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Ára:
200 Ft

25 éve betonba öntött
lábnyomok õrzik emléküket
A barcelonai olimpiára kifutó 12 gyerek és 2 testnevelõ lábnyomata immár 25 éve látható a polgármesteri hivatal elõtt. A 2200 km-t sikeresen teljesítõk réztábláin a nevek már nem olyan fényesek, mint 1992-ben, de
számunkra mindig fényes csillagok maradnak. A jubileum alkalmából felidézzük, hogy 3 gyerek mit nyilatkozott akkor.
Andráskó Melinda: „Visszagondolva a
nagy kalandra, az jut eszembe, hogy nagyon
nehéz volt, az 55. perc körül azt hittem, megszakadok, nem bírom tovább. Most, hogy
sikerült, nagyon örülök, hogy legyõztem a fáradságot és önmagamat.”
Kapinya Robert számára a legemlékezetesebb nap július 19-e volt, mert akkor lett 13
éves: „Franciaországban jártunk és azon az
esten, amikor megfürödtünk és vacsorához
ültünk, kaptam egy hatalmas tortát. Szuper
volt!”
Rózsa Gábor arra a kérdésre, hogy ha már
felnõtt leszel, és gyerekeid lesznek, mit
mesélsz nekik, ha elsétáltok a lábnyomod
mellett?: „Azt, hogy ez a futás gyönyörû volt.
Országokon át, amerre mentünk, megtapsoltak bennünket, mintha igazi olimpikonok
lettünk volna. Ezt nem lehet elfelejteni és
nem is fogom soha, amíg élek.”
Jelen sorok írója annak próbált utána járni, mi történt a barcelonai futókkal az elmúlt 25 évben. Õszintén be kell vallani,
hogy elég nehezen sikerült, pedig minden
kommunikációs lehetõséget kihasználtam.
A Mûszaki Egyetemen végeztem biomérnök szakon. Jelenleg az Egis Gyógyszergyárnál dolgozom nemzetközi együttmûködési menedzserként. Egy 10 éves kislányom van, õ kosárlabdázik. Budapesten
élek. De sokszor hazalátogatok a családhoz. Szabadidõmben rendszeresen sportolok, mostanában a TRX és a Callanetics
kedvencem.
Velem az történt, hogy 17 éve dolgozom a
siófoki kórházban gyermekápolóként. 12

éve boldog házasságban élek férjemmel.
Két lányom van, Anna 11, Boróka 9 éves.
Zamárdiban lakunk. A család tagja még
egy cica és egy tacsi. Hogy elrepült az idõ!
Elõre is köszi a cikket. Jó lesz tudni, merre
járnak a többiek, mi lett velük.
1992-96-ig a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban tanultam, ott is érettségiztem.

Ott még sokat sportoltam: atlétika, futás,
kosárlabda... Nagyon jó testnevelõ tanárom volt Ónodi Szabolcs személyében, nagyon szerettem.
1997-98: 1 évet jártam az ELTE vegyész
szakára, de túl magas volt a léc számomra
és egyéb családi és anyagi problémák is keresztezték az utamat.
Folytatás a 2. oldalon.
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Akkor lettek a szüleim egyszerre munkanélküliek a bõrgyár bezárása miatt. Az
egyetemet abbahagytam, félévet akartam
ismételni. Így dolgozni kezdtem.
1998-2006: Székesfehérváron a Philips
cégnél dolgoztam instruktori beosztásban.
50 ember dolgozott a csapatomban. Nagyon szerettem csinálni, szerettem az embereket és a kihívásokat, fõleg a csapatmunka nagyon tetszett. Mindig arra törekedtem, hogy a dolgozók jól érezzék magukat a munkahelyükön, így sokkal jobb
teljesítményt érhettünk el minden területen.
A munkát nagyon szerettem, csak a napi
bejárás és munkarend nagyon megterhelõ
volt számomra ennyi idõn át, így vállalkozásba kezdtem. Elvégeztem egy vendéglõs
tanfolyamot, és vendéglátásba fogtam.
2006-2012: A Kanyar Presszót üzemeltem
Simontornyán. Itt is emberekkel kellett
foglalkoznom, ezt is nagyon szerettem csinálni minden nehézség ellenére (gazdasági válság, üzletvezetõ, pultos... munkakörök egyszerre, bejárás Igar-Vámszõlõhegyrõl, nyitvatartási idõ csúszása...).
2013-ban megszületett Panna nevû kislányunk, ami a legnagyobb ajándék eddigi
életemben. Õ is nagyon mozgékony, sportos, ügyes kislány, nagyon szeret tornázni.
2015 óta Kisszékelyben lakunk, a párom itt
dolgozik a Gyulaj erdészetnél. Kisszékely
egy ékszerdoboz, nagyon gyönyörû természeti adottságai vannak, ezért nagyon szeretünk itt lakni. Sokat kirándulunk, biciklizünk, és az erdõt járjuk.
2013 óta gyes-en vagyok, jelenleg munkát
keresek, ami nem túl egyszerû az én helyzetemben.
Panna révén sok rejtett képesség elõjött
bennem, ami hozzásegített ahhoz, hogy új
célokat tûzzek ki magam elé. Így most tervben van újra a tanulás, de más területen.
Az idén elvégeztem egy óvodai dajka tanfolyamot, és remélem, szeptemberben már
dolgozhatok, ha sikerül az önkormányzatnak óvodát alapítani Kisszékelyben. Nem
szeretnék itt megállni, tovább szeretnék
tanulni ezen a területen.

EMLÉKEZÉS

A rendszeres sportot a gimi után abbahagytam, de mindig elõjött több idõszak is,
amikor nekiálltam futni vagy bicajozni.
Nagyon felszabadító érzés számomra még
a mai napig is, amikor elmegyek FUTNI!!!
Remélem, ahogy Pannus nõdögél, úgy
egyre több idõ jut majd rá.
Sajnos, nem tartjuk a kapcsolatot a futótársakkal, egy-két emberrel szoktam talál-
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kozni. Mindig összeszorul a szívem, ha
eszembe jut valaki, hogy ezeket az élményeket együtt éltük át. Szívesen elmennék
egy ilyen találkozóra, ahol összejönne a kis
csapat.
Ibolya

1992-ben nagy izgalommal vágtunk neki a
hatalmas útnak. Mintha tegnap lett volna,
de azóta már eltelt 25 év. Az általános iskola után Pécsre kerültem gimnáziumba.
Testnevelés szakon végeztem. A futás ott
is elkísért. Utána Szekszárdon tanultam
tovább a fõiskolán. Szintén testnevelés
volt a fõ specializációm. Mindig fontos volt
a mozgás. 10 évig tanítottam általános iskola alsó tagozatán, mint tanítónõ és mellette testnevelést tanítottam felsõ tagozaton. Közben férjhez mentem és lett egy fiam is. Majd az élet úgy alakult, hogy
Ausztriában telepedtünk le a családdal.
Üdvözlettel Baloghné Wéber Mónika

Az elmúlt 25 év alatt semmi különös nem
történt. Elvégeztem az iskolákat, végül
Gyõrben építõmérnökként diplomáztam,
azóta az iparban dolgozom, több-kevesebb
sikerrel. Jelenleg az FCSM Zrt.-nél vagyok
mûszaki ellenõr. Csepelen 3 éves lányommal és párommal éldegélünk.
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Sárbogárdra jártam középiskolába. Ott
mûszerésznek tanultam. Utána a gyöngyösi fõiskolára jártam, mint növénytermesztõ-növényvédõ agrármérnök. 2002-ben
Budapestre költöztem. Kávé- és italautomatákat szervizeltem és szervizelek most
is. Tavaly Érdre költöztünk. Két lányom
van, egy 15 éves és egy 4 éves, Alexa és
Boglárka. A mai napig aktívan kézilabdázom.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Mi történt 25 év alatt? Akkor még gyerekek voltunk, azóta felnõttünk, és Barcelona egy szép emlék ma már. Villanyszerelõként végeztem Szekszárdon, és talán szerencsésnek mondhatom magam, hogy iskolám befejeztével felvételt nyertem a Budapesti Erõmûhöz, és azóta is az erõmû
foglalkoztatottja vagyok.
A sportszeretetem azóta is tart, csak a futás helyett a labdarúgásnak élek. Gyerekkorom óta sportolok és sportolni is fogok,
hisz az életem része.
Több, mint 10 évig üzemeltettem a simontornyai Ördögárock sörözõt, majd kb.
másfél évig Pesten laktam. Aztán hazaköltöztem, és a testvéremmel vezetjük a helyi
gyógyszertárat. Több évtizede focizom, jelenleg a megyei I. osztályú Kölesd játékosa
vagyok.
Jelenleg Budapesten élek kis családommal, feleségemmel és két óvodáskorú kislányommal. Az olimpia után néhány évvel
az MTK futballklub játékosa lettem, de
egy makacs térdsérülés miatt fel kellett
hagynom az élsporttal. Az edzés, a sport
ettõl még szerves része maradt az életemnek, olyannyira, hogy a sport szeretetét a
gyermekeimnek is igyekszem átadni.
Mindkettõjük a Fradiban tornázik, amit
nagyon szeretnek, és bízom benne, hogy a
lelkesedésüket hosszútávon is meg fogják
õrizni. Jelenleg saját vállalkozásomat építem, online értékesítéssel foglalkozom.
Az eltelt 25 évrõl annyit mondhatok, hogy
a sárbogárdi gimnáziumban érettségiztem. Azóta itt, Simontornyán dolgozom,
jelenleg a SIMOTRADE ügyvezetõ igazgatója vagyok. Élettársam Bajcsi Ágnes,
van egy 8 éves gyermekünk, Zsombor, aki
szeret kézilabdázni, focizni és már teniszezik is. Kedvenc sportom a tenisz, melyet a
JÓBARÁTOK TENISZKLUB tagjaként
játszom. A szerkesztõ megjegyzése: Bajcsi
Ágiról egy érdekes információ, végig készült a
nagy futásra, de egy sérülés miatt lemaradt
élete egyik nagy álmáról.

zem, továbbá van egy két éves kisfiúnk. A
sportolástól a barcelonai futásunk óta sajnos már kicsit eltávolodtam.

diákolimpiai döntõkön atlétika, kerékpár,
duatlon sportágakban, valamint szellemi
diákolimpián.

A többieket is üdvözölve: Süller Gábor

Közel húsz éve élek Miamiban, ahol elvégeztem az egyetemet. Brókerként ingatlan
kihelyezéssel és lakáskölcsönökkel foglalkozom. A sportot soha nem feledem, kosárlabdázom és teniszezem.
Jelenlegi lakóhelyem Mezõszilas, de munkahelyem változatlan. A tevékenységem
sem változott. Azóta is gyerekeket készítek fel egyéni és csapatversenyekre. Tanítványaim sikeresen szerepeltek országos

A barcelonai olimpiára futás után szerveztem egy újabbat, kifutottunk az atlantai
olimpiára is. Ebben a váltóban zömében
simontornyai és gyönki gyerekek vettek
részt. Idõközben Szombathelyre költöztünk, ahol három lányunk született, majd
két unoka – az egyik fiú – tette teljessé a
családot. Kedvenc sportomat, az asztaliteniszt a mai napig ûzöm, rendszeresen bajnokságban játszom.
Az összeállítás a résztvevõk dokumentált
anyagaiból készült, változtatás nélkül.

ÁLLAMALAPÍTÁS
ÜNNEPE
2017. augusztus 19-én 19-órakor

PROGRAMOK:
19 órakor
Megemlékezés a Szent István szobornál
Ünnepi beszédet mond: Máté Imre, a Simontornyáért
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Közremûködnek: a LELKES-CSERFES gitárcsapat
„Újkenyér szentelése”
Koszorúzás 20 órakor a Simontornyai Vár udvarán
(rossz idõ esetén a mûvelõdési házban)
Utána a MODY BLOUS BAND
és a VELOREX GTI zenekar koncertje
Mindenkit szeretettel várunk!
Simontornya Város Önkormányzata

Az általános iskola befejezését követõen
Pécsre kerültem középiskolába, majd szintén Pécsett elvégeztem a jogi egyetemet.
2003 óta Székesfehérváron dolgozom ügyvédként. Jelenleg egy feleséggel rendelke-

Va Lá

A MALOM GALÉRIA ( Siópart)Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után minden nap látogatható.
Telefonszám: 30/781-8740
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Gyermekeinkért díjat kapott Amrein Károly,
a GEMENC Volán vezérigazgatója
A simontornyai gyerekek Budapestre szállítását a Gemenc Volán
másfél évtized óta, színvonalas körülmények között, biztonságosan végzi. Azzal, hogy térítésmentesen szállítja a gyerekeket és kísérõit, nagy anyagi segítséget nyújt a városnak – ismertette Bárdos
László címzetes fõjegyzõ.

A képviselõ-testület döntésének indoklását a díj odaítélésérõl. Mi
van a kulisszák mögött, ezt szeretném most kicsit megvilágítani.
Az ünnepi testületi ülés utáni állófogadáson sikerült Amrein Károllyal, a Gemenc Volán vezérigazgatójával néhány gondolatot
megbeszélni. Személyében egy vidám, jó humorú embert ismertem, meg akibõl sugárzik a jóindulat. Elmondta, hogy 17 éve kereste meg elõször Csõszné Kacz Edit polgármester azzal a kéréssel, hogy zömében mozgássérült, hátrányos helyzetû gyerekeket
kellene a fõvárosba szállítani, ahol Csepregi Éva mûvésznõ, a
Fényszóró Alapítvány elnökének vendégeként egy felejthetetlen
napot tölthetnek a fõvárosban. Gondolkodás nélkül azonnal
igent mondott, örült a megkeresésnek, hiszen a vállalat minden
hasonlóan nemes ügyet támogat. A simontornyai pedig azért
szimpatikus, kedves számára, mert Tolna megye egy másik régiójának is tud segíteni. Viccesen azt mondta, hogy szívesen vállalják
a postás szerepét, azaz a gyerekek Budapestre szállítását. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy Edittel már félszavakból is megértik egymást, mindketten azonos szociális érzékenységekkel rendelkeznek. A kitüntetésnek nagyon örül, melyet a Gemenc Volán
egész kollektívája érdemelte ki. A kitüntetéssel járó pénzjutalom
valamilyen formában biztos visszakerül a kisvárosba.
Gratulálok, és azt kívánom, még nagyon sokáig maradjon ilyen a
kapcsolat.
Va Lá

Molnár Istvánné Pál Ilona az év sportolója
Egy életen át kell játszani… Ez a népszerû
sláger lehetne a mottója a díjazott életének bemutatásakor. Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert annyi információ van a
birtokomban, hogy abból akár egy regényt
is lehetne írni. A sport, a kézilabda szeretete közel 40 éve fennáll kapcsolatunkban,
ezen idõ alatt ki tudja hányszor írtam le
nevét a jók közé.
Már 10 éves korában elkezdõdött hosszú
pályafutása, mely 35 éven át tartott. Õ elmondhatja magáról, hogy együtt játszott
lányával, Brigittával – Kovács Lászlóné dr.
Molnár Brigitta jelenleg a város aljegyzõje. Pál Ili a beszélgetés során azt kérte,
hogy okvetlenül leírjam, azért került a kapuba, mert a leglassúbb játékos volt. Ez a
Simontornya szerencséje lett, mert kiváló
teljesítményével meghatározó játékosként
tartották számon az NB II-es és a megyei
csapatok egyaránt. Többször volt a megyeválogatott kapusa, több kézilabdatornán a
legjobb kapus címet érdemelte ki. Érde-

mei elismeréseit hosszasan lehetne sorolni, de a mai sportoló ifjúságnak szóló üzenetét a legfontosabb gondolatnak vélem.

HÁZASSÁG HOLTIDÉNYBEN
Házasságkötésük napját igen nehéz volt
kiválasztani. Akkoriban nem volt ildomos
ezért mérkõzést, edzést kihagyni, ezért
holtidényben – amikor sem labdarúgó,
sem kézilabda esemény nem volt – tartották meg az esküvõt. Férje, Molnár István,
kiváló labdarúgó volt, a szélvészgyors, gólerõs jobbszélsõ 15 évet játszott az SBTC
csapatában, két évet az NB II-es PVSK
csapatában is szerepelt. Házasságukból
két gyerek született, mindketten kiváló
sportolók voltak, Gitta az NB I-es Szekszárdban is kézilabdázott, míg Bálint az
ugyancsak NB I-es MTK csapatában focizott.
A négyszeres nagymama Bálint két lányával ritkán találkozik, õk Budapesten laknak és a FRADIBAN tornáznak. A helyben lakó másik két unokájával naponta találkozik, vigyáz rájuk és Kolos kézilabdaés fociedzéseit rendszeresen látogatja, Korina nagyanyja bánatára egyenlõre nem
sportol.
A kitüntetett kevés szabadidejében legszívesebben hobbijának, a varrásnak hódol,
kár hogy munkáit kevesen látják. Az igazi
öröm számára, amikor mind a négy unokája együtt van itt, Simontornyán. Gratulálok a kitüntetéséhez, mely igazán méltó
helyre került, megérdemelte.
Va Lá
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Az „ÉV KÖZSZOLGÁLTÁÉRT” díjat
adományozott a képviselõ-testület munkája
elismeréseként Nyirati József köztisztviselõnek
ség jellemzi, Simontornya honlapján megjelent, naprakész bejegyzései neki köszönhetõk. Jó szervezõképességét elsõsorban a
sport területérõl ismerhetjük. Nagyon szeret focizni és teniszezni. Statisztikában
verhetetlen. Újabban nagyon sokat látni a
sportcsarnok kézilabda-mérkõzésein, nem
véletlenül, ugyanis lánya, Virág, a Zámbó
Tibor vezette csapat oszlopos tagja. Feleségével, Körtés Mónikával 16 éve él boldog házasságban. Gratulálok a kitüntetéshez, melyet nagyon megérdemelt.

A kitüntetés indoklásául elhangzott, hogy
a polgármesteri hivatal informatikusa a hivatal, az önkormányzat és intézményei
számítógépeinek rendszeres frissítései és
karbantartásai mellett több más – nem éppen informatikai jellegû – ügykör ügyintézõje. Ezen kívül a Simontornyai Hírek
szerkesztõjének számítógéppel, vagy
egyéb információval kapcsolatos problémáinak megoldásában gyorsan segít. Valószínû, kevesen tudják, hogy a lapunkban
megjelent N69J néven megjelent, hangulatos cikkek szerzõje is – eláruljuk – Nyirati
József. Munkáját a precizitás, az igényes-

Va Lá

Gyermekekért díjazott Vinczéné Farkas Gyöngyi
A Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskolán szerezte tanító diplomáját, könyvtár speciális
kollégiummal, a mûvészeti oktatói engedélyét pedig a Népmûvelési Intézetnél.
Munkaviszonyának kezdete 1974. augusztus 7. Elsõ munkahelyén, a BSZV-nél bérelszámolóként egy hónapig dolgozott,
majd egy évig a Simontornyai Várban teremõrként tevékenykedett, ezután hét
évig a községi tanács könyvtárosa lett. Az
oktatási intézményben 1982. augusztus
25-tõl nyugdíjba vonulásáig, illetve ezután
is, összesen 35 évig tanította a gyerekeket.
Az évek során nyitott volt a megújulásra,
többféle továbbképzésen gyarapította tudását, könyvtár-technikus lett. Egyik fõ
feladata az iskolai könyvtár vezetése volt,
bármikor fordulhattak hozzá a tanulók,
mindig készségesen segített eligazodni a
könyvek világában. Zsigmond Tiborné iskolaigazgató 1986-ban leírt minõsítõ sorai
egész élete során jellemzi egyéniségét.

Simontornya sportolója
Kapoli István
Nevét lapunk hasábjain többször olvashatták már, a Tolna Megyei Lovassport Szövetség
elnökének a közelmúltban negyedszer választották meg.
A magyar lovas élet meghatározó alakja. Simontornyán kezdte pályafutását 1968-ban.
1968–1974 között Országos Ifjúsági Bajnokságokon mindig felállhatott a dobogó különbözõ fokaira. Lovas tudásával és kemény munkával eljutott Szlovéniába, Csehszlovákiába, Romániába, Ausztriába, Szerbiába, és Jugoszláviába is.
1969-ben és1970-ben Svájcba Ifjúsági Európa-bajnokságon képviselte hazánkat.
1978-ban ez került Kiskunhalasra a Határõr Dózsa csapatához, ahol két évig teljesített
katonai szolgálatot.
Meg kell említenem, hogy magasugrást kétszer ugrott, ahol a magasság két méter volt és
mind a kétszer simontornyai lóval sikerült ezt véghezvinni.
1986-ban visszahúzta szíve Simontornyára. Ma már aktívan nem versenyez, de még mindig nagyon szeret a lovon ülni. Napjainkban leginkább az utánpótlás nevelésével foglalkozik, nagyon sok tanulóval szerettette meg a lovas életet és a lovakat. Úgy vélem, hogy
szerencsés ember hiszen, a hobbija lett a munkája.
Va Lá

„… Nyugodt, kedves egyéniség, jó pedagógiai
érzéke van. A nevelõi közösségbe gyorsan beilleszkedett. … Feladatai változatosak, gondolkodtatók és egyénekre méretezettek. A tanulók tevékenységét jól motiválja, a munkához való viszonyuk ezért is jó. … Az alkotó
fantáziát hagyja érvényesülni, az elkészített
mintadarabokkal játszhatnak, kipróbálhatják mûködésüket, ami az iskolaotthonos forma által nyújtott lehetõség felismerése miatt
dicséretes …”
Boldog házasságban él Vincze Mártonnal
immár 42 éve, két gyermekük született,
Renáta és Dóra. Nagy örömére megszületett már elsõ unokája is, akivel gyakran találkozhatunk a lakótelepen. Hobbija az olvasás, a rejtvényfejtés, nagyon szeret kerékpározni.
Gratulálok a kitüntetéséhez!
Va Lá
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SIMONTORNYÁÉRT díjat kapott
a Pannofix, az 1970-es évek
legendás
simontornyai beatzenekara
Volt Simontornyán egy legendás Pannofix
együttes 1967–1975 között. Az évek során
a zenekar tagjai természetesen cserélõdtek. A visszaemlékezõk szerint minden
hétvégén bál volt abban az idõben Simontornyán. Az volt a fiatalok szórakozása. A
környék falvaiból (Tolnanémedi, Pincehely, Igar, Mezõszilas, Cece stb.) is bejártak a gimnazista korú fiatalok. Hajnalban
vonattal, busszal utaztak haza. A kultúrház mindig tele volt.

te divatba jött, hogy más rendezvényt is
táncesttel fejeztek be, ahol fellépett az
egyre népszerûbb együttes. Az idõk folyamán nagyon sokszor változott a zenekar
összeállítása, csupán a zenekarvezetõ Pénzes István zenél a megalakulástól.
Egy nagyobb formátumú változás után
Vörös József lett a szólógitáros, aki zenei
tudásával és pozitív személyiségével meghatározó tagja lett a zenekarnak. Kajári
Sándorral bõvült ezt követõen az együttes,

aki késõbb hozta magával Schneider Miklós basszusgitárost. 1975. december 31-én,
szilveszterkor búcsúzott Pénzes István a
Pannofix együttestõl és a közönségtõl. Végül is 1,5 évig állt le a zenélésrõl, utána újrakezdte, fenntartotta a csapatot, csak idõrõl idõre objektív okok miatt cserélõdtek a
zenekari tagok. Amikor újra és újra összeállt a zenekar valamelyik formátumában,
nosztalgiabállal szerzett örömet kortársainak. Így volt ez a millecentenárium ünnepélyén is, amikor az egész napos programot a Pannofix együttes nosztalgiabálja
zárta a mûvelõdési házban 1996. augusztus
20-án.
2000-ben régi idõk zenéje címmel a Fried
Napok rendezvénysorozaton, a kultúrház
fennállásának 70. évfordulóján a Pannofix
együttes, a hatvanas-hetvenes évek simontornyai sztárgárdája lépett fel.
Nagyon népszerû volt az együttes, minden
fiataloknak szóló bál zenéjét õk szolgáltatták ebben az idõben. Hajdani népszerûségüket bizonyítja, hogy évtizedekkel késõbb, amikor egy-egy alkalomra újra öszszeálltak „nosztalgiázni”, újra és újra meg
tudták tölteni a kultúrházat táncolókkal.
A négy vidám fiatalember 1967-ben kezdett el muzsikálni. A zenekar vezetõje
Pénzes István volt. Minderre Pénzes István zenekarvezetõ így emlékezett: „A
Pannofix együttes Pénzes István és Kovács
Tibor alapítók akaratával jött létre 1967
évben. … Több kísérlet után az elsõ formáció: Kovács Tibor gitár, ének, Bakai Lajos gitár, szaxofon, Nagy Lajos dob, Pénzes
István orgona.”
Az újonnan érkezett tagok új stílust és új
hangszereket is jelentettek, de a zenekar
töretlenül mûködött tovább. „Ezzel a formációval mentek 1968-ban beat zenekarok vetélkedõjére. Sok banda volt, ezért területi válogatókat rendeztek, ahol az
együttes továbbjutva a megyei döntõn
„arany” fokozatot ért el.” Ekkoriban szin-
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FÉLIDÕBEN
Folytatjuk a több éve megkezdett hagyományt, igaz, ezúttal kicsit másképp. Ebben az önkormányzati ciklusban már öt évre választottuk polgármestert és képviselõket. Ennek felénél megkérdeztük a polgármestert és a képviselõket, hogyan
értékelik az eltelt idõszakot. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseikbõl és
mit nem? Hogyan látják a város fejlõdését? Munkáról, családról és mindennapokról is szó esik.
Elsõnek – rendhagyó módon – Csõszné Kacz Edit polgármester értékelését olvashattuk, majd júniusban a legtöbb szavazatot (912) begyûjtõ Körtés István
mondta el véleményét. Júliusban a 790 szavazattal mandátumot szerzõ Csõsz
László sorait olvashatjuk, augusztusban az alpolgármesternek megválasztott
Szabó Attila (784) értékelése következik, Zsolnai István (761) szeptemberben értékel. A 728 szavazattal megválasztott Kántor (Csõsz) Mónika) sorait októberben közöljük. A fentiek a Simontornyai Hírek következõ számában is olvashatók.
Va Lá

Tisztelettel köszöntöm
Simontornya valamennyi lakosát

Egyedül vagyok már, de törzstagok vannak
többen is, akik késõbb kapcsolódtak be, miután két tagunk, Gszelman Péter és Kovács
Tibor gitáros is fiatalon meghalt. Elõször a
két gitáros mellett Nagy Lajos dobolt és én
billentyûztem. A Panofix, mint olyan, évek
óta nincs. Körülbelül ötven helységben léptünk fel egy ötven kilométeres körzetben –
mondta Pénzes István.
2005-ben az elszármazottak és hazahívottak találkozóján állt össze a Pannofix
együttes, és hajnalig szórakoztatta a közönségét.

PANNOFIX PLUS
néven
Az újraalakult Pannofix napjainkban igen
aktív. 2016. augusztus 13-án felléptek a
pálfai Sió-Rock Fesztiválon. Ez már egy
bejáratott fesztivál, erre alakultak, erre
szedték össze újra a társaságot, és hoztak
két új tagot, Kata Lajost és Adorján Viktort. Ez a Pannofix hagyományokra épül,
tehát nem megszûnõben van, hanem egy
kicsit más. Pénzes István elmondta, céljuk
a Pannofix együttes hagyományainak megõrzése, különbözõ fesztiválokon való szereplés, a közönség igényének kielégítése.
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítséget
megköszönöm Cserháti Péternek, akinek
részletes és fotókkal ellátott összeállításából merítettem az információk zömét.
Meg kell mondanom, hogy nehéz volt kiválasztani a leglényegesebbeket. A Pannofix együttes teljesebb anyaga Tóthné Unghy Ilona, a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnökének A fúvósoktól a rockzenéig
címû könyvében olvasható (fotók a könyvbõl).
Gratulálok az együttesnek, és még nagyon
sok fellépést kívánok.
Va Lá

Alpolgármesterként, a ciklus feléhez érkezve,
szeretném megosztani a két és félévnyi alpolgármesterség tapasztalatait Önökkel. Megtisztelõ,
de nagy felelõsséggel járó feladat az alpolgármesterség, fõleg a mai nehéz gazdasági helyzetben. Nehéz idõszak van mögöttünk, de a sokéves
munkánk gyümölcsei beérni látszanak. A pénztelenség nagy terhet rótt ránk az elmúlt idõben,
de nagyon nagy segítséget jelentett az önkormányzatoknak az állami konszolidáció, melynek
keretében az összes önkormányzat adósságát –
így a simontornyai önkormányzatét is – rendezte
az állam. Így most már az adósság kiegyenlítése
helyett olyan fontos beruházásokra is került
pénz, mint például a városban lévõ utak felújítása, ami a jövõben is folytatódni fog, továbbá
olyan pályázatokban is részt tudtunk venni, amihez önrészt kell biztosítani az önkormányzatnak.
Az elmúlt két évben szinte minden pályázati lehetõséget kihasználtunk intézményeink
fejlesztésére és bõvítésére, a város infrastrukturális fejlesztésére. A TOP-pályázatok keretében lehetõségünk lesz barnamezõs beruházásban a Városüzemeltetési Kft. telephelyének teljes körû felújítására és az önkéntes tûzoltóegyesület régen várt szertárának
felépítésére. A munkahelyteremtés terén továbbra is vannak feladatok, annak ellenére,
hogy többszöri tárgyalások után a Szövin Simontornya Kft. helyben ad munkát immár
60-70 simontornyai lakosnak és további fejlesztése várható. A polgármester asszonnyal
jó kapcsolatot ápolunk, mely nem a táskafogásban merül ki. Minden a várost érintõ jelentõsebb döntés elõtt a polgármester asszonnyal és a jegyzõ úrral is folyamatos egyeztetéseket folytatunk, a polgármester asszony több alkalommal bíz meg tárgyalásokon való
részvétellel, és több a város elõmenetelét érintõ tárgyaláson együtt veszünk részt. Ilyen a
város szempontjából fontos tárgyalás volt a Paks II. beruházással kapcsolatos egyeztetés,
hogy mely területeken tud Simontornya részt vállalni a beruházással járó tevékenységekbe. A városban a közfoglalkoztatás is jó irányt vett az elmúlt idõszakban, amióta a szakmai vezetés feladatait Csõsz László képviselõtársam látja el. Képviselõként jól ismeri a
városban a problémákat és a lehetséges forrásokat is, amivel ezeket orvosolni lehet, így
hatékonyan tudja irányítani a munkát.
Jó érzéssel tölt el, hogy annak ellenére, hogy kevésbé tudjuk támogatni a városban mûködõ civil szervezeteket, nyugdíjasklubokat, alapítványokat, ennek ellenére folyamatosan munkálkodnak a háttérben és viszik a város jó hírét a környezõ települések rendezvényeire is. Továbbra is csak összefogással együtt tudjuk elõrevinni a város szekerét, és csak
akkor tudunk elõre haladni, ha nem egymásra mutogatunk, és hibákat keresünk, hanem
együtt dolgozunk a városért.
Minden simontornyai lakosnak tisztelettel köszönöm az eddigi bizalmat, támogatást,
problémáikkal forduljanak továbbra is bizalommal hozzám. Köszönöm, hogy elolvasták
soraimat, további szép napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Szabó Attila
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BESZÉLGETÉS A BORRÓL
E G Y PO H Á R B O R ME L L E T T
A nagy nyári melegben sok folyadékot kell
innunk, biztat bennünket a tévé, a rádió és
az újságok is erre ösztönöznek. Az igaz,
hogy elsõsorban nem alkoholt javasolnak,
de mint beszélgetõtársammal gyorsan közös nevezõre jutunk, egy laza fröccs azért
nem árt. Elárulom, hogy Schweigert
György nem az az ember, aki vizet prédikál, s bort iszik, õ a vízrõl ritkán szól. A borban viszont „nagyon otthon van”. Bizonyítja ezt az a tömérdek oklevél, melyet a
különbözõ borversenyeken kapott. Kitûnõ
minõségû borával többször elnyerte a város vörös, illetve fehér bora címét. Újabban rozé és a sillerborok simontornyai elterjesztését tûzte ki célul. A helyi borversenyen pinot noir rozé borával a 10 mintát leadó gazdák között a legjobbnak bizonyult,
a területi borversenyen, Felsõnyéken is

aranyminõsítést ért el. A nemzetközi siller
fesztiválon, Pakson a bora ezüstminõsítést
szerzett. Az elért eredmények bizonyítják,
hogy jó úton jár.
De mi is a siller- vagy más néven kastélyos
bor? És miben különbözik a rozétól? Hazánkban és a német nyelvterületen elkülönítik egymástól a színben, karakterben különbözõ két bort. Nálunk a siller- és a rozé
borok kizárólag kékszõlõbõl készíthetõk,
melynek technológiája sok szempontból
egyezik, de vannak különbségek. A hazánkban termesztett kékszõlõk a tenyészidõszak alatti idõjárás következtében gond
nélkül beérnek 200 g/l cukortartalomig,
miközben a savtartalmuk nem ég el. A szüret idõpontjának kiválasztásánál a savtartalom a meghatározó. A szüretet lehetõség szerint kézzel kell végezni.

Ekkor ugyanis lehetõség van a fürtök válogatására, a törõdésmentes beszállítás biztosítására.
Gépi szüret esetén a bogyók héja felreped,
azonnal elkezdõdik az oxidáció, mely a
rozé borok fõ ellensége. Törekedni kell arra, hogy a fürtöket minél alacsonyabb hõmérsékleten szedjük le. A szõlõfürt levágását követõen a legrövidebb idõn belül
meg kell kezdeni a feldolgozását.
A siller esetében a cefreáztatási idõ 2-3
nap az erjedés megindulását követõen, de
nem ritka, hogy akár egy hétig is együtt
tartják a cefrét. (Ez legtöbbször a borász
szakmai tapasztalatától függ.) Ekkor a törkölyös mustot erjesztik, de csak maximum
a cukor egyharmadának kierjedéséig,
majd préselnek, és úgy fejezik be az erjesztést. Ekkor egy világos piros/vörös színû,
könnyû, enyhén vörösbor jellegû termék
elõállítása a cél. Az áztatással egy idõben a
hûtést is érdemes megoldani, mert ezzel
csökkenthetõ az oxidáció mértéke.
Az erjedés hõmérséklete is különbözõ lehet, a rozé borok különösen friss, gyümölcsös karakterét az alacsonyabb 15-16 fokon történõ erjesztéssel lehet a legjobban
megõrizni. A sillerborokat lehet ilyen,
vagy magasabb (18 fok körüli) hõmérsékleten is erjeszteni.
A rozé és sillerborok érlelése néhány hónapos idõtartamot vesz igénybe, leginkább
a tisztulási folyamatok lezajlása érdekében, acéltartályban, zártan történik ez,
hogy a szamócás–málnás aromákat megõrizzük. Itt a kerti grillpartik ideje, ahol a
fröccsborként is ismert rozé és siller fogyasztása ajánlott, hiszen a borokat kóstolva lehet igazán megismerni.
Va Lá

Játszóház a könyvtárban

Hagyományainkhoz híven, idén nyáron is
játszóházba hívtuk a gyerekeket. Köõ Zsuzsanna játékmester irányításával ezúttal is
szebbnél szebb alkotások kerültek ki a gyerekek kezébõl. Készült virágtartó pólóból,
képeslap hajtogatott virágból a lányoknak,
fidget spinner a fiúknak. Augusztus 25-én
nyárzáró játszóházat tartunk, akkor is szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Vácziné Horváth Anikó igazgató
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Serdülõkorú lett az Õszikék
Igazi forró nyári napon ünnepelhette az Õszikék a 12. születésnapját. Csõszné Kacz Edit polgármester asszony beszélt az intézmény megalakulásáról és a jövõbeli tervekrõl, pályázatokról,
amelyek bízunk benne, hogy sikeresen megvalósulnak. Petrovics
Péterné intézményvezetõ asszonyunk köszöntõ beszéde után
megkezdõdtek a mûsorok (képekben és videó formájában megtekinthetõk az Õszikék facebook oldalán).

Köszönjük a táncokat az Õszikék klub idõseinek, Molnárné Marika felkészítésével, a BSZV klub táncát Csóka Anita segítségével,
a Népi Hagyományõrzõk énekcsokrát, és külön szeretném megköszönni simontornyai cain iterásainknak, akik erre az alkalomra
összeálltak a kedvünkért. A folytatásban Jancski Mária által egy
mesébe csöppenhettünk, ahol egy gonosz varázsló rettegésbe tartotta az embereket, ezért Molnár Zsuzsa önkéntesünk és a bentlakók idõsei tûztáncukkal fohászkodtak az Õszikék boszorkányainak a segítségért. A segítség megérkezett, és boszorkánytáncukkal sikerült a varázslót átváltoztatni. Talán túlságosan is jól sikerült! A nap végét hideg sör és üdítõ követte, finom pincepörkölttel. Reméljük, mindenki jól érezte magát, élményekkel és tele pocakkal távozott otthonába.
Baum Márta

A szerkesztõ megjegyzése: ez volt az utolsó cikk Baum Mártától,
ugyanis e napon búcsúzott munkahelyétõl. Személyesen nem tudtam megjelenni, ezért az alábbi nyílt levelet írtam: Kedves Márti!
Légy szíves felolvasni az alábbi nyílt levelet.
Nehéz búcsúsorok
Sajnos, ezen a délután Sárbogárdon vagyok, a Simontornyai Hírek szerkesztése ügyében. Ezért nem tudok részt venni az ÕSZIKÉK születésnapján, akiknek ezúton kívánok BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Kedves Márti! Újságírói vénám most cserben hagy, egyszerûen
nem találom a szavakat. Amikor megkaptam a meghívót, örül-

tem, de nem sokáig, mert Márka búcsúzása nagyon felkavart. Véget ért egy fejezet Baum Márta életében, otthagyja a valóban szeretett idõseket, kollégáit, de sajnos még Magyarországot is. Az
ember értékét akkor tudjuk meg igazán, amikor már nincs ott,
nem kérhetünk tõle segítséget, ez most elkövetkezett. Mártika,
azt tudod, hogy munkád során igen magasra tetted a mércét, nehéz lesz követni az utódodnak! A külhonban találd meg számításodat, de soha ne feledd, honnan jöttél, Magyarország és Simontornya mindig visszavár!
Isten Veled!!!
Va Lá (Varga László)

Kedves Laci bácsi!
Sajnálom, de nem tudtam teljesíteni, hogy felolvassam, amit hozzám címzett. Már mikor egyedül olvastam is, elsírtam magam.
Köszönöm szépen kedves szavait, én tényleg szívvel és odaadással
végeztem a munkám.
Nagyon nehéz nekem most a búcsúzás, mert akik nap, mint nap
körbevettek nemcsak a kollégáim, hanem barátaim is voltak. Szerettem-szeretem õket.
Köszönök Önnek mindent, vigyázzon magára!
Szeretettel, Mártika

Kedves Márta! Megértelek, én sem tudtam volna elolvasni ott. Mi
félszavakból is megértettük egymást. Milyen sokat segítettél az
ÕSZIKÉKBEN történt események publikálásában! Mindez már
a múlté, ki fog segíteni ilyen szinten, mint Te?!
Va Lá

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XI/4.4.2.rész – Monumentális technikák
HOGYAN KÉSZÜL A MOZAIK? II.
Ahogyan említettük, a mozaik anyaga nem ad lehetõséget a naturalisztikus (valósághû) megjelenítésre.
Az évszázadok során azonban kialakult egy sajátos ábrázolási konvenció (szokásmód), amely a mozaikot jellemzi. Ez, hasonlóan a mozaik tartalmához, mely az állandóságot és az örökkévalóságot fejezi ki, szinte törvényként valósult meg. Mégpedig azon a tapasztalaton alapszik, hogy az ábrázolt felület vagy tárgy a szélek felé átmenetesen sötétedik, akkor azt a hatást adja, hogy a síktól a tárgy vagy felület elhajlik. Mindez pedig hasonló a dombormû hatásához. A határoló körvonal a mozaiknál ezáltal még hangsúlyosabb lesz.
Az ókorban a mozaikkockák színes terméskõbõl készültek. Az üveggyártás fejlõdésével késõbb az átlátszatlan üveg (opál) jutott szerephez. Ez az üvegmassza homok (13), agyag (6), hamuzsír (6), szóda (4), égetett mész (3) és üvegcserép (5) (arányszám) keverékébõl
állt, melyet hígfolyóssá olvasztottak, majd különbözõ fémoxidok hozzáadásával színeztek. Ezután ezt az anyagot néhány milliméter és
1 cm közötti vastagságban lemezekké, pálcákká öntötték és hengerelték. A kihûlt anyagot aztán kockákká darabolták.
Legközelebb a vakolat elõkészítésével folytatjuk. További részleteket találunk a simontornyai könyvtárban A képzõmûvészet iskolája
I.-II. c. kötetben.
Gyurkó Gábor
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Könyvajánló Simontornya helytörténeti kiadványaiból
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas pedagógus vagyok, 20 éve foglalkozom Simontornya történetével. A kutatások eredményeit a Simontornya Múltjáért Alapítvány évrõl évre megjelentette. 1998–2016 között 20 kiadvány jelent meg.
Ugyancsak a Simontornya Múltjáért Alapítványnak köszönhetõ, hogy mind az általános iskolában, mind az óvodában látható a hajdan volt pedagógusaink, nevelõink portréképe, valamint a Helytörténet Háza összes kiállítása (iskolatörténeti, a bõrgyártás, a bõr és szõrme és a Simovill emlékei, 1956-os, a Pillich család története, Dr. Kiss István
élete és munkássága, I-II. világháború története, Fried emlékkiállítás, a holokauszt simontornyai áldozatainak emlékkiállítása). A Helytörténet Háza ingyenesen látogatható akár egyénileg, akár csoportosan, az ajánlott könyvek
pedig ott is megvásárolhatók.

A simontornyai zsidóság krónikája I-II. kötet
A kétkötetes könyv elõször a holokauszt
60. évfordulójára, 2005-ben jelent meg,
majd javított, bõvített kiadása 2015-ben, a
70. évfordulóra. A könyv feldolgozza a
simontornyai zsidóság teljes történetét levéltári kutatások, korabeli sajtótermékek,
fényképek és visszaemlékezések alapján.
Fõbb témái a következõk:
– A zsidó nép eredete és diaszpórája
– Simontornya és az elsõ betelepült zsidó
családok története – a régi zsidó temetõ
– A katolikus Styrum Károly és a zsidó
Fried Salamon együttmûködése, a simontornyai bõrgyártás megszületése
– Az 1848-as szabadságharc honvédorvosa, dr. Bleicher Lajos
– Simontornyai zsidó családok az abszolutizmus idején
– A zsidó hitélet irányítói, a Simontornyai
Izraelita Hitközség
– A simontornyai zsidó elemi népiskola –
Sas (Singer) Adolf tanító úr tevékenysége

– A Simontornyai Izraelita Szent Egylet és
a Simontornyai Izraelita Nõegylet
– A legjelentõsebb simontornyai zsidó családok a kiegyezés után (Fried, Rothauser,
Lõwy és Gottlieb család)
– Fried Pál és Fried Imre gazdaságpolitikája, kulturális és szociális tevékenysége
– A numerus clausustól a zsidótörvényekig
– A hõgyészi gettóból Kaposváron át
Auschwitzba
– Zsidó kereskedõk, iparosok és családtagjaik (Gottlieb Imre, Rothauser Lajos stb.
és családja)
– Zsidó orvosok, ügyvédek, pénzemberek
– Klein Jakab kántor és családja
– A Fried család ötödik generációja –
Fried Imre és Fried Pál utódai
– A holokauszt simontornyai áldozatai
Az A/5 nagyságú, 650 oldalas, 720 képet
tartalmazó kiadvány 3.000 Ft-ért megvásárolható a Helytörténet Házában.

A digitális szakadék
csökkentése:
informatikai tanfolyamok
Simontornyán
Ismét végzõs csoportokról tudok beszámolni. Május 19-én kezdõ
csoport indult, melynek tanulói Baráth Sándorné, Duska Valéria,
Erdélyi Mihályné, Glück Jánosné, Györéné Gergely Ibolya,
Kuntler József, Lukáné Gerst Mária, Németné Úti Anikó,
Raboczki Jánosné, Sós János, Tóth Géza Jánosné és Tüdõ József
voltak. Oktatásukról Nedeczky Vera tanárnõ, az ELTE oktatója
gondoskodott. A csoport lehetõséget kapott, hogy azonnal haladó szinten folytassa tanulmányait, amit bár kissé megváltozott
összetétellel meg is tettek, annak ellenére, hogy a legnagyobb melegben heti három alkalommal voltak óráik. A hõség ellenére haladó szinten is levizsgázott: Baráth Sándorné, Erdélyi Mihályné,
Kuntler József, Lukáné Gerst Mária, Némethné Uti Anikó, Pálos
Ferenc, Raboczki Jánosné, Sós János és Timár Bálintné. A tanfolyam résztvevõje volt Goman Gyula is, aki egészségi állapota miatt bár megkezdte tanulmányait, de nem vizsgázott a többiekkel,
az elért eredményéhez neki is gratulálok.
Ez a csoport volt az elsõ, melyben ténylegesen kezdõ jelentkezõk
voltak, örömmel számolok be arról, hogy a 70 óra alatt magabiztos internethasználókká váltak.
Példájuk követhetõ: a tanfolyamok folyamatosan indulnak kezdõ
és haladó szinten egyaránt. Szeretettel várok minden érdeklõdõt
16-65 éves korig.
Vácziné Horváth Anikó mentor
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hová forduljunk segítségért?” Egy cím, egy
név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk…?
HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(74)586-939.
HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.
HA NEM ÉG A GÁZ:
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42.
Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs,
Pf.:197.
HA „SÜKET” A TELEFON:
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.
HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.
HA GYANÚS ALAKOKAT LÁT, VAGY SZOKATLAN ESEMÉNYEKRE LESZ
FIGYELMES:
Tamási Rendõrkapitányság, Simontornya Rendõrõrs 06(74)586-036
ORVOSI ÜGYELET:
Telefonszáma 06(74)318-104.
HA SÉRÜLT, KÓBOR EBET LÁT:
hívja a polgármesteri hivatalban Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittát:
06(74)586-927
HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.
HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314
KÉMÉNYSEPRÉS:
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügyfélszolgálat:
1818
HA NINCS VÍZ, CSÕTÖRÉS VAN A MÉRÕÓRÁN KÍVÜL,
ELDUGULT A KERÍTÉSEN KÍVÜL A SZENNYVÍZCSATORNA:
Körzetünk településein a DRV ZRt. üzemeltet. Hívható telefonszám:
06(40)240-240.
HA NEM VISZIK EL A SZEMETET IDÕBEN:
Vertikál Zrt. 06(22)576-070, 06(22)366-029
SÍKOS A JÁRDA, A BELTERÜLETI UTAKON
HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Polgármesteri hivatal: 06(74)586-920, 06(74) 586-930.
HA KÖZÚTON KIDÕLT FA, HÓ VAGY EGYÉB AKADÁLY VAN:
Országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Menetrendi információk: távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714,
06(22)506-168, Gemenc Volán: 06(74)512-351információ: 06(74)528-899.
MÁV információ: 06(1)515-9137
BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:
Tolna Megyei
06(74)504-726

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság:

06(74)504-700,

Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74) 586-920,
06(74) 586-930, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke:
Csõszné Kacz Edit 06(30)603-7220
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Közüzemi szolgáltatók
elérhetõségei
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszolgálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabejelentéseiket a megadott elérhetõségeken tegyék meg.
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
Lakossági ügyfelek:
06-40-545-545
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-600
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-600
H-P 7.30-20
HIBABEJELENTÉS
Vezetékes telefonról (ingyenes)
06-80-20-50-20
0-24
Mobiltelefonról
06-80-20-50-20
0-24
E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – GÁZSZOLGÁLTATÁS
Ügyfélszolgálat (helyi tarifáért)
06-40-22-00-22
H-P 7.30-20
Az ügyfélszolgálat 06-40-es telefonszáma mobiltelefonról nem elérhetõ.
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-20-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-30-45-99-722
H-P 7.30-20
Ügyfélszolgálat (normál díjas)
06-70-45-99-722
H-P 7.30-20
Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében készítse elõ a számláján szereplõ felhasználó azonosítóját, mely a számla jobb felsõ részén található 10 jegyû
szám!
A DRV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGEI:
TELEFONOS ELÉRHETÕSÉG
Hibabejelentés: 06 40 240 240, 1-es menüpont, 0.00-24.00
Munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig, csütörtökön 20.00 óráig
Faxszám: 06 84 501 299
Külföldrõl hívható telefonszám: 00 36 84 501 900
Levélcím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf.:888
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Vertikál Rt. 8154 Polgárdi, Bocskay u. 39.
E-mail: vertikalrt@t-online.hu
Telefon: 06 (22) 576-070, 06 (22) 366-029
Hulladékudvar (Simontornya, Gyár u. 1-5.) nyitva tartási rendje: hétfõ, kedd,
szerda, csütörtök, pénteki napokon 7.00-16.00 óráig.
Nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
közszolgáltatás
2016. június 1-jétõl kizárólag a Liquid-Porter Kft. fogja ellátni Simontornyán a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére (szippantott
szennyvíz) vonatkozó közszolgáltatást.
A közszolgáltatás díja: lakossági 1.200 Ft/m3+áfa, közületi 1.400 Ft/m3+áfa.
A CÉG ELÉRHETÕSÉGEI:
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3.
II/24.)
E-mail: liquid.porter (kukac)gmail.com
A megrendeléseiket a 06-20-805-9009 telefonszámon adhatják le!
A munka megkezdése a bejelentéstõl számított 72 órán belül megtörténik, hétvégén és ünnepnapokon szállítás nincs!
KÉMÉNYSEPRÕ-SZOLGÁLTATÁS
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétõl Tolna megye teljes területén a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerve végzi a kéményseprést.
Általános információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon találhatók, konkrét kérdések esetén az online ügyintézést választani, vagy az ingyenesen hívható 1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell választani.
Az ügyfélszolgálatok országosan hétfõnként 8-20 óráig, keddtõl péntekig pedig
8-14 óra között tartanak nyitva. A Tolna megyei ellátási csoport címe: 7100 Szekszárd, Páskum utca 5.
HELYI KÁBELTÉVÉ ÉS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
DielNet Kft. – ügyfélszolgálati iroda: 7081 Simontornya, Arany János u. 1/A.
Nyitva: hétfõ-péntek 8-12, 14-17 óráig
HIBABEJELENTÉS MUNKAIDÕBEN:
74/486-272, munkaidõ után és hétvégén: 06 (30) 946 1998
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Nagy változások a II. osztályú
megyebajnokságban
A korábbi kettõ helyett egy csoportban folyik majd a küzdelem. A
bajnokságba benevezett 16 csapat augusztus 12-tõl november
19-ig játssza le a mérkõzéseit.

A bajnokság õszi sorsolása, ifi/felnõtt
Bonyhád-Börzsöny–Simontornya
Simontornya–Aparhant
Simontornya–Mórágy
Bátaapáti–Simontornya
Simontornya–Kaposszekcsõ
Dunakömlõd–Simontornya
(Pakson!)
Simontornya–Bölcske
Sióagárd–Simontornya
Simontornya–Kisdorog
Simontornya–Szekszárd 2
(ifi mérkõzés nincs)
Simontornya–Pincehely
Gerjen–Simontornya
Simontornya–Madocsa
Fadd–Simontornya
Simontornya–Gyönk

08. 13., ifi, 15 óra
08. 19., ifi, 15 óra
08. 26., ifi, 16 óra
09. 03., ifi, 14.30 óra
09. 09., ifi, 14 óra
09. 17., ifi, 14 óra

felnõtt, 17 óra
felnõtt, 17 óra
felnõtt, 18 óra
felnõtt, 16.30 óra
felnõtt, 16 óra
felnõtt, 16 óra

09. 23., ifi, 13.30 óra felnõtt, 15.30 óra
10. 01., ifi, 13 óra
felnõtt, 15 óra
10. 07., ifi, 13 óra
felnõtt, 15 óra
10. 14., felnõtt, 14.30 óra
10. 21., ifi, 12 óra
felnõtt, 14 óra
10. 28., ifi, 12 óra
felnõtt, 14 óra
11. 04., ifi, 11.30 óra felnõtt 13.30 óra
11. 12., ifi, 11.30 óra felnõtt, 13.30 óra
11. 18., felnõtt, 13.00 óra!
11. 19., ifi, 10 óra!

A csapat játékosedzõje Ambrus László – aki korábban NB/B junior és NB/II felnõtt bajnokságban játszott – kérdésünkre elmondta, nagyon sok változás történt a 26 fõs játékoskeretben. Ez soknak tûnik, de minden mérkõzésen 16 játékossal szeretnének kiáll-

ni, függetlenül attól, hogy a folyamatos munkarendben dolgozók
rendelkezésre állnak-e vagy sem. 12 játékost igazoltak, Sárbogárdról Sebestyén Zsolt, Lakatos György, Szabó András, Csizmadia Krisztián és Kovács Dávid, Döbröközrõl Frendik Máté, Kovács Rómeó, Mezõfalváról Plézer Róbert, Szedresrõl Walczer
László érkezett. Két simontornyai kötõdésû játékos Koncz János
(Budapest), Virág Attila (Székesfehérvár) is erõsíti a csapatot.
Érdekességként kell megemlíteni, hogy átigazolták Orosz Tamást, aki a simontornyai kézilabdaklub aktív játékosa, így akár
mindkét sportágban segítheti Simontornyát. Akik maradtak az
elõzõszezonban játszók közül: Csepregi György, Gergõ János,
Papp Tamás, Kleiber György, Ambrus László, Jancski Gábor és
Varga Richard. Újra kezdte a játékot Ardelán Viktor és Lepsényi
Zsolt.
A jó játékosokból álló gárdának össze kell még szokni, ezért türelmet kér a szurkolóktól. A lejátszott 3 edzõmérkõzésen biztató jeleket tapasztalt, minden mérkõzésen gyõztek, alakul a csapat. A
sok ismeretlen tényezõ: itt játszik a tavalyi elsõ osztályú megyei
bajnok, a Szekszárdi UFC, nem ismert a tavalyi dobogós helyeken
végzett csapatok erõsítése. Mindezek ellenére a felnõtt focicsapat
célkitûzése az elsõ nyolcban végezni, megközelíteni a dobogós
csapatokat. Tudom, hogy ez merésznek tûnik, de ezért kell edzeni, edzeni, edzeni. A sok munka biztosan hozza majd az eredményeket – ez az edzõ hitvallása.
Mit tehet a szurkoló, hogy a tervekbõl valóság váljon? Egyszerû a
válasz, látogasson ki, és sportszerûen buzdítsa a csapatot.
Va Lá

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. Ajánlatkérõ adatai
Ajánlatkérõ neve: Simontornya Város Önkormányzata
Ajánlatkérõ címe: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.
Ajánlatkérõ képviselõje: Csõszné Kacz Edit polgármester
Ajánlatkérõ elérhetõsége: 74/586-929, simontornya@dielnet.hu
Budai Péter és Horváth Anett

Ajánlatkérõ kapcsolattartója: Nagy Károly
Kapcsolattartó elérhetõsége: 74/586-939, epitesugy1@simontornya.hu
II. Ajánlatkérés tárgya
7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 14. II/5 (hrsz: 1351/35/A/6) alatti ingatlan eladása
7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. III/3 (hrsz: 1469/2/A/11) alatti ingatlan eladása
7081 Simontornya, Mátyás k. u. 4-5. II/1 (hrsz: 1469/2/A/9) alatti ingatlan eladása
III. Pályázati dokumentáció megvétele
A pályázati dokumentáció ingatlanonként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bánatpénz
ellenében megvásárolható. A bánatpénz a vételárba beszámít. Vesztes pályázó a bánatpénzt nem kapja vissza. A pályázat beadási határidõ lejártáig visszaadott dokumentáció esetén a pályázati díj visszafizetésre kerül.
IV. Pályázati dokumentáció átvétele

Balázs László és Farkas Éva
Varga András és Pula Kitti
Matuza József és
Berkes Tímea
Zsolnai István és
Puskás Krisztina

Horváth Máté

A pályázati dokumentáció 2017. július 14. és augusztus 18. között vehetõ át a polgármesteri hivatal 7. számú irodájában a befizetést igazoló csekk bemutatása mellett
8-15, pénteken 8-12 óra között.
Csõszné Kacz Edit polgármester

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Szerkesztõ:

