és ott dobják a szemetesbe, azt az önkormányzat szállíttatja el,
de a büfék környezetében a vállalkozónak kell összeszednie a szemetet. A
helypénzt a vár dolgozói szedik be elõre, az áramdíját utólag kell rendezni.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Megkérdezi, hogy melyik büfés melyik
területre pakolhat, és hogy diákmunkások segítik-e a rendezést.
Torma József polgármester: Egyezzenek meg. Három büfés lesz, egy el-
fér a sövény mellett, a másik kettõ meg az Õszikék elõtt. A fagyis betele-
pülhet a sátor végébe. A fagyit felajánlotta, valakinek majd ki kell osztani a
fagyijegyeket a gyerekeknek. Csak hat diákmunkást engedélyeztek a
nyárra. Négyen a várban, ketten az Õszikékben fognak dolgozni.
Tóth István képviselõ: A székeket össze kell szedni a Bikini koncert elõtt.
Torma József polgármester: Nem kell, lesz a színpad elõtt egy tér. Ki kell
szolgálni a fellépõ mûvészeket is. Különleges kívánságaik is vannak. A diá-
kok majd segítenek Hersics Juliannának az ételt áthozni a konyháról. A né-
metek hoznak sört, azt ott helyben csapolják majd, és lesz város bora kós-
toló is.

5. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló
6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Torma József polgármester: Az elõzõ ülésen már tárgyaltak az emelé-
sekrõl, a nyersanyagnormák és a térítési díjak összegét a rendelet mellék-
letében állapítják meg.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megal-
kotta a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 6/2015. (III. 31.) ön-
kormányzati rendelet módosítását.

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

rendeletének II. módosítására

Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Át kellett csoportosítani a
tartalékokat. Ezen belül:
– a mûködési támogatásértékû kiadás növekedett az ösztöndíj miatt 1, 7
millióval;
– a felhalmozási célú tartalék összege csökkent 34,7 millióval;
– a beruházások összege növekedett: a nagy felületû útjavítás 29 millió Ft,
a csónakház ingatlan közmûbekötése 3,3 millió Ft és a polgármesteri hiva-
tal udvara 11,6 millió Ft.
A bizottság támogatta az óvoda járdaépítésére 2,2 millió forint átcsoporto-
sítását, és ma érkezett iparûzési adó kompenzáció 13,3 millió forint.
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizott-
ság elfogadásra javasolja a módosítást.
Torma József polgármester: A költségekbõl majd 7,9 milliót tovább kell
küldeni a Tolna Megyei Önkormányzathoz, a hivatali udvar költségeinek fe-
lét pedig a mentõszolgálathoz.
Körtés István képviselõ: Javasolja, hogyha kész lesz az udvar, akkor az
átadásra hívják meg a mentõszolgálatot. Ott el lehet mondani, mi mennyi-
be került.
Torma József polgármester: Csak mûszaki átadás lesz. Viszont július
19-én ünnepélyes átadás lesz a TOP szociális beruházásnál, összekapcsol-
ják az Õszikék születésnapi ünnepségével. Meghívták Süli Jánost, a nyug-
díjas egyesületek vezetõit, a bentlakókat, az idõsek klubjának tagjait.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta a
2022. évi költségvetésérõl szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati ren-
delet módosítását.

7. Javaslat felületi útfelújításokra

Torma József polgármester: Az elõzõ ülésen döntöttek a helyszínekrõl,
és maradtak el kátyúzások is.
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizott-
ság elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: A facebookon olvasta, hogy a József At-
tila utcában van egy veszélyes kátyú.
Torma József polgármester: Tudja, hogy sok rossz állapotú út van. A lai-
kus az látja, hogy van 2-3 centi hiány, de ezt nem érdemes kátyúzni. A Te-
metõ utcán már teljesen elfogyott a kopóréteg, már az útalap morzsolódik

szét. Erre más technológia kell. Tud a Pósapart problémájáról is, a lenti
rész a tervezett kerékpárút nyomvonala, de nem tudni mikor lesz meg. A
vasútállomáson a buszfordulót egy éve akarja átvenni az önkormányzat, a
közútkezelõ azt mondta, elõtte leaszfaltozza, de még nem történt meg.
A Könyök utcánál a pályázati pénz mellé 21 millió forint saját erõt tesznek,
így idén összesen 55 millió forint jut útépítésre. Júniusi kezdést ígért a kivi-
telezõ, reméli, hogy szerdán el is kezdik a munkát, mert péntek az már júli-
us. A munkálatok idejére útlezárás miatt a szõlõhegyre a Székelyi útról le-
het kimenni, de ott meg még épül a támfal, egy hétig az se járható. Így ma-
rad a Temetõ-dûlõ, ott ki lehet menni. Eddig az volt a baj, hogy mikor csi-
nálják már meg, most meg az a probléma, hogy miért zárják le az utat.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Egy hetet ki lehet bírni így. Megint
probléma, hogy a balatoni forgalom miatt hétvégén Igarig ér a sor a lám-
pás keresztezõdéstõl.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött
arról, hogy a 2022. évi költségvetés terhére, a legkedvezõbb ajánlat
alapján összesen 29.091.834 Ft értékben az alábbi helyszíneken vé-
geztet útfelújítási munkálatokat: Malom utca elsõ szakasza a Kos-
suth tértõl az Óvoda utcai keresztezõdésig, a Pásztor utcának az Isko-
la utcai vége, Hársfa utca csatlakozása a Bem utcára.

8. Törvényességi felhívás Simontornya Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének az önkormány-
zat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérõl

és elidegenítésérõl szóló 1/2016. (II. 1.)
önkormányzati rendeletére és mûködésére

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A Tolna Megyei Kormány-
hivatal, mint az önkormányzatok törvényességi felügyeleti szerve, két dol-
got jelzett. Áprilisban elfogadta a testületet az önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok bérleti díjainak módosítását, és ez a rendelet májusban lépett ha-
tályba. A vendégháznak korábban nem volt meghatározva a bérleti díja, a
veszélyhelyzet alatt az volt a szabály, ahogy a meglévõ díjakat nem lehet
emelni. Nyilatkozni kell, hogy az önkormányzatnak nem volt bevétele ebbõl
a díjból. Ha ezt ma elfogadja a testület, akkor a rendelet kihirdetésének
napja lehet július 1., és a rendelet hatályba lépésének napja már július 2.
lesz. A másik jelzés arra vonatkozott, hogy a jegyzõkönyvhöz nem volt csa-
tolva a tankert bérleti szerzõdése. De mivel a rendszer nem teszi lehetõvé
az utólagos módosítást, így most csak annyit tehetnek, hogy nyilatkoznak
arról, hogy odafigyelnek arra, hogy a jövõben ilyen ne legyen.
Csõsz László, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja: A bizott-
ság elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Torma József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkor-
mányzat határozta meg az árat. Jelenleg már csak három fõ ukrajnai me-
nekült tartózkodik a vendégházban, de ketten közülük ma hazamennek.
Holnaptól már csak egy lakó marad.
Körtés István képviselõ: Megkérdezi, hogyha egyedül maradt, akkor
nem kellene-e más szállást keresni neki. Akkor folytatni lehetne az épület
felújítását.
Torma József polgármester: Az Ozora fesztivál alatt a rendõrség bérli
majd. És felajánlotta a kútfúróknak is, hogy alhatnak ott. Visszatérve a tan-
kerthez: a szerzõdés aláírása elõtt arról volt szó, hogy készüljön leltár. Ez el-
maradt. Még lehet pótolni.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: A testületnek most akkor
módosítania kell a rendelet hatályba lépését. Valamint kell egy döntés ar-
ról, hogy elfogadja a törvényességi felhívásban foglaltakat.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Tolna
Megyei Kormányhivatal TOB/22/524-1/2022 számú törvényességi
felhívásában foglaltakat elfogadta, és a szükséges intézkedéseket
megteszi a jogszabálysértés megszüntetése érdekében.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megalkotta
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérõl
és elidegenítésérõl szóló 1/2016. (II. 1.) számú önkormányzati rende-
let módosítását

9. Javaslat a biomassza és építési-bontási
hulladékhasznosító-telep létrehozása Simontornyán
címû projekthez kiegészítõ támogatás igénylésére

Torma József polgármester: Korábban nyertek 200 millió forint támoga-
tást a komposztáló üzem megvalósítására, és vállaltak 3 millió forint ön-
erõt a projekthez. Közben a piaci alapanyagárak nõttek, és az euró árfo-

Folytatás a következõ oldalon.
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lyam is. Új indikatív ajánlatokat kértek be, ezek alapján kérnek plusz támo-
gatást. Ilyen célra maximum 60 millió forint igényelhetõ. Tudja, hogy több
település már vissza is lépett az áremelkedések miatt, nem tudják megva-
lósítani a tervezett beruházásokat. Itt most azon dolgoznak, hogy felgyor-
sítsák a folyamatot. Van kockázat, mert az árak tovább emelkedhetnek, de
a támogatás nem lesz több. De azt gondolja, nem szabad elengedni ezt a
projektet. A korábbi határozatot (amiben kisebb emelést kértek), azt
vissza kell vonni, és kérni kell a 60 milliós plusztámogatást. Javasolja,
hogy menjenek el Kaposvárra megnézni egy mûködõ komposztáló telepet.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Már megnéztek egy telepet Lenti-
ben korábban.
Torma József polgármester: Az más technológia.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az alábbi
határozatot hozza:
A munkagépek, valamint az építõipari alapanyagok piacán tapasztal-
ható áremelkedések miatt a 2021. évi, Belügyminisztérium által elfo-
gadott költségterv nem tartható, a projekt megvalósításának várható
költsége bruttó 262.992.921 forint.
Felhatalmazta a plgármestert, hogy a biomassza és építési-bontási
hulladékhasznosító-telep megvalósításához szükséges bruttó
59.926.387 forint kiegészítõ támogatás igényléséhez kérelmet nyújt-
son be a Belügyminisztériumhoz. Tekintettel az elõkészítõ szakasz el-
húzódására, kéri a támogatott tevékenység fizikai befejezésének idõ-
pontját legkésõbb 2023. június 30. napjára módosítani.

10. A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései

Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy a tankerület ad-e
tájékoztatást az iskola-beruházásról.
Torma József polgármester: Június 29-én lesz a mûszaki átadás, nem
tud jelen lenni, mert hivatalos ügyben Sárbogárdon lesz a jegyzõasz-
szonnyal együtt. De a mûszakis kollégák ott lesznek. Az önkormányzat
nincs jogviszonyban a kivitelezõvel, csak a tankerület. De vannak kérdé-
sek: az utat helyre kell állítani, sok faág van a közterületen. Két gázkazánt el
tudnak hozni onnan.
Tóth István képviselõ: Megkérdezi, hogy a bérleti díjat átutalta-e a tanke-
rület.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Utánanéz.
Torma József polgármester: A villanyszámla és a szennyvízdíj sem ren-
dezõdött még.
Körtés István képviselõ: Kapott árajánlatot közvilágításra egy siófoki
cégtõl, kéri, hogy a mûszakis kollégák nézzék át. És van egy telek, amirõl
korábban beszéltek, a tulajdonos cég 15 éve megszûnt. Mi a helyzet most?
Torma József polgármester: Nem léptek még az ügyben.
Szabó Róbert Gyula alpolgármester: Megkérdezi, hogy a COVID miatti
pluszköltségekre kaptak-e támogatást az államtól.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nem, semmit sem.
Torma József polgármester: A rendõrség azzal kereste meg, hogy létesí-
tenének fix traffipax pontot Simontornyán. Az Igari utat ajánlják helyszínül.
Egy cég 2,5 millióért kiépítené az állást. Javasolják, hogy fizesse ki ezt az
önkormányzat.
Körtés István képviselõ: A rendõrség is fizessen bele.
Torma József polgármester: Véleménye szerint a felvillanó fényes, fi-
gyelmeztetõ jelzés, ami kiírja az aktuális sebességet, és hogy: Lassíts!, az
jobb. De az persze nem termel bevételt a rendõrségnek.
Csõsz László képviselõ: Igen, ez jobb lenne. Látta Tamásiban, hogy a zeb-
ránál is van figyelmeztetõ villogó fény, ha van ott gyalogos.
Kecskési Zsuzsanna képviselõ: Látja a neten, hogy egy ilyen sebesség-
mérõ 590 ezer forint+ áfa, a telepítése 90 ezer forint, a napelem hozzá 240
ezer.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. A polgármester 17 óra 15 perckor
az ülést bezárta.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a város hon-
lapján:
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

ÚTFELÚJÍTÁS

Városunk útjainak állapota évrõl évre romlik, egyre több a kátyú,
ezáltal a gépkocsikban keletkezett kár is. Az idei évben is felül-
vizsgálatra kerültek a javítandó szakaszok. Elsõ lépésben 1,2 mil-
lió forint értékben május 30-31-én kátyúzás történt, mely során
130 kátyút foltoztak be városunkban. Ezt követõen a Könyök utca
útburkolat cseréje kezdõdött meg, melynél 596 m3 beton kerül
majd bedolgozásra. Ezen beruházás várható költsége 58 millió fo-
rint, melyet 38 millió forintig pályázati támogatásból valósítha-
tunk meg, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat a saját
költségvetésébõl finanszírozza.

Majd július 11-ei kezdettel az önkormányzat saját forrásból közel
30 millió forint értékben a Hársfa és a Bem, illetve a Malom és a
Pásztor utcákon teljes felületû burkolatfelújítás végez.

Szabó Péter

Malom utcaMalom utca

Könyök utcaKönyök utca

Könyök utcaKönyök utca
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A POLGÁRMESTER TOLLÁBÓL
A nyári meleggel párhuzamosan tovább nõt a kivitelezési szakasz-
ba jutott projektjeink száma. Mûszaki szakterületen tevékenyke-
dõ kollégáimmal e sorok írása elõtt jártuk körbe az éppen zajló
beruházásokat. Jó érzéssel vettem tudomásul, hogy jelen pillanat-
ban párhuzamosan kilenc helyszínen folynak önkormányzati kivi-
telezési munkák.
Június végén végre megkezdõdött a Könyök utca burkolatának
felújítási munkálata is. A felsõ szakasz 100 méteres szakaszával
vette kezdetét a több mint 500 méteres betonút felújítása. A régi
burkolat törése után kiderült, hogy a felsõ szakasz alatt nincs
megfelelõ útalap. Pótmunkaként megrendeltem az érintett sza-
kaszon az út alapozását, az alapanyagot (darált beton) a saját új-
rahasznosított építési hulladékunkból biztosítottuk. A héten az
elsõ 100 méteres szakasz betonozása is megtörténik. A vízelveze-
tés biztosítása végett az út vápás kialakítású lesz. Az eredetileg
tervezett 58 milliós költség a már megrendelt pótmunka miatt
nem lesz tartható, de remélhetõleg a költségek a kivitelezés során
már nem emelkednek tovább.
A Víghegy utcai támfal építése is hamarosan befejezõdik. A vas-
beton támfal elkészült, a mögötte lévõ partfalszakasz tömörített
visszatöltése folyamatban van. A vízelvezetések megoldása után
kerülhet sor a mûszaki átvételre, a szükséges források lehívására,
elszámolásra. A beruházás költségei a vis maior keretbõl illetve,
az önkormányzat pályázatban vállalt 10%-os önrésze és további
egymilliós saját forrásból kerül finanszírozásra.
Végéhez közeledik az önkormányzat mögötti belsõ udvar felújí-
tása. Jelenleg az udvar utolsó szakaszának térburkolása zajlik. A
közterülettõl magaságyás fogja leválasztani a belsõ használatú
udvart, a gépjármûforgalmat sorompó fogja szabályozni. A felújí-
tott épület is lassan használatba került, ahol a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat, a falugazdász és a polgárõrök kapnak
egy-egy új elhelyezési lehetõséget.
Július 11-én megkezdõdött 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 szakaszainak burkolat-fel-
újítása. Az érintett szakaszokon a marást követõen új aszfaltszõ-
nyeg kerül kiépítésre. A Kossuth téren a burkolatfestést is meg-
rendeltük. A beruházás közel 30 millió forint önkormányzati, sa-
ját forrásból valósul meg.
A nyári menetrendszerû kánikulával egyidõben az idén egyelõre
elmaradt az elmúlt években már megtapasztalt, mindennapjain-
kat megkeserítõ jelenség, a vízhiány. Nyilvánvalóan kevesebbek-
nek tûnt fel, hogy az idei évben (csak egy kis mûszaki probléma ki-
vételével) nem voltak ellátási problémáink. Ez a tavalyi évben
megfúrt új kút áldott következménye. Az ellátás ennél is nagyobb
biztonsága érdekében jelenleg zajlik egy újabb kút fúrása. A kuta-
tófúrás után megtörtént az új kút kivitelezési paramétereinek
meghatározása. 60 méter talpmélységû kútból egy közel 11 méte-
res vízadóréteg fogja tudni biztosítani az elvárt mennyiségû és mi-
nõségû vizet. Reményeink szerint az új kút õszre már a hálózatra
is termelhet.
A komposztáló és építési hulladékhasznosító-telep megvalósítá-
sának lendülete sajnos megtört. Egy július 1-jén kelt levélben tájé-
koztatott bennünket a belügyminisztérium, hogy a program fi-
nanszírozását határozatlan idõre felfüggesztették. A beruházás
megvalósításához szükséges 60 milliós kérelmünk kifizetése ezzel
bizonytalanná vált. Az ügyben összehívott munkaértekezleten azt
a döntést hoztuk, hogy a beruházást folytatjuk, szükséges esetben
a már folyamatban lévõ két gépbeszerzést irányítjuk parkoló-
pályára. Nem mondunk le a zöld- és építési hulladékot hasznosító
telep létrehozásáról.
A zártkerti pályázat keretében megvalósuló szõlõhegyi útstabili-
zálás elõkészítéseként megtörtént a nyomvonal geodéziai kitûzé-
se, amelyet az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztettünk.
Várhatóan az õsz során megkezdjük az útszakasz kivitelezési
munkálatait, amelyhez saját újrahasznosított alapanyagot hasz-
nálunk fel.

A nyári meleg nem akadályozhatja a közfoglalkoztatásban vállalt
feladataink végrehajtását sem. Kollégáim megkezdték az Arany
János utcában a leendõ ivókút környezetében a járdaszakasz bur-
kolását. A kertészetben megtörtént a búza aratása. Minõségben
és mennyiségben is jó termést takarítottunk be. Bevételeink vél-
hetõen jóval meghaladják az elõzõ évit.
Örömmel fogadtuk, hogy a közútkezelõ a napokban lemosta a
belsõ Sió hidat. Ígéretünk van a híd festésére is, illetve bízom ben-
ne, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére a Gyár utca rossz
állapotú 200 méteres szakasza is megépül.
A nyár a kulturális eseményeink csúcspontja is, az elmúlt idõszak-
ban megsokszorozódtak a közösségi eseményeink is.
Városunk egyik meghatározó ünnepe a városnap. Az idén
Simontornya várossá avatásának 27. évfordulóját ünnepeltük jú-
lius 1-2-án. A várban szombatra szervezett ünnepi testületi ülés-
nek méltó keretet adtak a két napra szervezett kulturális progra-
mok. Az idei ünnepünket jelenlétükkel tisztelte meg Steinberg
testvértelepülésünk nyolcfõs delegációja. Ebben az önkormány-
zati ciklusban ez volt az elsõ lehetõség, hogy találkozhassunk. Az
ünnep újra lehetõséget adott arra, hogy a közösség érdekében
folytatott tevékenysége okán városi kitüntetõ címeket adjunk át.
Külön örömömre szolgált, hogy három háziorvosunk részére cím-
zetes fõorvosi címet is átadhattunk. Az idei évben fehér, vörös és
rozé város bora címet is átadhattunk. A városnap keretében em-
léktábla-avatásra is sor került, településünk híres lakója, vitéz
simontornyai Schamschula Rezsõ tábornokra emlékezett közös-
ségünk. Azt gondolom, hogy méltó ünnepet sikerült szerveznünk,
amely széles rétegek számára nyújtott szórakozási lehetõséget is.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben.
Június 17-én egy kisebb csapattal részt vettünk a Váralján szerve-
zett Vár a Megye, megyei értékek napja rendezvényen, ahol egy
standdal képviseltük és mutattuk be településünket.
Június 18-án két meghívást is kaptam, így délelõtt részt vettem a
végzõs általános iskolás diákjaink ballagásán. Örömmel vettem
részt az eseményen, végzõseinknek további tanulmányaikhoz sok
sikert kívánok. Este a Horváth család meghívására a levendula
fesztivál megnyitóján vettem részt. A csodálatos helyen fekvõ bir-
tokon még magam is meglepõdtem a környezetünk szépségén.
Fantasztikus panoráma ad kitûnõ keretet ennek az elképzelés-
nek, amihez sok sikert, kitartást kívánok a családnak.
Az iskola vezetésével egyeztetve július 20-án köszöntöttük peda-
gógusainkat. Több képviselõ jelenlétében egy közös ebédre hív-
tuk õket a volt ferences zárda éttermébe.
Régi hagyományunk, hogy a múzeumok éjszakájára kulturális
programot is szervezünk. Nagyon jó hangulatú programokon ve-
hettünk részt a várudvarban. Köszönet a szervezõknek.
Június 29-én örömmel vettem részt a helyi alkotók jubileumi kiál-
lításának megnyitóján. 25 éve fogja össze az amatõr alkotókat a
Gyurkó házaspár, akik az idén Simontornyáért díjat is átvehettek.
25 év nagy idõ, ez a közösségi szervezõdés kiállta az idõ próbáját
és szerencsére egyre több alkotó mutatja be szabadidõs tevékeny-
ségének gyümölcsét.
Július 27-én részt vettem a helyi tûzoltóság épültében szervezett
ünnepségen. Tûzoltó egyesületünk megkapta a jogot az önálló
beavatkozásra, bizonyos káresetek során a hivatásos kollégáik
nélkül is folytathatják a kárelhárítást. Tisztelet az egyesület mun-
kájában részt vevõknek, köszönet a munkájukért.
Településünk adottságai idõnként felkelti a különbözõ médiu-
mok figyelmét. A közelmúltban a Duna TV forgatott nálunk. Júli-
us 4-5-én a Spektrum TV stábja forgatott Simontornyán. A Va-
don Jani által jelzett Várfoglalók címû sorozat õsztõl kerül adás-
ba.
Az elmúlt idõszakban önkormányzat bizottságai egy-egy alka-
lommal üléseztek. Július és augusztus hónapban a képviselõ-tes-
tület soros ülés nem tervez.
Mindenkinek jó nyarat kívánok, lehetõségeik szerint pihenjenek,
élvezzék a kötetlenség érzését.

Torma József
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TÁBLAAVATÁS
Dr. Schamschula György nyugalmazott miniszter kezdeményezé-
se alapján nagyapjának, Schamschula Rezsõ tábornoknak állítot-
tunk emléket.
A család Morvaországból származott, Schamschula Rezsõ harma-
dik gyerekként született, gyermekkora Simontornyához kötötte,
és kérésére itt is temették el. Apja a Fõtéren vett házat, ami a Szent
István király utca 11. szám alatt ma is áll.
Katonai pályája egyenesen ívelt felfelé. Részt vett az I. világhábo-
rúban, annak végén olasz hadifogságba esett. 1921-ben tábornoki
rangot kapott. IV. Károly magyar király nemességet, a „simon-
tornyai” nemesi elõnevet adományozta neki. 1922-ben a kormány-
zó vitézzé avatta.

A Schamschula család hajdani lakóházá-
nak falára emléktáblát helyeztünk el,
amit a Városnap keretében ünnepélye-
sen avattunk fel. A helyszínen díszõrök
és katonai tábornok jelenlétében, Scha-
mschula Rezsõ unokái és azok család-
tagjai, valamint Simontornya város kép-
viselõi körében zajlott az ünnepélyes
avatás. A tábornok életét Vácziné Hor-
váth Anikó ismertette, beszédet mon-
dott Torma József polgármester, a csa-
lád nevében pedig Schamschula György
miniszter úr szólt az ünneplõkhöz, majd
elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Közremûködött a Krammer Ferenc Kó-
rus.

MI-né

A szerkocsi érkezésével új tagok is csatlakoztak az egyesülethez, és a szerve-
zet idõvel a térség mentõ tûzvédelmének aktív szereplõjévé vált. Évente átla-
gosan negyven káresetnél avatkoznak be, rendszeresen részt vesznek a kör-
nyezõ községek falunapi rendezvényein, a simontornyai általános iskola osz-
tályfõnöki óráin pedig már hagyomány az egyesület tûzvédelmi foglalkozása.
Július elsejétõl az önkéntesek szabadidejükben éves szinten háromezer óra
készenlétet vállalnak, amely idõ alatt Igaron, Simontornyán és Tolnanéme-
diben, illetve a 61-es és a 64-es fõút érintett szakaszain egyedül is felszámol-
hatnak káreseményeket. A riasztás után tizenöt percen belül legalább egy
gépjármûfecskendõvel és négy önkéntes tûzoltóval – egy tûzoltásvezetõvel,
két beosztottal és egy gépjármûvezetõvel – kezdik meg a vonulást. Ehhez
rendelkeznek a szükséges képzettséggel, tûzoltótechnikai felszerelésekkel
és eszközökkel.
Bár a szervezet székhelye Tolna megyében van, tevékenységét mégis a
szomszédos Fejér megye sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokságával
szoros együttmûködésben végzi, hiszen a lakosság élet- és vagyonbiztonsá-
ga túlmutat a megyehatáron, ezért a gyors és hatékony segítség mindig a
legközelebbi tûzoltóságról érkezik.
A Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület Kurd és Dunaföldvár után harma-
dikként szerezte meg az önálló beavatkozás jogosultságát Tolna megyében.
Ezen felül Ozorán, Pincehelyen, Kisszékelyen, Nagyszékelyen és Pálfán to-
vábbra is közremûködõ önkéntes tûzoltó egyesületként támogatják a hivatá-
sos egységek beavatkozásait.
Fülep Zoltán tûzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság megbízott országos tûzoltósági fõfelügyelõje ünnepi beszédében példa-
ként állította az egyesület által megtett utat mindazon csapatok elé, amelyek
önkéntes tûzoltósággá terveznek válni. Mint fogalmazott, Simontornya ön-
kénteseinek sikerült mindazt megvalósítaniuk, amit egykor elgondoltak. E
célok közül a legfontosabb a lakosság biztonságának erõsítése azáltal, hogy
a lehetõ legközelebb viszik a tûzoltói segítséget az állampolgárokhoz. Az ezre-
des hangsúlyozta, azzal, hogy az önkéntesek meghatározott idõszakokban
készenlétet adnak, egyben felelõsséget is vállalnak. Mint mondta, a
simontornyai önkéntesek minden szükséges képesítési és technikai feltétel-
nek megfelelnek. Július elsejétõl õk lesznek azok, akik helyben õrzik a térség-

ben élõk biztonságát, készenlétük ideje alatt az elsõ tûzoltóegység a korábbi-
nál átlagosan tíz perccel hamarabb érkezhet a három település közigazgatási
területére. A fõfelügyelõ beszédében méltatta az egyesület összetartó, lelki-
ismeretes közösségét, és megköszönte az önkormányzatnak, illetve az
együttmûködõ szervezeteknek az eddigi támogatásokat.
Torma József polgármester felidézte az egyesület történetét, majd hozzátet-
te, azzal, hogy márciusban átadták a város új tûzoltólaktanyáját, és júliustól
az önkéntesek önállóan beavatkozhatnak, sikerült megvalósítani a korábban
kitûzött célokat. A település elsõ embere köszönetét fejezte ki a tûzoltóknak,
hogy már eddig is sok esetben õk voltak az elsõk, akik egy-egy káresethez ki-
érkeztek, és adott esetben megakadályozták a nagyobb bajt. Torma József
biztos abban, hogy az új feladatnak a jövõben is megfelelnek, továbbra is
helytállnak. Ehhez az önkormányzat minden segítséget megad – tette hozzá.
Az önálló beavatkozásra feljogosító oklevelet Tóth Bálint, az egyesület elnö-
ke vette át Fülep Zoltán tûzoltó ezredestõl, majd az együttmûködési megálla-
podást Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója adta át. Az egyesület tevékenységét a jövõben men-
torként Bálint Péter tûzoltó õrmester, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tûzoltója támogatja.
Kojnok Róbert, Simontornya Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka kö-
szöntõjében úgy fogalmazott, a most elnyert jogosultság a beavatkozások-
ban nem hoz változást, az önkéntesek ugyanúgy azonnal vonulnak, ha baj
van, mint tették eddig is. Annyi az eltérés, hogy már nem kell várniuk a hiva-
tásos egységekre. A parancsnok beszélt arról is, hogy az új laktanyával jelen-
tõsen javultak az egyesület és felszereléseinek elhelyezési körülményei, ez
pedig hozzájárul a beavatkozások hatékonyságához. Kojnok Róbert mind-
ezek mellett feladatot is meghatározott az egyesület számára, azon is kell
dolgozniuk, hogy bõvüljön a tagságuk.
Az ünnepség után Magosi Lajos tûzoltó ezredes, Fejér megyei katasztrófavé-
delmi igazgató köszöntõjében az önkéntes szerepvállalás, a tûzoltói helytál-
lás fontosságát hangsúlyozta. Elismerését fejezte ki a simontornyaiaknak az
eddig elért eredményekért, köszönetet mondott az önkéntes tûzoltóknak,
hogy életük kockáztatásával vállalják mások megsegítését, és a családtag-
oknak is, hogy biztosítják a támogató hátteret.
Forrás: https://tolna.katasztrofavedelem.hu/

Folytatás az 1. oldalról.

Önállóan beavatkozó önkéntes tûzoltóság
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A hangulatos, népszerû rockslágereket mindenki
örömmel fogadta, együtt énekelte az elõadókkal.
A kétnapos programsorozat kínálatából mindenki
találhatott kedvére valót, igazi ünneplést, önfeledt
szórakozást jelentett a város lakóinak. Az elõzetes
szervezésben, lebonyolításban nagyon sokan vettek
részt: az intézményeink dolgozói, az önkormányzati
képviselõk, a közmunkaprogram alkalmazottai, a
polgárõrök, a rendõrök, és még sokan mások.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik bármivel segítették a munkánkat, hozzájárultak a sikeres rendezés-
hez. Így igazi összefogással sok-sok embernek tettük lehetõvé az ünneplést, szórakozást, kikapcsolódást.
Jó volt érezni, hogy összetartozunk!

MI-né

VÁROSNAP
Folytatás az 1. oldalról.

90 ÉV!
Gombai Józsefné (Juhász Mária) 1932. áp-
rilis 25-én született.
Szeretettel emlékezik vissza pedagógusi
tevékenységére:
Két fontos indíttatást kaptam 70 évvel ez-
elõtt oktató-nevelõ munkámhoz. Az elsõ
az oklevél kézhezvétele után az iskolaigaz-
gatójától: Marika maga jó pedagógus lesz.
A másik meghatározó itt, Simontornyán
ért. Mikor idehelyeztek (1955-ben) szívé-
lyes fogadtatás után megkaptam a beosz-
tásomat, és az igazgató úr közölte velem, a
megye egyik legjobb iskolájába kerültem
és még az is elhangzott, itt jól kell tudni
dolgozni. Két évig a felsõ tagozatban ma-
tematikát, földrajzot tanítottam, 1957-tõl
pedig az alsó tagozatban voltam tanító.
Mindig magas létszámú osztályaim voltak.
Szerettem a rendet, a fegyelmet, ami alap-
feltétele a tanulásnak. Szigorú és követke-
zetes voltam magammal is.
67 éve élek Simontornyán. Ha az utcán já-
rok-kelek, naponta megkérdezik tõlem:

Marika néni hogy tetszik lenni? Simogat-
nak ezek a szavak. Szeretek itt. Minden
ideköt. Itt voltam fiatal, itt voltam boldog,
itt váltak valóra álmaim. Itt múltak el felet-
tem az évek. Tisztelem, becsülöm a város
minden lakóját, akik közül nagyon sokat
tanítottam betûvetésre. A legjobban az el-
sõ osztályt szerettem tanítani. Itt születtek
az igazi nagy eredmények. Nagy szeretet-
tel gondolok vissza a sok-sok tanítványom-
ra, akiket úgy vélem, a tanulási anyagon kí-
vül tiszteletre, becsületre, a munkahely
szeretetére is neveltem – ha másként nem
is – példamutató, egyszerû életemmel. Ne-
velési elveim, célratörõ módszereim vol-
tak. Tanítványaimat egyenrangú társként
kezeltem. A mindenkori iskolavezetés, a
megyei-járási szakfelügyelet elismerte, ju-
talmazta munkámat. Gyakorlatra kihelye-
zett tanítójelölteket is segítettem hosszú
éveken keresztül eligazodni a módszertan
útvesztõiben. Többen, volt tanítványai kö-
zül, itt dolgoznak, és nagyon jól képzett pe-
dagógusok lettek. Ma már tanítványaim
felnõtt emberek. Családot alapítottak
(apák, nagyapák, dédpapák) és ki-ki a ma-
ga választott útján becsületes ember lett,

ami büszkeséggel tölt el. Kapcsolatom a
gyerekekkel mindig szeretetre épült, ami
egy csodálatos érzés, de nagy türelem kell
hozzá. Mindent, ami a munkámmal kap-
csolatos volt, megszállottan a rám bízott
gyermekekért: a ma itt élõ felnõttekért
tettem.
„Az embernek nagy szüksége van a hitre is,
hogy értelmesen tudjon élni.” Ez a gondo-
lat kíséri végig életem.
Az Isten tartsa meg közöttünk, még sokáig
erõben, egészségben!

G.H.H.

„VÁR A MEGYE”
A Tolna megyei értékek napját június 17-én rendezték meg Váralján. A Tolna Me-
gyei Önkormányzat hagyományos rendezvényén a megye településeinek közel fe-
le részt vett, 42 település sorakoztatta fel értékeit. Simontornya is méltóképpen
mutatta be hagyományait, értékeit. Az esemény célja, hogy a Tolna megye telepü-
lésein élõket összehozza egymással, segítsen baráti kapcsolatokat kialakítani és
legfõképpen, hogy felhívja a figyelmet a megye értékeire. A programban vetélke-
dõ, fõzõverseny és túrós süteménysütõ verseny is szerepelt. A települések standjai
is megmérették magukat. Idén a „Legszebb Stand” címet Kismányok nyerte el. Az
úgynevezett kóstolópontokon a közösségek ételspecialitásait lehetett megízlelni,
melyek közül a megyeszékhely gombás vadraguja került ki gyõztesként. Zárásként
került sor a Tolnaikumok bejelentésére, így ezt a címet viseli mostantól Mattioni
Eszter mûvészeti munkássága, valamint a lengyeli kultúra régészeti értéke.

G.H.H.
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MI LETT VELÜK…
László Jánosné Gerebics Etelka a bõrgyár
számviteli fõosztályán anyagkönyvelési
csoportvezetõként dolgozott. Csaknem 40
évig voltunk munkatársak, s máig is tartjuk
a régi barátságot.
Etelka július 4-én töltötte be 90. életévét.
Becsülettel dolgozott világéletében, na-
gyon jó kolléga és jó szakember volt. Fér-
jét, aki épp, hogy megélte a 90. évét, két
éve veszítette el, 66 évi házasság után. Két
gyermeket neveltek fel, akik szépen meg-
állták helyüket a tanulásban és a munká-
ban egyaránt. Közös hobbijuk volt a ter-
mészetjárás. Rendszeresen eljártak a ki-
rándulásainkra, versenyeinkre, 3-4 éves
koruktól a gyerekeik is velünk tartottak.
Etukának ezúton is nagyon boldog szüle-
tésnapot kívánok, s még sokat ezután, szép
családja körében jó egészségben! Tovább-
ra is õrizze meg tevékeny életét, fiatalos,
derûs érdeklõdését minden iránt.

És most lássuk az „elszármazottakat”! Két
gyermekük közül Etelka az idõsebb. Õ,
mint hivatásos katona, irodai munkát vég-
zett, ma már nyugdíjas. Férjével három
gyermeket neveltek fel: Mónikát, Gábort
és Tamást. Mónika szociális munkásként a
kormányhivatalban dolgozik. A család
többi tagja a honvédség munkájában vesz
részt.
A fiatalabb gyermek, János a régészi pá-
lyát választotta, s kezdettõl fogva a Vér-
tes-hegységben végzi a munkáját. A család
valamennyi tagja rendszeresen jár haza
Etelkához.
A képen Etelka gyermekeivel, illetve a csa-
lád látható.
Sánta Illésné Németh Jolán rokonom és
elemista osztálytársam, aki július 6-án töl-
tötte be 90. életévét. A hajdani elemisták
közül még vagyunk itt egy páran – vannak,
akik „õszi gyerekként” már tavaly betöl-
tötték ezt a hihetetlen életkort. Ezúton is
szeretnék nekik is jó egészséget, sok örö-
met kívánni, de elsõsorban Édesapám
unokatestvérének, Jolinak kívánok továb-
bi boldog éveket szép családja körében!
2000-ben vele közösen rendeztük meg elsõ
iskolai találkozónkat, melyet 2003-ban
tudtunk még megismételni. Férjével két
gyermeket neveltek fel. Családjukról az
Emlékezés – töredékek címû könyvem 2.
kötetében hosszasan írtam.
Az egyik képen Joli két gyermekével,
Pincési Lászlóné Sánta Jolikával és Sánta
Lászlóval látható. A másik kép Jolika uno-

káit ábrázolja: Szabó Bence, aki már rend-
õrként szolgál Tamásiban, Pincési Panni,
egy budapesti táncmûvészeti gimnázium
drámai tagozatán kezdi a középiskolát és
Pincési Fanni egy gödi mûvészeti iskola 7.
osztályos tanulója. A harmadik képen Sán-
ta Lászlót három unokája körében látjuk:
a kétéves Áront tartja az ölében, aki a sza-
kácsként dolgozó Sánta Péter kisfia. A dé-
di az informatikus ifj. Sánta László két
gyermekét öleli. Zoé az iskolát, Zalán az
óvodát kezdi az õsszel. A 90 éves Jolinak
mindkét gyermeke a közelben lakik, így
könnyen tudnak segítségére sietni, ha
szükséges.
Az egész családnak sok boldogságot, jó
egészséget kívánok szeretettel!

Kiss Margit

JÚNIUSI SZÜLETÉSEK

Jónás Zalán * Kovács Milán Marcell
* Szücs Ádám

HÁZASSÁGKÖTÉS JÚNIUSBAN

Erõss János és Pintye Iudith
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Múzeumok éjszakája
Július 25-én ország szerte éjszakába nyúlóan nyitva tartották a
múzeumokat, kiállítóhelyeket, számtalan esti programot kínáltak
az érdeklõdõknek. A Múzeumok Éjszakáját a mi várunkban is
megtartottuk. Délután a gyerekeknek zenélt Kalap Jakab a bará-
taival. A várudvar megtelt ovisokkal, totyogó picikkel, akik igazán
jól szórakoztak a kedves, humoros mûsor alatt.

Este vendéglõvé változott a
várudvar. Fehér asztalok, le-
vendulával díszített mécsesek
tették hangulatossá az egyéb-
ként is kellemes környezetet. A
vendégeknek Sidó Attila gitá-
rozott, aki már sokadik alka-
lommal szórakoztatta a simon-
tornyai közönséget.

Ezúttal a testvérét, Karolát hozta magával, és most sem csalód-
tunk. Karola remek hangjával elvarázsolta a közönséget.
Ráadásként három számot játszottak most is Attila gitáros tanít-
ványai a közönség örömére.
A vár kiállításait éjfélig lehetett ingyenesen látogatni.

MI-né

ELISMERÉS
Néth Tibor 2022. június 3-án,
a mentõk napján elismerõ ok-
levelet vehetett át Budapes-
ten a Parlamentben. Az Or-
szágos Mentõszolgálatnál
500.000 kilométert vezetett le
balesetmentesen.
Gratulálok és további bizton-
ságos közlekedést kívánok!

G.H.H.

FORGATÁS

Július 5-én izgalmas forgatás zajlott Simontornyán. A rádióból jól
ismert Vadon Janival õsszel indul a Spektrumon egy új tévés soro-
zat Várfoglalók címmel.

Ehhez készültek felvételek, Vadon Jani kalauzolja a nézõket a
várfalak között, de villámlátogatást tettek a Levendulászatban is.
Örülünk, hogy Simontornya is helyet kapott a sorozatban, kíván-
csian várjuk az adásba kerülõ végeredményt.

Búcsúzunk Simontornya
elhunyt lakosától

MOLNÁR ATTILÁTÓL
„Elmentél egy végtelen hosszú útra, melyrõl vissza-
nézni lehet, de visszajönni soha, hazafelé nem épí-
tettek utat. De ha mégis lenne egy irány, mely ottho-
nod 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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AZ SBTC NÕI KÉZILABDACSAPATÁNAK
TÖRTÉNETÉBÕL V.

Az 1976. évi bajnokság tavaszi fordulója végén csapatunk az elsõ
helyen állt. 8 gyõzelemmel és 1 döntetlennel várta az õszi folyta-
tást. Érdekességként említem meg, hogy a tavaszi zárófordulóban
24:0 arányban nyertünk Ozora ellen. A dicséretes tavaszi forduló
is szerepet játszott abban, hogy csapatunk meghívást kapott az ak-
kori Jugoszláviában, Bácskatopolyán megrendezett „Harcos Nõ”
elnevezésû nemzetközi kupára, ahol 1 döntetlen és 2 vereség bir-
tokában a 6. helyet szereztük meg.
Az õszi szezon után is veretlenül vártuk a végsõ sorrendet eldöntõ
rájátszást. Itt sem találtunk legyõzõre és két év után ismét arany-
érmet akasztottak a lányok nyakába. Zsolnai 88 góllal második a
góllövõlistán, míg Molnár Zs. I. 59. góllal a 8. Serdülõink 3. helyen
végeztek 11 gyõzelemmel, 2 döntetlennel és 5 vereséggel 205:106-
-os gólaránnyal. Az újabb kísérlet a felsõbb osztályba jutásért ez-
úttal sem sikerült. A Miskolci Spartacus, a Szarvasi Fõiskola, az
OSC és az SBTC alkotta „C” csoport Tatán október 25-26-án az
ellenfelek elõtt a lelkesen játszó lányoknak fejet kellett hajtani.
Az 1977. évi bajnokságot az SBTC és a Bonyhád versengése hatá-
rozta meg. Mindkét csapat valamennyi ellenfelét legyõzte, egy-
mással Simontornyán döntetlenre végeztek.
A tavaszi szezonban kapcsolódtunk be az MNK (Magyar Népköz-
társaság Kupa) küzdelmeibe és gyõztük le a Dorog csapatát. Az
õszi szezonra visszaigazolt Simontornyára Pál Julianna (Feke-
téné). Bonyhádon került sor a mindent eldöntõ találkozóra és a
lányok nagyszerû mérkõzésen, 12:9 arányban verték a hazai csa-
patot és ezzel ismét aranyérmet szereztek. A Tolna megyei újság
fõcímben hozta a hírt: „Hetedszer nyertek bajnokságot” Az újabb
aranyérmet a Molnárné, Molnár Zs. I. Molnár Zs.II., Molnár K.,
Feketéné, Soós M., Körmendi, Zsolnai M., Farkas, Harmath,
Jobbágy, Sziládi, Komlói alkotta csapat vívta ki. A legjobb góllö-
võk között Molnár Zs. I. szerepelt 62 találattal. Az újabb tatai osz-

tályozón ismét nem fogadta a szerencse kegyeibe csapatunkat.
Egyöntetû megállapítás volt, hogy a legnehezebb csoportba ke-
rültünk (a Debreceni Medicor ellen 10:9-re, az OSC ellen 15:10-
re veszítettünk és az Orosháza csapatát 13:12-re vertük. Az
MKSZ akkori fõtitkára, Horváth László gratulált a nyújtott
játékhoz és annyit mondott „benneteket üldöz a balszerencse”.
Az 1978. évi bajnokságra való felkészülést a Dunántúli Napló Ku-
pán való részvétel segítette, amelyet veretlenül megnyertünk. A
tavaszi szezont ismét az elsõ helyen zárta a gárda. Az õszi szezont
ezúttal a Mözs csapatával folytatott vetélkedés jellemezte. Az
egymás elleni találkozót a jobb napot kifogó Mözs 9:6-ra nyerte és
ezzel az aranyérem birtokában õk vettek részt az osztályozón. Az
õ próbálkozásuk is sikertelen volt. Csapatunk 20 mérkõzésbõl
18-at megnyert, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárult.
1979. február 16-án az SBTC elnöke, Cseh László nyilatkozott a
Népújságnak és egy komoly problémát vetett fel a nõi csapattal
kapcsolatban: „Meg kell mondanom, itt a legnagyobb gondot az
jelenti, hogy többségük 17-18 éves korában visszavonul, abba-
hagyja a sportolást. Olyan is akad, aki udvarlójának elsõ kérésére
leadja a felszerelést és hátat fordít nekünk.”
Az 1979. évi bajnokságot ismét az SBTC–Mözs vetélkedése jelle-
mezte. A tavaszi szezonban a Mözs nyert18:13-ra és várhatta az
elsõ helyrõl az õszi folytatást. Az õsz folyamán több váratlan vere-
séget szenvedtünk el. Kikaptunk a Dalmandtól, Mözstõl, Szed-
restõl. A lejátszott 26 mérkõzésbõl 16-ot megnyertünk 1 végzõ-
dött döntetlennel és 9 volt a vereség. Az ezüstérmet így is sikerült
megszerezni. A gólkirálynõi címet Molnár Erzsébet szerezte meg
146 találattal. Sajnos, ifjúsági csapatunk története legrosszabb
helyezését érte el, a bajnokság utolsó helyén végzett, mindössze 2
alkalommal gyõztek, 1 alkalommal döntetlen volt az eredmény és
11 alkalommal veszítettek.
Megszûnik a kézilabda Simontornyán? címmel írt Fekete László
egy cikket 1979. december 2-án a Népújság hasábjain. A helyszí-
nen járva kérdezte az ügyvezetõ elnököt, a bõrgyár igazgatóhe-
lyettesét és az edzõt a kialakult helyzetrõl. Egyértelmû volt, hogy
a gondolat felmerülését egyértelmûen az anyagiak szûkös volta
okozta. Mérlegelve a helyzetet, a férfi csapat megszüntetésére ke-
rült sor, a lányok folytathatták. A megszûnés veszélye nagyban
befolyásolta a csapat felkészülését. Hatalmas volt a lányokban az
elszántság, a bizonyítási vágy és gyõzelem, gyõzelem után jött. A
rivális Dombóvári Spartacus 13:3 arányú legyõzése után biztossá
vált, hogy csapatunktól nem lehet elvenni ebben az évben a bajno-
ki címet. Az aranyérmes csapat tagjai: Farkas M., Polovics,
Enyedi, Jobbágy, Smigura, Molnár Zs. II., Hordó, Molnár E. Szi-
ládi, Bálintné.
A Pécsen, november 24-25-én megrendezett osztályozón a Buda-
pesti Bányagépgyár, a Csavaripari Vállalat és Kaposvár csapatá-
val kerültünk egy csoportba. Az elsõ mérkõzésen Kaposvár ellen
léptek pályára a lányok és Molnár E. 6, Jobbágy 3, Sziládi 2, Mol-
nár Zs. II. 1 góljával 12:8-ra nyertünk. Ezt követõen a Bányagép-
gyár csapatát Molnárné kitûnõ védéseivel, Molnár E.5, Farkas
Márti 4, Bálintné 2, Sziládi 2, Molnár Zs. II. 1 góljával 14:11-re
vertük. Ezzel a két gyõzelemmel, és a Csavarárúgyártól elszenve-
dett vereség ellenére a régi álom teljesült, NB II-be jutott a csa-
pat! A buszon hazafelé fergeteges volt a hangulat. Ezt a hangula-
tot csak fokozta, hogy szakosztályunk vezetõje, Varga Laci ün-
neplésképpen néhány csomag pattogatott kukoricával és ropival
lepte meg a csapatot. Máig kedves emlék valamennyiünk számá-
ra.
Nagy szorgalommal készültek az osztályozón szerepelt játékosok
a tavaszi rajtra. A játékos keretben jelentõs változás nem történt.
Leigazoltuk a simontornyai gyökerekkel rendelkezõ kitûnõ ka-
pust, Szántó Máriát. Az elsõ komoly megmérettetésre a 17. alka-
lommal megrendezett Sió Kupán került sor, ahol az NB I B-s Ba-
laton Bútor, és a két NB II-es csapat a Dunavidéki Vendéglátó és
a Székesfehérvári Köfém volt az ellenfél. Izgalmas mérkõzéseken

MEGHÍVÓ
Simontornya városa és a sportegyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a Simontornyai Bõrgyári Torna Club

alapításának és fennállásának
100. évfordulója alkalmából tartandó

MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS ÜNNEPLÉSRE

2022. augusztus 12-13-án
Program:

Augusztus 12., péntek 18 óra

Helyszín: Helytörténet Háza

AZ SBTC 100 ÉVE – KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Augusztus 13., szombat 11 órától

Helyszín: sportcsarnok, sportpálya

GYEREKCSAPATOK MÉRKÕZÉSEI A PÁLYÁKON

FELNÕTT FUTBALLMÉRKÕZÉSEK

16 óra Simontornya–Dunaújváros (nõi kézilabda mérkõzés)
17 óra Simontornya–Black Bulls Alsweiler (férfi kézilabda-
mérkõzés)
18 óra Ünnepi megemlékezés
Beszédet mond Torma József polgármester
20 óra Tom Whithe and the mad circus koncert
A rendezvény ideje alatt a Helytörténet Házában a kiállítás lá-
togatható.
Parkolási és étkezési lehetõség a helyszínen.
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csapatunk a két azonos osztályú ellenfelét legyõzte és a 2. helyet
szerezte meg. Csak emlékeztetõként jegyzem meg, hogy az elsõ
Sió-Kupa 1964. április 4-én volt Simontornyán. Akkor nõi vona-
lon az MTK, a Dunaújváros, a Telefongyár, Nagydorog és Simon-
tornya, férfi vonalon a Telefongyár, Dunaújváros és Simontornya
szerepelt. Nagy várakozással utaztunk el az elsõ NB II-es mérkõ-
zésre a Pécsi Mezõgép csapatához a következõ játékosokkal:
Szántó, Kapinyáné, Farkas M., Molnár E., Jobbágy, Baumné,
Molnárné, Bálintné, Polovics. A játékvezetõk 12 büntetõt ítéltek
ellenünk. Így a súlyos vereséget (24:11) nem sikerült elkerülni.
Góljainkat Molnár E. 6, Baumné 3, Bálintné 1, Molnárné 1 sze-
rezték. A tudósító (varga László) Szántó, Bálintné, Molnár E.,
Molnárné trljesítményét emelte ki. Az elsõ NB-II-es sikert a
Szántó, Molnár E., Kapinyáné, Jobbágy, Baumné, Farkas M.
Bálintné, Molnárné, Jencskiné, Polovics, Zakariás alkotta csapat
Szekszárdon, a Spartacus 6:5 arányú legyõzésével érte el. Ka-
pinyáné 3, jobbágy 2, Molnár E. 1 góljával járult hozzá a sporttör-
ténelmi sikerhez.
1981. május 25-én a moszkvai IBV-re (Ifjúsági Barátság Verseny)
készülõ ifjúsági válogatott látogatott el Simontornyára. A mérkõ-
zést 700! nézõ tekintette meg. A csapatok a mérkõzés bevételét a
Petõfi utcai iskola bõvítésének költségszámlájára ajánlották fel.
Az ifjúsági válogatott 32:17-re gyõzött. A tavaszi szezonban a
Szombathelyi Latex és Tata csapatát sikerült még legyõzni. A
megszerzett 6 pont a 11. helyre volt elég. A nyár folyamán új játé-
kosok érkeztek a csapathoz. Németh Erikát Gyönkrõl, Õrs Tün-
dét Sárbogárdról igazoltuk le. A felkészülés során részt vett a csa-

pat a Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmából rendezett kézilab-
dakupán. Az õszi forduló során még 4 pontot sikerült szerezni. A
Gyõrtõl elszenvedett vereség után már matematikailag sem volt
esély a bennmaradásra. Ezen a mérkõzésen búcsúzott az aktív
sportolástól Molnárné (Pál Ilona). Szerencsére, õ a késõbbiek
során ismét vállalta a játékot. 10 ponttal csapatunk a 11. helyen
végzett a bajnokságban, 247 gólt lõttünk és 358-at kaptunk.

Vámi István, az SBTC nõi csapatának egykori edzõje

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

2022. június 18-án tarisznyával a vállukon és sok jó tanáccsal megáldva, elballagtak iskolánk végzõs diákjai. A Vak Bottyán Általános
Iskola és Gimnázium nyolcadikosai köszöntek el attól a helytõl, ahol megtanulták a betûvetés tudományát, megismerkedtek az olvasás
izgalmával vagy éppen a számok világával. Egy nyolcéves idõszak ért véget, a következõ esztendõk már a felnõtté válás fontos lépései
lesznek számukra. Az intézmény nevében Farkas Rita igazgató asszony mondta el ünnepi beszédét, kiosztotta a megérdemelt jutalom-
könyveket, okleveleket, majd búcsúzott a tanítványoktól. Máté Imre, a Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány nevében Kovács
Zsófiának kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért pénzjutalmat adományozott. Ezután a vég-
zõsöket búcsúztatták az alsóbb évfolyamok tanulói, illetve a végzõsök köszöntek el az intézménytõl, a tanároktól és az egykori diáktár-
saktól. Az osztályfõnökök kiosztották a bizonyítványokat és a ballagó diákok ünnepélyesen átadták az iskola zászlaját a hetedikesek-
nek és felengedték a léggömbjüket a magasba, ezzel jelezve, hogy „kirepülnek” iskolánkból.
Kívánok sok sikert a további tanulmányaitok folytatásához!

G.H.H.

Amatõr képzõ- és iparmûvészek kiállítása
Immár 25. alkalommal került megrendezésre Gyurkóné Tóth Irén és Gyurkó Gábor ál-
tal az Amatõr Képzõ- és Iparmûvészek Kiállítása a Temi Fried Mûvelõdési Házban
2022. június 29-én. A kiállítást Gyurkó Gábor nyitotta meg és ünnepi beszédében részle-
tezte, mit is jelent az amatõr mûvészet: Az amatõr valaminek nem hivatásszerû, pusztán
szórakozásból, kedvtelésbõl való mûvelése. Amatõr mûvész olyan egyén, aki valamilyen
mûvészeti ágban önmegvalósító, reprodukáló és alkotó tevékenységet folytat, jellemzõ-
en nem megélhetõséget szolgáló jövedelemszerzés céljából. Megtudtuk azt is, hogy a ki-
állítást Dolovainé Gyarmati Erzsébet, Reisz Ilona és Tóthné Unghy Ilona kezdte szer-
vezni, õk akkor még csak alkotók és segítõk voltak, de hosszú évek óta már feleségével
vállalják a kiállítás megszervezését. Még soha ennyi kiállító nem mutatta meg tehetsé-
gét, mint az idén, összesen 41 alkotó munkájában gyönyörködhettek a látogatók.
Ez a kiállítás örömteli esemény városunkban, jó, hogy létrejött.

G.H.H.

Kiállítók: Adorján Anita horgolás, Balassa Patrik
Norman rajz, Császár Hajnalka bõrmûves tár-
gyak, Dobai Piroska festmény, Dobos Anita fotó,
Fridrik Magdolna népviseleti ruha, Gara Brigitta
akril és olajfestmény, ceruzarajz, Gergelyné
Huszti Annamária makramé, Gyenei Lászlóné
Adrián Zsuzsa gravírozott üvegtárgyak, Gyurkó
Gábor rajz, Gyurkóné Tóth Irén rajz, festmény,
Ható Csilla akril festmény, Herczeg Alexandra
akril festmény, rajz, Hersics Julianna cukorvirá-
gok, Horgolda szakkör kézimunkái, Iker Marian-
na akril festmény, könyvillusztráció, Kiss Margit
könyv, Klárné Horváth Bianka fotó, kreatív deko-
ráció, \pard f2Kossa Gábor fotó, Kosziné Maron
Lídia kerámia, Kõnig Nándorné szalmakép, ha-
risnyavirág, Köõ Zsuzsanna gyöngyképek, Liptai
Melinda festmény, kreatív varrás, Major István-
né kézimunka, Menyhártné Németh Mária akril
és olajfestmény, Mészárosné Obernyik Ilona
rajz, Monhaltné Patkós Mária olajfestmény és
pasztellkép, Müller Zsanett mágikus tûvel készí-
tett szõnyegek, mesekönyv, Nacsa-Sebestyén
Ágnes grafika, fotó, ruha, babaház dioráma,
Nagy Istvánné gobelin, Nagy Zsófia mandalák,
Nagyné Pinczés Katalin bõrmûves tárgyak, Õszi-
kék Csipet csapat kézimunkái, Patai Gabriella
dekoráció, Pesti Annamária akril festmény, Si-
monKult rajzkör alkotásai, Szili Gizella kreatív
varrás, gyógypárnák, Szili Jánosné asztali dí-
szek, bõrmûves tárgyak, Szõke-Havel Csilla asz-
tali díszek, Takácsné Gyõri Mariann mézeska-
lács, Varga Dániel verseskötet


