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Csõszné Kacz Edit, Miroslav Dornák (Márkus Barbora tolmács), alul a díjazottak.
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2018. július

TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintõ
eseményekrõl, döntésekrõl
Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs õrsparancsnoka: Az elmúlt hónapban 5 esetben került sor nyomozás elrendelésére bûncselekmény miatt. Egy esetben halálos közúti baleset gondatlan
okozása miatt, három esetben lopás miatt és egy esetben hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.
Május 25-én a Régitemetõ utcában egy ház udvaráról tulajdonítottak el egy staffordshire terrier kutyát és a házból a pórázát. Az
okozott kár 25 ezer forint, az elkövetõ személye megállapítást
nyert.
Június másodikán egy román kamionsofõr tett bejelentést, hogy a
Tulipán étterem parkolójában parkoló kamionjába egy hölgy bemászott, és ellopta a tárcáját a benne lévõ irataival együtt.
Június 4-én egy önkormányzati tulajdonú területrõl (a volt költségvetési üzem udvaráról) eltulajdonították az öntözõszivattyút.
Az okozott kár 70 ezer forint.
Június 3-5. között illegális hulladék-elhelyezés történt a 106/14
hrsz-ú területen, az erdõ szélén.
Felhívja a figyelmet, hogy nyáron a meleg miatt sokan nyitva
hagyják lakásuk nyílászáróit, ilyenkor elszaporodhatnak a lopások. Szerencsére Simontornyán most ilyen jellegû bûncselekmény nem történt.
Csõsz László képviselõ: Olvasta a tájékoztatóban, hogy a polgármester tárgyalt a szõlõhegyi vízellátó rendszer problémáiról.
Nem derült ki az anyagból, hogy mi lesz a megoldás. Javasolja,
hogy legyen önkormányzati tulajdon a fõmérõ. Lépni kell, a területen lesz útfelújítás, addigra rendezni kell a tulajdonviszonyokat.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: Amíg
nem kap teljes listát az érintettekrõl, hogy kik a tulajdonosok, addig nem tud lépni.
Cs. L.: Teljes lista nem nagyon várható, voltak illegális rákötések
is.
Szabó Attila alpolgármester: Várható, hogy a fõmérõ által mért
fogyasztás és az almérõk által mért fogyasztások összege nem fog
egyezni. A különbséget majd fizetheti az önkormányzat.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Azt várja, hogy akik korábban
létrehozták ezt a rendszert, azok fogják össze a dolgokat, õk tudják, hogy kik az érintettek. Egy új gerincvezeték kiépítése több
millió forintba kerülne. Össze kell hívni az embereket.
Cs. L.: Ez több mint 100 embert érint.
Alpolgármester: Azért is kellene rendezni a viszonyokat, mert
most is többen szeretnének csatlakozni, de csak akkor tudnak, ha
megoldódik a helyzet.
Zsolnai István képviselõ: A rendszerben 80-as átmérõjû a csõ, az
elõírás 100-as, ehhez nem fog hozzájárulni a DRV.
Cs. L.: De! Azt mondták, hogy maradhat a rendszer, de kell neki
egy „gazda”.
Zs. I.: Azt javasolja, hogy oldja meg a problémát a Hegyközség, ne
vállalja fel ezt az önkormányzat.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogyha a DRV kiszámlázza a teljes
fogyasztást, utána mi alapján osztják el a 100 gazda között.
Polgármester: Ez 100 családot érint. De, ha nem fizetnek, nem
fog helyettük az önkormányzat fizetni.
Cs. L.: Az illegális hulladéklerakásról: nem gyõzik a takarítást a
közmunkások. Egyre több helyen jelenik meg a szemét. Fényképeket készített. A héten közterületen égette ki egy lakó a hûtõbõl
a szigetelést. Amikor el akarták vinni a munkások a hûtõt, akkor
fenyegetõzni kezdett. Végül bevitték az udvarába a hûtõt.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Errõl van helyi rendelet: közterületen mindent tilos égetni.
Mikoly Tibor: Feljelentést kell tenni, akkor tud eljárást indítani.
Közbiztonsági szabálysértésért helyszíni bírság szabható ki.
Cs. L.: Az a fõ probléma, hogy nincs legális hely, ahova az emberek bevihetnék a szemetet. Ha látják a közmunkásokat, hogy vágják a sövényt, akkor kiteszik a saját zöldhulladékukat a lakók, és
elvárják, hogy azt szállítsák is el. A hulladékudvar se fogadja az
elektronikai és veszélyes hulladékot. Egy konténer bérlése 40
ezer forint+áfa. A szõlõhegyen a hulladékgyûjtõ szigetet szemétlerakónak használják. Csütörtökön délelõtt elviszik a kukások a
szemetet, de délutánra újra megtelik, még vidékiek is odahordják
a szemetüket. Több helyen kamera is van, vissza kellene nézni a
felvételeket.
Zs. I.: Nem állnak jól az emberek anyagilag. Egy fél konténer szemétért nem fognak 50 ezer forintot kifizetni, mikor 70 ezerbõl élnek. Segíteni kell nekik, meg kell oldani a lerakás problémáját.
Kell egy hely, ahova bevihetik az építési törmeléket, rossz hûtõt
stb. Még mindig olcsóbb, mint utólag elszállíttatni a szemetet. Az
elektronikai hulladékot már lomtalanításkor sem viszik el. Kéri,
hogy a rendõrség is jobban figyeljen oda a szemetelésre.
Alpolgármester: Az iskolában gyûjtik, Máté Imre foglalkozik vele, minden évben még egy kis pénzt kapnak érte.
Cs. L.: Az a baj, ha egyfajta hulladékot lehet csak vinni, akkor várható, hogy a felül ugyan hûtõt látni, de alatta ott lesz minden
egyéb szemét. Kell ember, aki felügyeli a szállítást. A volt bõrgyár
területén most is van egy lerakóhely, elvileg zárt. A betontörmeléket most is odaviteti a város. Ha elég sok összegyûlik, akkor ledaráltatják, útépítésre jó lesz. Javasolja, hogy hetente egy napon legyen ott valaki, aki átveszi az építési hulladékot a lakosoktól.
Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletének II. módosítására
A módosításra több okból is szükség volt: a választás költségeit be
kellett építeni, ezzel emelkedtek a személyi jellegû kiadások, a Sió
magas szintje miatti védekezés költségei részben a várost terhelik,
a nyertes külterületi útépítõ pályázat önerejével, és a Malom utcai
járdaépítés költségeivel emelkedett a beruházások összege, a patika homlokzat-felújításának költsége pedig megemeli a felújítások összegét. A kiadások növekedése miatt csökkent a tartalék
összege.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
megalkotta a 2018. évi költségvetésérõl szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet.
Tájékoztató a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház
tevékenységérõl
Polgármester: Megkérdezi, hogy lesz-e nyáron zárvatartás az intézményben.
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Lacza Attila intézményvezetõ: Nagyon kevés embere van, de
megoldják, volt egy ötlet, hogy zárjanak be, de végül nem lesz bezárás.
Alpolgármester: A kazánház feltöltésérõl: elõször a vasat kell kiszedni. El kellene kezdeni most. Késõbb jöhet majd az aszfaltozás, ablakcsere stb.
L. A.: Jó lesz, ha elkészül, mert az idõsek nehezen tudnak felmenni az emeleti klubterembe.
Polgármester: Megkérdezi, hogy a mozgássérült lift hányszor
mûködött.
L. A.: Egyszer még a Hirt képviselõ urat vitték fel vele, de lefelé
már nem sikerült. Használhatatlan a szerkezet. Hirt képviselõ úr
elmondta, hogy a Parlamentben se jobb a helyzet. Itt szereltek fel
csengõt is a lift mellé, de még soha, senki nem használta.
Polgármester: Tapasztalta, hogy a mozgássérülteknek fenntartott vécét raktárként használják. Ez szabálytalan.
L. A.: A hangosító berendezés van ott, régebben az alagsorban
volt, de az beázik. Ha rendezvény van, akkor kipakolják.
Megköszöni az önkormányzat segítségét, nemcsak az anyagi támogatást, hanem a rendezvényszervezésben a segítséget. Jó, hogy
a különbözõ intézmények: a vár, a mûvelõdési ház és az iskola
ilyen jól tud együttmûködni.
Polgármester: Egyetért. Míg korábban sokszor hiányolta az
együttmûködést, mostanra nagyon jó lett. Ennek is köszönhetõen
rengeteg kulturális program van a városban. Nagyobb városok is
irigylik ezt a sokszínûséget. Aki azt mondja, hogy itt nincs semmi,
az nem mond igazat. Legföljebb sosem jár ezekre a programokra,
pedig szinte mind ingyenes. Ezen a héten lesz több kiállítás megnyitó, zongorahangverseny, színházi elõadás (amelyre minden
jegy elkelt). Gyerek is, fiatal is, idõs is találhat kedvére valót.
Tóth F. Attila képviselõ: Sok rendezvény van, de sokszor csak kevesen mennek el rájuk.
Polgármester: Holnap 38 vietnámi érkezik Ho Si Minh város zeneakadémiájáról. Mellettük Magyarország legjobb zongoramûvészei adnak koncertet szerdán a várban. Júliusban az USÁ-ból
érkezik 14 tanár, hogy angol táborban tanítsa a helyi gyerekeket,
majd a Kossuth-díjas Budai Ilona tart népzenei tábort. És ez most
csak egy kiemelés a sok program közül.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elfogadta a TEMI FRIED Mûvelõdési Ház tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
Tájékoztató a közfoglalkoztatás
2018. évi helyzetérõl, feladatairól
Csonka István közcélú munkavezetõ: Kiegészítésül elmondja,
hogy elkészült a 2. félévre is a terv, jelenleg Tamásiban ellenõrzik.
Címzetes fõjegyzõ: Megkérdezi, hogy mi van a tervben.
Cs. I.: Folytatódik szinte minden, ami az 1. félévben ment. A menzára nem kértek embert, de a többi intézményben (vár, könyvtár
stb.) marad az eddigi létszám.
Cs. L.: Korábban nem lehetett tudni, hogy maradhatnak-e a második félévben az emberek, mert minden program június 30-ig
szólt, most úgy tûnik, meghosszabbítják a programokat február
28-ig.
Polgármester: Utoljára a kormányablak költöztetésénél volt
gond. Kértek hozzá embereket a kormányhivataltól, át is vezényelték õket oda, majd jött ellenõrizni Béndek József dandártábornok úr, és jegyzõkönyveztette az átirányítást. Kijelentette,
hogy ez nem szabályos, aki árvízi védekezésre van kirendelve, az
nem végezhet más munkát. A katasztrófavédelem se nézte jó
szemmel, hogy közmunkások vannak a belvíz-védekezésnél. Hiába lenne így egyszerûbb, ezt nem lehet, mert megbüntetik érte az
önkormányzatot.
Mindenhonnan érkezik kritika, a közmunkához mindenki ért. A
személyi állomány egyre rosszabb. Egyrészt jó, hogy aki akart, az
el tudott menni dolgozni, de ugyanakkor rossz, mert rengeteg a
feladat. A lakosság meg azt hiszi, hogy minden közterületi feladatot a közmunkásoknak kell elvégezni. Nem!
T. F. A.: Megkérdezi, hogy nincs-e lehetõség pályázaton új gépjármûvet beszerezni, mert a jelenlegi nagyon rossz állapotú.
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Cs. I.: Jelenleg nem tud ilyenrõl. A START-programban szerettek volna venni egyet, be is írták, mint nagy értékû eszköz, de nem
kaptak rá engedélyt.
Cs. L.: Négy hete javítás alatt van már az autó. Most traktor húzza
az utánfutót. Reméli, hogy a héten végre elkészül. Motorgenerálozás kellett, ezután 2-3 évig még használható lesz. Egy fiatalabb,
hasonló autó minimum 3 millió forintba kerülne. Az is gond, hogy
nincs sofõr. Ha az állandó ember hiányzik, akkor sokszor õ (Csõsz
László) kénytelen vezetni.
Zs. I.: Jövõre be kell tervezni egy új autó vásárlását. Egy nem is
elég.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elfogadta a közfoglalkoztatás 2018. évi helyzetérõl, feladatairól szóló
tájékoztatót.
Javaslat a Képviselõ-testület 2018. II. félévi munkatervére
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy decemberi ülésnél mit takar a
„Merjünk nagyot álmodni?!” cím.
Címzetes fõjegyzõ: Olyan témákat, amikrõl nem kötelezõ tárgyalni, de érdemes foglalkozni velük, más településeken bevált tapasztalatokat.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: a 2018. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.
Javaslat a Simontornya, Beszédes u. 24. A-21)
hrsz.: 1542/8) ingatlan eladására
Kántor Mónika, a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és az „A” változatot
javasolja elfogadásra. Legyen pályázat és egyösszegû fizetés.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta:
Az önkormányzat tulajdonában lévõ Simontornya, Beszédes u.
24. A-21. sz. alatti ingatlant eladásra jelöli ki. A vagyonrendeletünk alapján pályázat útján válasszuk ki a vevõt. A vételárat egy
összegben kell kifizetni. Az ingatlant elõzetesen fel kell értékeltetni, és energetikai tanúsítványt kell készíttetni. Az értékbecslés
költségét a nyertes vevõ fizeti meg.
Javaslat a Simontornya,
1262. hrsz. alatti ingatlan birtokba vételére
Polgármester: Kiosztásra került az anyag. A Belecskai Otthon kiköltöztetéséhez átadandó telekrõl kiderült, hogy egy részével
probléma van.
Nagy Károly: A szomszédok szennyvízaknát raktak a telekre. A
geodéta fedezte ezt fel. Birtokolják ezzel a telek felét. Ha önként
nem mondanak le errõl, akkor bírósági úton lehet csak rendezni a
helyzetet.
Címzetes fõjegyzõ: Nyerni fog az önkormányzat, ha perre kerül a
sor, de az eljárás elhúzódhat.
N. K.: Beszélt az érintett lakókkal (a 6 családból 3 volt jelen), elmondta nekik, hogy több évre visszamenõleg bérleti díj terhelheti
õket, át kell helyezniük a kerítést. Úgy nyilatkoztak, hogy azt szeretnék, ha a szennyvízrákötésüket az önkormányzat rendezze, akkor átadják a területet.
Polgármester: Meg kell próbálni egyezségre jutni velük, ha nem
megy, akkor jöhet a bírósági eljárás.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: Simontornya Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Simontornya, 1262. hrsz. alatti ingatlan egy részének birtokba vételének
érdekében vegye fel a kapcsolatot a birtoklókkal. Követelésüknek – saját hatáskörben – tegyen eleget, amennyiben azt elfogadhatónak tartja. A döntést a legközelebbi testületi ülésen ismertesse a képviselõkkel. Amennyiben a birtoklóknak olyan követelése
van, amely testületi döntést kíván, úgy rendkívüli ülést kell összehívni. Amennyiben a birtoklókkal nem lehet megegyezni, úgy bírósági úton kell az önkormányzatnak birtokba venni az ingatlanrészét. A képviselõ-testület megbízza a polgármester a szükséges
intézkedések megtételével.
Folytatás a következõ oldalon.
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Javaslat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” címû pályázat benyújtására

Polgármester: Újra beadják a pályázatot a konyhafelújításra.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: pályázatot kíván beadni az önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására. A fejlesztés helye: Simontornyai Polgármesteri Hivatal – konyha, Simontornya Szent István király u. 3.
A képviselõ-testület a saját forrásösszegét – amely 1.502.467 Ft –,
a 2019. évi költségvetésébõl biztosítja.
Javaslat a Simontornyai Vár
muzeális intézmény intézményvezetõi
(magasabb vezetõi) állás betöltésére pályázat kiírására
Polgármester: A jelenlegi vezetõ megbízatása elõbb lejár, minthogy a kiírt pályázat elbírálása megtörténhet, ezért az átmenet
idõre megbízzák a jelenlegi vezetõt.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: pályázatot ír ki Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetõi állásának betöltésére. A pályázat
lezárultáig a jelenlegi intézményvezetõt, Máté Imrénét bízza meg
a vezetõi feladatok ellátásával.
Javaslat a simontornyai I. számú védõnõi körzet védõnõi
állása betöltésére pályázat kiírására
Polgármester: Macher Zsuzsanna védõnõ bejelentette, hogy
Lajoskomáromban kíván a továbbiakban dolgozni.
Cs. L.: Megkérdezi, hogy mi az oka, hogy sorra mondanak fel a védõnõk.
Polgármester: Azt mondta a védõnõ, hogy nem megfelelõ módon
viselkednek vele a családok, volt, hogy rendõrt kellett hívnia.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: pályázatot ír ki a simontornyai I. számú védõnõi körzet védõnõi állásának betöltésére.
Javaslat a Sportbüfé üzemeltetési szerzõdésérõl szóló
29/2018. (III. 26.) KT határozat
2. pontjának módosítására
Polgármester: Korábban úgy döntött a testület, hogy maga köt
szerzõdést az üzemeltetõvel, de közben olyan információk birtokába jutott, hogy a döntés megváltoztatását kéri.
Zs. I.: De akkor valami feltételhez kellene kötni.
Alpolgármester: Ha az egyesület köti a szerzõdést, akkor õ határozza meg a feltételeket.
Címzetes fõjegyzõ: Az egyesület minden évben beszámol a pénzügyi támogatás felhasználásáról.
Alpolgármester: Megnézte a büfét: le van lapozva, víz, villany van.
Kell még festés és a villanyszerelést be kell fejezni és be is kell bútorozni. Zavaros a pénzügyi helyzet, a tagi kölcsön ügye az egyesületre tartozik.
Polgármester: Az önkormányzat tulajdonosként joggal vár el tisztességes tájékoztatást, ez nem történt meg most sem.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e lehetõség arra, hogy egy
emlékeztetõt írjanak a sportegyesületnek arról, hogy milyen kötelezettségei vannak. Akár az egész támogatást meg lehetne vonni tõlük, ha nem számolnak be megfelelõen.
Cs. L.: Azt javasolja, hogy maradjon az eredeti döntés.
Alpolgármester: Akkor az önkormányzatnak kellene kb. 2 millió
forintot rákölteni a büfére.
Polgármester: A késõbbiekben még mindig köthet aztán az önkormányzat szerzõdést.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ döntést hozta: az alábbiak szerint módosítja 29/2018. (III.
26.) KT határozatát:

2018. július

A Sportbüfé üzemeltetésére az STC ’22 Sportegyesület köt szerzõdést, a bérleti díjról minden évben elszámolást készít Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete részére.
Javaslat szerzõdés megkötésére
a Tolnatáj Mûsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel
Polgármester: Ez a cég újabb ajánlata, 25 ezer forint/hó.
Alpolgármester: Nincs benne meghatározva, hogy hány perc a
mûsoridõ. Nem komoly ez a szerzõdéstervezet. Kérni kell, hogy
6x10 perc kerüljön adásba Simontornyáról, és a három rendezvénynél is legyen meghatározva, hogy mennyi idõ az adásidõ.
Polgármester: Érkezett egy módosító javaslat, hogy legyen meghatározva a szerzõdésben a 6x10 percnyi adásidõ, és fixálja le az is
a cég, hogy a 150 ezer forintért hány perces 3 adás ad.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a következõ határozatot hozta: megrendeli 2018. II. félévére a három
helyi rendezvényrõl szóló tudósítást, ennek költségét (150 ezer
forintot) 2018. évi költségvetésébõl biztosítja. A szerzõdésben
pontosan határozzák meg a tudósítások adásidejét is.
A képviselõk bejelentései, interpellációi, kérdései
Váczi Péter képviselõ: A Bem utca lakói pénteken kaptak egy
jegyzõi határozatot, amely szerint átnevezésre kerül az utca Hársfa utcára, és ki kell cserélniük emiatt az irataikat. Ez mindig is
Bem utca volt. A jegyzõ meg átnevezte.
Címzetes fõjegyzõ: Nem ez történt. A kormányablak építésénél
derült ki, hogy a hivatalos földhivatali bejegyzés szerint ez az utcaszakasz nem a Bem utcához, hanem a Hársfa utcához tartozik. Ez
a probléma az orvosi ügyelet épületét és három lakóházat érint. A
hivatalos térképeken is így van.
Megkérte Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõt, hogy hozza be a hivatalos térképet. A térképen megmutatták a képviselõknek a hivatalos utcabeosztást.
Címzetes fõjegyzõ: A Hársfa utca kijön egészen az ABC-ig. Nem a
jegyzõ nevezte át az utcát, hanem a hivatalos térképhez igazodva
felszólította a lakókat, hogy javíttassák az utcanevet a hivatalos
irataikban.
Zs. I.: A lakcím módosítása nem kerül pénzbe a lakóknak.
Címzetes fõjegyzõ: Az internetes navigációs programokban is javításra került mindez, most már a vidékiek, akik GPS-t használva
keresik a kormányablakot, már megtalálhatják a Hársfa utca
39-ben.
V. P.: Az összes hivatalos iratán, a háza építési engedélyén stb.
mindenhol Bem utca szerepel.
Címzetes fõjegyzõ: Akkor az összes irat hibás, az az utca Hársfa
utca hivatalosan. A képviselõ-testületnek van joga megváltoztatni az utcaneveket.
Polgármester: Megkérdezi, hogy milyen problémát jelent ez annak a három családnak.
V. P.: Az is gond, hogyha öt év múlva valaki kitalálja, hogy ez mégis Bem utca, akkor meg csinálhatják vissza az egészet. Kéri, szavazzon a testület az utcanévrõl.
Polgármester: Errõl nem kell szavazni. A kérdéses terület Hársfa
utca.
N. K.: 20 évente az állam új térképeket készíttet. A most hivatalos
térkép 1998-ban készült. Akkor egy hónapra ki volt függesztve,
hogy a lakosság jelezze, ha valami hibát lát benne. Utána hivatalosan ezt kell használni. Most a kormányhivatal jelezte a problémát,
rendezni kellett a helyzetet.
Cs. L.: Javasolja, hogy tegyenek ki tájékozató táblát, hogy a kormányablak merre található.
T. F. A.: Más ügy: a Széchenyi utca lakói jelezték, hogy nem lehet
elférni az utcában az otthagyott kupacok miatt.
Cs. L.: Korábban már említette, hogy rossz az autó. Amint használható lesz, elszállítják a törmeléket.
Összeállította: G.H.H. és Molnárné Bereczki Annamária
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Köszönet a pedagógusoknak
„Az oktatás-nevelés közös munka, melynek során
a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt
tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet a
gyermek biztos jövõjét építeni. Az átalakuló köznevelési rendszerben zajló folyamatok sok türelmet, szakmai alázatot és rengeteg munkát kívánnak meg.” Csõszné Kacz Edit polgármester a pedagógusnap alkalmából tartott ünnepi beszédének végén köszönetet mondott a pedagógusoknak
az elkötelezett és magas színvonalú munkájukért.
Kovács Jánosné Lengyel Ilona igazgató aranydiplomát adott át és gratulált Tóth Mihálynénak és
Kasza Anikónak, abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelõtt szerezték meg tanári diplomájukat. A
rendezvényt az ötödik osztályos diákok zenés–
énekes–verses mûsora színesítette.
G.H.H.

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb intézkedései

Tájékoztató a fontosabb eseményekrõl

1. Május 7-én érintésvédelmi ellenõrzés volt a napközi konyhán,
ahol hiányosságok merültek fel (érintésvédelem és szabványosság terén). A hibák kijavítását megrendeltem Gárdonyi Róbert
vállalkozótól az ajánlatában szereplõ 120.000 Ft-ért.
2. Az ivóvizes projektünk BM önerõ támogatás elszámolását határidõre beadtuk, melyet elfogadtak.
3. A kormányablaknál a vállalt munkákat határidõre elvégeztük.
4. A bölcsõde kialakításához árajánlatot kértem a Simontornyai
Városüzemeltetési Kft.-tõl.
5. Felmérés után megrendeltem a kátyúzást a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl.
6. A DRV Zrt. képviselõivel folytattam tárgyalást. Ezen felmerült
a „Szõlõkalja dûlõ” vízellátásának kérdése. Nem önkormányzati
beruházás volt, hanem a szõlõtulajdonosok közössége finanszírozta. A vezetékre nem volt vízjogi létesítési engedély, a vezeték
nem éri el szabvány szerinti NA100 átmérõt. Így arra tûzcsap sem
szerelhetõ. Az akkori üzemeltetõ minden órát fõmérõként vett
nyilvántartásba. A vezeték nem önkormányzati tulajdon, így az új
üzemeltetõnek átadott vagyonban sem szerepelhetett. A DRV
Zrt. a vízórákat visszaminõsítette mellékmérõnek, a vezetéket
pedig csak abban az esetben venné át üzemeltetésre, amennyiben
azt szabályossá tenné valaki (vízjogi létesítési engedély, a vezeték
felbõvítése, tûzcsapok létesítése, vagyonértékelés). Ezek a feladatok költsége 8-10 millió Ft lenne, valamint közel egy évig tartana. Viszont a „Szõlõkalja dûlõ” burkolása az idén elkészül. Nem
volna szerencsés az új burkolat megbontása. Megoldásként adódna, hogy a Könyök utcai nyomásfokozóban lévõ vízórát valakinek
a nevére kellene íratni (önkormányzat, hegyközség, magánszemély). Így a vízórák maradnának mellékmérõk. A díjat pedig az
óra tulajdonosának kellene beszednie.
7. Az egészségügyi TOP-pályázatunk (Templom u. 4. sz. alatti ingatlan felújítása) közbeszerzési kiírása megtörtént. Június 15-én
helyszíni szemle volt, a minap válaszoltunk a feltett kérdésekre.
8. Felhívásban értesítettem ki a László k. utca lakóit az útfelújítási
munkák megkezdésérõl.
9. A Siópart u. 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosait kiértesítettem az
önkormányzat szándékáról a szolgalmi jog bejegyeztetése tekintetében.

Május 29-én a Tolnatáj Tv Zrt. képviselõjével tárgyaltam, az
újabb ajánlatot külön napirendi pontban tárgyaljuk.
Május 30-án Mezõ Józsefné Margit nénit köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából.
Június 4-én a Vak Bottyán Óvoda vezetõjével tárgyaltam személyi kérdésekrõl.
Június 6-án a Kossuth Rádió riporterének adtam interjút a Fényszóró Alapítvány és Simontornya kapcsolatáról, az anyag június
9-én került adásba.
Június 7-én a DRV önkormányzati divízióvezetõjével tárgyaltam
az elkövetkezõ idõszak feladatairól.
Június 8-án részt vettem a Simontornyai Köznevelési Társulás
ülésén. Kisszékely kiválása, illetve a bölcsõdék megalakulása miatt módosítani kellett a társulás alapító okiratát, valamint, mivel
az óvodavezetõi posztra kiírt pályázatra nem jelentkezett senki,
így a Társulási Tanács a következõ döntést hozta:
7/2018. (VI. 08.) társulási tanácsi határozat
Simontornyai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa, mint a
Vak Bottyán Óvoda intézményvezetõje felett a 2011. évi CXC
törvény 83. § (2) bekezdés f.) bekezdése értelmében az alapvetõ
munkáltatói jogok, így a kinevezési jogkör gyakorlója megbízza
Csóka Anita jelenlegi intézményvezetõt 2018. július 1. napjával,
egy éves idõtartamra a Vak Bottyán Óvoda biztonságos mûködésének biztosítása miatt az óvodavezetõi feladatok ellátásával.
Május 12-én valamennyi képviselõvel egyeztettem a konyhapályázat ügyében, mivel a határidõ még nem járt le, így a téma szerepel a mai napirenden.
Május 15-én részt vettem a Krammer Ferenc Kórus Szivárvány
címû mûsorán. Gratulálok a fellépõknek! Az est bevételét az erdélyi testvérvárosba utazásra használja fel a kórus.
Május 16-án részt vettem a Vak Bottyán Általános iskola ballagási ünnepségén.
Május 18-án megkeresett a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság igazgatója az átadandó telkek ügyében, a téma szerepel a
mai napirenden.
Május 20-án honosítási ügyben állampolgári esküt tett elõttem
Barabási Czilla Erika.
Május 21-én részt vettem a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanévzáróján. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok a tanulóknak és tanáraiknak!
Csõszné Kacz Edit polgármester
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Simontornya várossá avatásának 23. évfordulója
Bõséges programválaszték tárult a lakosok elé a 2018. június 30án megrendezett ünnepségen. Kora délután Könyv Kata Barcsaydíjas festõmûvész, „A kép tekintete” címû kiállításának megnyitójával vette kezdetét a rendezvény. Kata alkotásait elõször láthattuk szülõvárosában. A kiállított munkák az elmúlt három év
DLA kutatói munkájának vizuális keresztmetszetét tárják az érdeklõdõk elé. A kiállításon bevezetõt mondott Tóthné Unghy Ilona helytörténet-kutató, a tárlatot megnyitotta László Melinda
festõmûvész, mûvészeti író, gordonkán közremûködött Arany
Franciska elõadómûvész.

A kiállítás megtekinthetõ: 2018. augusztus 26-ig a Simontornyai
Várban.
Ezután a nagyszínpadon mesekoncert kezdõdött Elsával, Annával és Jedikkel; a Jégvarázs mese fõszereplõi látogatták meg a
simontornyai gyerekeket. A legnépszerûbb rajzfilmslágerek mellett magyar népdalok és gyermekversek zenés feldolgozásai is felcsendültek (pl.: Jégvarázs: Legyen hó, Szófia Hercegnõ, Micimackó, Vuk, Érik a szõlõ, Bóbita…) a Fourtissimo zenekar elõadásában. A koncert során a gyerekek különleges hangszerekkel
ismerkedtek meg és láthatták azokat testközelbõl is, mint például: trombitát, harsonát, vadászkürtöt, didgeridoot, kahont, bongót.

Ezután a zenekar tagjai újabb egy órát töltöttek a színpadon, ezúttal a felnõttekhez szólva, bár a közönség csekély létszámú volt,
de a színvonal, amit nyújtottak a profizmusukat tükrözte. „A zenekar meghatározó jelenség a magyar zenei világban. Számos területen úttörõnek számít munkásságuk, mind a komolyzene,
mind a könnyûzene, valamint a jazz berkein belül. Európa-szerte,
illetve számos hazai és nemzetközi verseny gyõztesei, díjazottjai
(Príma-díj, Fonogram-jelölés). Erõsségük a szakmai hitelesség és
a professzionális hangszertudás mellett, hogy alapító tagjai nemcsak a színpadon alkotnak egységet: A Fourtissimo-t négy testvér
hozta létre, s a megalapításkor a zenekar legidõsebb tagja csupán
11 éves volt! A testvéri kötelék és a zene iránti elkötelezettség kiemeli a Fourtissimo-t az elõadók sorából. Utánozhatatlan atmoszférát teremtenek koncertjeiken, ezért elõadásuk kicsiknek
és nagyoknak egyaránt élményt jelent.” Sajnálom, hogy ezen az
élményen kevesen osztoztunk.
Délután 17 órakor a várossá avatás 23. évfordulója tiszteletére
ünnepi testületi ülést tartottak a várban. A narrátor szerepét betöltõ Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyzõ köszöntötte a
résztvevõket, köztük a két testvérváros, Marpingen és Nyárádszereda küldöttségét, valamint Marpingen cseh testvértelepülésének, Chyse városának képviselõjét. A Himnusz eléneklése után
Máté Anna a „Szabadnak születtél” címû dalt énekelte el, majd
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta Kányádi Sándor Elõhang
címû versét adta elõ.
Csõszné Kacz Edit Simontornya polgármestere ünnepi köszöntõjében kiemelte az elmúlt idõszakban történt fejlesztéseket, különösen az utóbbi két év eredményeit. Ezután Marpingen város polgármestere Andreas Gruner nagy sikert aratott a magyarul elmondott köszöntõjével. A humorral ezúttal sem állt hadilábon,
ajándékként egy fa figurát, „migránst” adott át a polgármesternek, utalva arra, ha netalán késõbbiekben városunkat felkérik
„migránsok” befogadására, elmondhatja, hogy ez már megtörtént. Hogy ne legyen unalmas az, hogy minden évben egy hordó
sör az ajándék, ezért idén kettõ hordót adott át a városnak. Csõszné Kacz Edit megköszönte az ajándékokat.
Nyárádszereda küldöttségének vezetõje, Mátyás János átadta az
erdélyi testvérváros polgármesterének és lakosainak üdvözletét,
gratulált az eddigi eredményekhez és további sikereket kívánt
Simontornya városának. A cseh Chyse város polgármestere,
Miroslav Dornák ismertette a városa történetét, elhelyezkedését,
majd napjait elemezte. Ezen gondolatokat Márkus Barbora kitûnõen tolmácsolta. A simontornyai lány – édesanyja cseh, édesapja
magyar – nem jött zavarba, pedig nehéz dolga volt, ugyanis a polgármester leírt szöveg nélkül beszélt. Ezután a küldöttség minden
tagja a színpadra lépett, ajándékot hoztak. Több doboz ostya mellett egy óriási üveg és több flakon, az élet vízének nevezett cseh
likõrkülönlegességet, a magyarok által jól ismert Beherovkát hoztak. Egy hordó kiváló cseh sört is ajándékoztak a városnak. Humorosan azt mondta a polgármester: „Igaz, hogy ez csak egy hordó, de a mienk nagyobb” – utalt ezzel a közös testvérvárosunk,
Marpingen ajándékára. Végül meghívta Simontornyát az augusztus 25-ei ünnepségükre.

Helyi kitüntetések, díjak átadása
Csõszné Kacz Edit polgármester: A képviselõ-testület ünnepi
ülése alkalmat ad a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából a
képviselõ-testület által a Simontornya érdekében végzett megbecsülést kiváltó tevékenységért adományozott helyi kitüntetések
átadására.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ elmondta: Simontornya Város
Önkormányzata elismeri és honorálni igyekszik mindazon személyek és közösségek teljesítményét, akik a helyi közügyek bármely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel hozzájárultak a város anyagi, szellemi értékeinek gyarapításához, tradíciói, nemes hagyományai megõrzéséhez.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2018. május 28-ai képviselõ-testületi ülésén döntött a kitüntetõ
címek adományozásáról.
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Simontornya Város Önkormányzata képviselõ-testülte a „SIMONTORNYA VÁROS FEHÉRBORA” díjat
Schweigert Györgynek adományozza 2017-es évjáratú
olaszrizling minõségi boráért, valamint a „SIMONTORNYA VÁROS VÖRÖSBORA” díjat adományozza
szintén Schweigert György úrnak a 2017-es évjáratú
kékfrankos minõségi boráért.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Rabóczki Lajos és Máté Imre uraknak. Mindketten Simontornya labdarúgó szakosztályánál végzett sporttevékenységükért, az utánpótlás
nevelés területén végzett munkásságuk elismeréseként érdemesek e díjra.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõtestülete az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet
adományozta kiemelkedõ szaktudású, szakmai tapasztalatú, felelõsségteljes, lelkiismeretes munkavégzése
elismeréseként Biborné Bodorkós Klára asszonynak,
a simontornyai polgármesteri hivatal konyha-élelmezésvezetõjének.
A mai rohanó, mindenkit próbára tevõ világunkban a
jó pedagógus hatalmas kincs a gyermek és a szülõ számára egyaránt. Áldozatos munkája elismeréseként
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõtestülete Weiszné Nemesi Magdolna asszonynak a
„GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza.
Simontornya Város Önkormányzatának képviselõtestülete a „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat
adományozza a FRIED Kastélyszálló és Étteremnek. Tulajdonosai Thúróczy László úr és Phan Bich Thien asszony.
A kastélyszálló Simontornya városának egyik ékköve, idegenforgalmának meghatározója. Tulajdonosai állandó támogatói a város iskolájának, alapítványainak, kulturális rendezvényeinek, és
segítségre szoruló egyéb intézményeinek.
„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományoz továbbá Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga asszonynak Simontornya érdekében végzett kiemelkedõ, megbecsülést kiváltó tevékenységéért. Ilona 2013–2018 között a Vak Bottyán Általános Iskola és
Gimnázium igazgatónõje volt. Munkáját ezúton is szeretnénk elismerni és megköszönni.
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Csõszné Kacz Edit polgármester és Szabó Attila alpolgármester
átadta a kitüntetõ díjakat, és gratulált a kitüntetõ címekhez.
Ezután az est hátralévõ részében már a felhõtlen szórakozásé volt
a terep.
A vár udvarán Tóth Bettina, Máté Anna és Bencze Hanna csodálatos dalokkal léptek a színpadra. Lukács Barbara és Béres János
társastánc bemutatóján ámulhattak el a nézõk.
Talán a nap folyamán a legtöbben a Zanzibár zenekar koncertjére voltak kíváncsiak.
De a jó hangulatot Herczeg Szilárd még fokozni tudta a retró
diszkóban!
Va Lá–G.H.H

A jelentés elkészítéséhez nyújtott segítségét ezúton is megköszönjük
Molnárné Bereczki Annamáriának.

Néhány adalék, kiegészítés az „Örökös bajnok” cikkhez
A Simontornyai Hírek elõzõ számában megjelent „Újabb rekordot ért
el az Örökös bajnok” cikkel kapcsolatban egy észrevétel érkezett,
amely szerint nem Schweigert György az elsõ, aki ugyanabban az évben egyaránt elnyerte a „város bora” címet vörös és fehér kategóriában. Visszanézve a 2011. évi borverseny eredményeit, melyben azt közöltük, hogy a Gálaker Kft. chardonnay és kékfrankos rozé bora nyerte
„város bora” címet. Az akkori újságban az is megjelent, hogy a 2010-es
év nem kedvezett a szõlõtermelõknek különösen a vörös boroknál jelentkeztek problémák. Vörös bor kategóriában senki nem ért el arany
minõsítést, így a tradicionális vörös kategóriában nem adták ki „város
bora” címet. Hiánypótlásul, helyette az akkori években divatossá vált
rozé bort nevezték ki város borának. Nem kisebbítve a rozé bor készítõjének érdemeit, azonban a város képviselõ-testületének rendeletében csak a klasszikus, hagyományos vörös- illetve fehérbor szerepel,
ezért valósan állítottuk, hogy Schweigert György az elsõ, akinek a
vörös- és fehérbora ugyanabban az évben nyerte el a város bora címet.
Gratulálunk a rekordhoz!
Va Lá
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Lezárult egy újabb tanév
Június 21-én délután tartották a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanévzáró ünnepségét. Az eseményen Kovácsné Lengyel
Ilona igazgatónõ beszédében így szólt a diákokhoz: „A tanévzáró ünnepély talán a leghosszabb minden iskolai ünnepélyünk közül…
Magunkért és egymásért ragaszkodjunk ahhoz, hogy ez az alkalom, a bizonyítványosztás, egy ünnep legyen, amikor együtt örülünk annak, hogy megcsináltunk, teljesítettünk valami nagyon fontosat.”
Majd összegezte az elmúlt év tanulmányi és verseny eredményeit és a kiosztott díjak átvételével búcsúztatták a tanévet az iskola diákjai
és tanárai.

Az alsó tagozaton kitûnõ eredményt ért el 23 tanuló, jeles eredményt 8 tanuló.
1. évfolyam:
Kitûnõk: Baki Gréta, Kovács Tamás, Németh Enikõ, Neuprandt
Kitti Emma, Pusztai Boglárka.
Jelesek: Almási Barbara Melinda, Kovács Korina, Nagy Boglárka, Orsós Fanni Rebeka.
2. évfolyam
Kitûnõk: Kormosói Ramóna Ilona, Laczkó Blanka, Kélinger Tímea, Závodi Botond.
Jelesek: Tischler Barnabás, Angyal Hanna Brigitta.
3. a
Kitûnõk: Andrássy Zoltán, Asztalos Adrienn, Emperger Flóra,
Kovács Kolos, Nagy Emma Szonja, Pék Antónia Orsolya.
Jeles: Bencze Botond Bulcsú.
3. b
Kitûnõk: Szõke Bence, Borbás Hanna, Csáki Alexandra, Dörögdi
Anna Edit.
Jelesek: Balassa Zille.
4. évfolyam
Kitûnõk: Herczeg Róbert, Horváth Zalán, Kovács Zsófia,
Vinczellér Balázs.
A felsõ tagozaton jóval nehezebb már kitûnõ eredményt elérni,
lényegesebben kevesebb, összesen 5 tanuló ért el ilyen kiemelkedõ eredményt, ketten jelest.

5. o. kitûnõ: Kovács Ádám, Nagy Zalán.
6. a kitûnõ: Bencze Hanna Enid, Klár Dávid.
6. a jeles: Pál Bianka, Takács Eszter.
6. b kitûnõ: Horváth Gyula.
Gimnáziumi tagozatunk kitûnõ eredményei is nagy szorgalomról,
pontos, következetes felkészülésrõl árulkodnak, ettõl csak egy
hajszállal maradnak le a jeles tanulók.
9.g kitûnõ: Bencze János Lehel.
9. g jeles: Vincze Gréta Regina.
10. g kitûnõ: Meilinger Norbert.
11. g kitûnõ: Horváth Anna, Molnár Péter Gergõ, Reinhardt Viktória.
11. g jeles: Szabó Róbert.
12. g kitûnõ: Lukács Barbara.
13. g kitûnõ: Csönge Bence, Menyhárt Ildikó Renáta, Söllei Dóra, Rudolf Levente.
A „SIMONTORNYÁÉRT” Közalapítvány díját több éves kiváló
tanulmányi eredményükért és aktív kulturális tevékenységért, a
városi rendezvényeken való szereplésért alsó tagozaton: Kovács
Zsófia, a gimnáziumban: Horváth Anna, Molnár Péter Gergõ és
Reinhardt Viktória tanulók érdemelték ki.
Az idén elõször kiosztották a „Legsokoldalúbb diák” díjat, amit a
Diákparlament szavazata alapján Máté Balázsnak adományoztak.
Kívánunk kalandokkal teli hosszú, kellemes nyarat minden diáknak és pedagógusnak!

2018. július

ISKOLA

VÉGZÕS DIÁKOK

9

10

KÖZÖSSÉG

2018. július

Képzõmûvészet tanszakosok év végi kiállítása
2018. június 5-én nyitotta meg Rill Mária,
a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény képzõmûvészeti ág
szakmai vezetõje a simontornyai kézmûves és grafika-festészet tanszakos tanulók
2. féléves munkáiból készült kiállítását. A
kiállításnak a Fried Mûvelõdési Ház biztosított helyet. Közel 330 alkotást tekinthe-

tett meg a közönség. A kézmûves tanulók
felkészítõ tanára Boros Eszter, a grafika és
festészet szakos tanulók felkészítõ tanára
Gyurkóné Tóth Irén szervezte ezt a kis bemutatkozó kiállítást. Kovács Tünde tanító
vezetésével a 4. osztályos tanulók közös
énekkel, gitáros kísérettel és szalagos tánccal színesítették a megnyitót. Név szerint:

Kovács Zsófia (gitár), Koncz Anita, Sallai
Roland, Baum Anita, Horváth Fatima,
Miklós Anna, Földesi Viktória, Tóth Maja, Szabó Anett Alexa. Rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével Kovács Jánosné
Lengyel Ilona, a Vak Bottyán ÁIG tagintézmény vezetõje is.
A megnyitó után az alapfokú mûvészetoktatási tagintézmény szakmai vezetõje, Rill
Mária, oklevelet és ajándékot nyújtott át
Molnár Anna Zsófia 8. b. osztályos tanulónak kitartó, szorgalmas 8 évi munkájáért,
Kajcsa Evelin 8. a. osztályos tanulónak kitartó, szorgalmas és kiváló 6 évi munkájáért, Balassa Patrik Normannak (7. b) kitartó 6 évi munkájáért és a Würtz napi rajzpályázatokon elért kiemelkedõ eredményeiért. Laczkó Blankának (2. o.) és Kovács
Ádámnak (5. o.) a 2017-218-as tanévben
tanúsított kimagasló alkotómunkájáért.
Rill Mária szakmai vezetõnk írt néhány elismerõ szót is a vendégkönyvbe. A látogatókat egy kis süteménnyel és innivalóval kínálták meg a szervezõk.
Gyurkóné Tóth Irén

Gondolatok egy kiállításról
Immáron huszonegyedik alkalommal nyílt
meg a Simontornyai Amatõr Képzõ- és
Iparmûvészek bemutatkozó kiállítása a
TEMI Fried Mûvelõdési Házban.
Azt mondtam a megnyitóbeszédem elején,
hogy nehéz helyzetben vagyok, mivel az alkotók és a közönség elvárásai nem egyeznek, ugyanakkor mindkettõjüknek eleget
kell tenni. Jelen esetben pedig azért nem
könnyû a helyzet, mert az olvasó elfogulatlan beszámolót vár a cikk írójától. Ugyanakkor örülök annak, hogy „testközelbõl”
értesülhet a Simontornyai Hírek olvasótábora errõl a kulturális eseményrõl. Majd
az idõ megvonja mérlegét e gondolatok
helyességét illetõen.
Rövidre fogva a szót, tévednek azok, akik
úri passziónak, netán felesleges idõpocsékolásnak tartják az alkotótevékenységet.
Legyen az bármennyire is hétköznapi és
amatõr, tehát nem profi. Olyan hozadéka
van, amit nem kapunk meg semmi mástól.
A kreativitás cementjével összedolgozott
produktumot, aminek a varázsát az adja,
hogy saját kútfõnkbõl merítve mi magunk
hoztuk létre.
Itt jegyzem meg, hogy a vizuális ábrázolás
alapjait igyekeznek egymástól tanulva elsajátítani a SimonKult Rajzkör tagjai, akik
már másodszor állítják ki munkájuk eredményét. Látszólag sivár és pofonegyszerûnek tûnõ alkotások ezek. Ám aki egyszer is
megpróbálkozott ilyen stúdiumokkal, az
tudja, hogy a szabadkézi ábrázolás alfája és
omegája ez.
Úgy gondolom, sajátkezû alkotásainknak
manapság különös értéke van, amikor
konfekció – tehát elõre sorozatgyártott –
kultúra özönében élünk.

Az egyéniségünket már nem a magunk készítette tárgyakkal fejezzük ki, hanem egy
elegáns autóval, egy „menõ” okostelefonnal, „márkás” ruhákkal, drága ékszerekkel, különleges kozmetikumokkal. Ipari
méretekben és technikával elõállított, azonos klisék alapján gyártott történetek garmadát követjük végig minden este a televízió elõtt ülve.
Miközben pedig magunkra öltjük a konzum-kultúra sokszínû és mindenre kiterje-

dõ repertoárját, mintha megfeledkeznénk
arról, kik is vagyunk valójában, honnan
jöttünk, és merre talál irányt életünk folyama.
Szerintem, aki egyszer is megízlelte az alkotás örömét, már nem ugyanaz az ember,
mint aki elõtte volt. A lehetséges skála igen
széles. Csak el kell kezdeni csinálni, és íme,
életünk új értelmet nyer.
Gyurkó Gábor
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Ádámok és Évák ünnepe
Hat évvel ezelõtt a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház is életre
hívta az Ádámok és Évák ünnepét. A nagy sikerre való tekintettel,
azóta is minden évben helyet adnak ennek a nagyszerû regionális
versenynek. Az idei évadban Petõfi Sándor: János vitéz címû mûvét választották a pedagógusok. A kész elõadás nagyszínpadra kerülését idén is Dubai Péter, a színház mûvészeti titkára rendezte.
Iskolánk színjátszósai a Boszorkányok címû epizódot mutatták be,
mellyel két különdíjat nyertek: „A legeredetibb látványért” valamint a „A kiváló zenei aláfestésért” díjakat. A díj része egy elõadás
megtekintése a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban a 2018/
2019-es évadban.

Az epizód szereplõi: Ács Tibor, Balassa Dorka, Bodaki Titanilla,
Fésûs Kimberli, Fintor Dávid, Fischl Dorina, Hriczkó Zsombor,
Kneisz Julianna, Kömüves Virág, Lepsényi Barbara, Máté Balázs,
Menyhárt Nóra, Miklós Olivér, Molnár Gergõ, Szemes Bence,
Szemes Csenge, Zsolnai Róbert.
Köszönjük segítõink támogatását, mely lehetõvé tette, hogy idén
is ott lehessünk: intézményünk vezetõi: Kovács Jánosné Lengyel
Ilona Helga és Menyhártné Szûcs Ildikó, lehetõvé tették, hogy a
dunaújvárosi próbákon ott lehessünk, valamint segítették az utazásunk az elõadásra és a próbákra.
A simontornyai Fried Mûvelõdési Ház igazgatójának, Lacza
Attilának, aki évek óta támogatja a felkészülésünket, lehetõséget
teremt, hogy a próbák és elõadások zavartalan és motiváló körülmények között történjenek.
Nem utolsó sorban Dubai Péter mentorunknak, aki az elsõ perctõl
mellettünk állt és támogatta a felkészülésünket.
Patakyné Hegyi Erzsébet

Két koncert egy este a várudvaron

A Simontornyai Nyár programsorozat keretében 2018. június 16-án két zenekar, a Pirkadat és a Borvirág zenélt a Simontornyai
Várban.
A saját dalokat játszó paksi Pirkadat zenekar két tagja, Bese Dóra és Kováts Gergely 2011-ben alapította az együttest, a kezdeti akusztikus formáció idõközben elektromos hangszerekkel is kibõvült, aminek köszönhetõen a zenei palettájuk is kiszélesedett. Az új felállásban a két alapító mellett állandó tag Lengyel Zita, aki hegedûn játszik és Kónya Zoltán, aki dobol. A Pirkadat számainak szövegét és
a dalok vázát a zenekar énekese, Bese Dóra alkotja meg, majd a hangszerelést Kováts Gergely végzi gitár, basszusgitár és billentyû dallamok hozzáadásával. Annak ellenére, hogy dalaikban sokféle stílus keveredik, többek között pop, rock, blues, country, sikerült egy
sajátos zenei hangulatot kialakítaniuk. Ezt a változatos színvilágot tükrözi a Pirkadat elnevezés.
Õket a Borvirág zenekar követte, akik Ronni James Dio 80-as évek dalait játszották a közönségnek.
G.H.H.
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VOLT EGYSZER EGY BÕRGYÁR…
(ami a könyvbõl kimaradt)
Ismét találtam olyan képeket, melyek valamilyen módon a bõrgyárhoz kapcsolhatók.
1. Elsõ képünk 1972 körül készülhetett, s
rajta látható elsõáldozó kislányok legtöbbjének édesapja a gyárban vagy a Fried családnál dolgozott – páran késõbb õk maguk
is. A kép szerepelt már a sorozatban, de valahogy éppen Siket Kató (Mikulásné) neve
maradt le róla, akitõl az értékes képeket
kaptuk. Ezt szeretném pótolni most. A
gyermekek tehát (balról fentrõl kezdve):

Barocsai Erzsébet, Takács Ilonka (Böhmné), Jobbágy Irénke, Nagy Erzsébet. Középen: Fésü Veronika (Halas Kálmánné), Siket Kató (Mikulás Józsefné). Lenti sor:
Gergõ kislány, Horváth Marika, Baranyai
Erzsébet (Nuni), Jakab Juliska és Zugor
Erzsébet (Tihanyi Gyuláné).
2. Az SBTC 1948. január 10-i táncestélyére
szóló meghívó, melyet a Petres családnak
címeztek. A zenét a legendás Szalay Tibi és
cigányzenekara szolgáltatta, fõrendezõ

1.
3.

5.

Miski Dániel, cigányvajda Molnár Lajos
volt. Ezt a meghívót is Csepregi Györgyéktõl kaptam, s bizonyára az õ és felesége,
Erzsi családja is részt vettek a bálon, melynek belépõdíja 4 Ft volt – éppen 70 évvel
ezelõtt.
3. Ez a képünk 1960 körül készült, nem
sokkal a természetjáró szakosztály megalakulása után. Egy helyi verseny indítását
látjuk a simontornyai erdõ székelyi úti részén, az erdõs domb mögötti útnál terület
el a „gõgös-tanya”. A rendezõk: baloldalt
Házkötõ Gizella mutatja az útvonalat a
versenyzõ fiataloknak, mellette Horváth
Mária (Colos), jobbszélen Iván János
(Kiss-fotó).
4. Pár évvel késõbb már népes gyerekcsapatot vihettünk a Pilisbe, s egyéb szebbnél
szebb helyekre. A képen legfelül Ferenczi
Magdi és Jobbágy Ilonka áll, akik már
„nagylányként” társultak a „kicsikhez”

6.

3.

8.

2.
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Horváth Misivel, õ balszélen áll. Közöttük
Baum Laci és Kovács Katika, a helyszín a
Kõhegyi turistaház környéke volt. Ezt a
képet is magam készítettem.
5. Valamelyik buszkiránduláson, a tihanyi
domb alján készítette valaki rólunk ezt a
képet. Balról Csatári Dezsõné, Kiss Margit, Sághy Imre feleségével, Bauer Juliannával.
6. Ezen a képen Takáts Sanyit láthatjuk
édesanyjának, Rezsi néninek két munkatársával Vinczellérné Évával (balról) és
Borosné Lászai Juliannával. Az iskolai tanári emlékfal avatásán készítettem a képet róluk. Sanyi öccse, Imre is ott volt az
avatáson – a fiúk gyermekkorukban sokat
jöttek édesanyjukhoz, sõt egy-egy kirándulásra is eljöttek velünk.

7.
7. Az SOS Szeretetszolgálat Kéz a Kézben
Klubjának egyik kirándulásán készítettem
a képet a 90-es években. A Velencei tóhoz
rendeztük ezt az utat, ahol Kroll Miklós –
aki korábban feleségével együtt a bõrgyár
mûszaki dolgozója volt – biztosította a kiránduló hajót a fiatalok részére. A képen
balról, az ablak mellett: Nagy Istvánné Terike, ölében kislányuk félig eltakarva, Csabai Péterné, fia Peti, Ficzura Editke, Ficzuráné Borika, Kovács Rami, Nagy Editke, Somogyi János. Elöl: Gárdonyi Zsolt,
édesanyja Irénke, Nagy Lászlóné Kati.
Sajnos a fiatalok közül hárman már nincsenek közöttünk: Csabai Péter, Ficzura
Editke és Somogyi János. És Csajági Zoltán sem, aki ezen a képen nem látható. A
szülõk közül többen bõrgyári dolgozók
voltak (Kiss-fotó).
8. Ez a kép nem is kerülhetett volna bele a
könyvbe, hiszen jóval késõbb, 2016-ban
készítettem a helyi városi ünnepségen a kitüntetettekrõl, akik közül a legtöbben
bõrgyári dolgozók vagy azok gyerekei voltak. Balról: Schweigert György, a bõrgyár
építési osztályának nyugdíjas vezetõje,
Cseh Attila a borverseny gyõztese, Herczeg Lajos, aki ifjú turistánk is volt, Lampert Csaba kézilabdás ügyvezetõ, Nagy
Lászlóné Erzsike gyermekorvosi asszisztens és Vámi Lászlóné Borika óvónõ. Halas Kálmán 40 évet dolgozott a bõrgyárban, s nyugdíjas fõmérnökként a bõrgyári
könyv megalkotásához nagymértékben
hozzájárult. Mellette Benczéné Soós Julianna az önkormányzat dolgozója, és Máté
Pannika, az ifjú tehetség (fõleg zenei téren).
Szeretettel: Kiss Margit
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Simontornya szerepe a
Rákóczi-szabadságharcban
A település mindig is büszkén vállalta a 18. századi magyar történelemben elfoglalt helyét. Bizonyíték erre maga a helyi iskola elnevezése is, ami (Vak) Bottyán Jánosnak állít
emléket, nem is beszélve az erre épülõ különbözõ kulturális rendezvényekrõl. A helyiek
fõként Kiss István által jegyzett vagy arra támaszkodó munkákból ismerkedhettek meg a
település korabeli történetével. A munkák többségébõl egy romantikus, már-már idilli
kép bontakozik ki szemünk elõtt a „nyalka kurucokról” és az õket üldözõ – késõbb elõlük
csúfosan menekülõ – császáriakról, akik a vár tövében vívták meg a döntõ csatákat. A levéltárakban õrzött és több esetben kiadott korabeli forrásokból azonban e hõsi képnél
sokkal színesebb – és egyben reálisabb – kép is kirajzolódik.
Maga a település az 1686-os császári visszafoglalását követõen a pusztulás képét mutatta;
a vár állapotát a korábbi cikkekbõl megismerhettük. Az újjá alakuló Tolna vármegye
székhelyét Szekszárdról Simontornyára helyezték át, valószínûleg a biztonságot adó vár
és a császári közigazgatás jelenléte miatt. A település és a vár tulajdonosváltáson is átesett a század elején: a nádor Esterházy Pál helyett Maximilian Wilhelm Lymburg-Styrumb bírta azokat. A különbözõ ún. „várfelrobbantási rendeletekben” pusztulásra ítélt
vár is elkerülte sorsát ennek következtében, megkezdõdhetett annak átalakítása 1702 és
1704 között.
A Rákóczi-szabadságharc
híre után egy évvel (1704)
megérkezõ kuruc csapatok
rövidesen birtokba vették
Simontornya várát, de csak
rövid ideig. Az igazi áttörést
a Bottyán János vezette
1705-ös hadjárat jelentette,
ami kisebb ostromoktól eltekintve magabiztosan Rákócziék kezébe helyezte a
várat 1709-es elfoglalásáig.
A sokat idézett „legkedvesebb vár” tételt alátámasztják azok a kuruc iratok,
amik a dunántúli stratégiai
Portyázó kurucok – olajfestmény részlete
helyzetrõl születtek. Károlyi
(Pannon enciklopédia. A magyarság története.)
Sándor például 1705-ben a
települést a környék „metropolissa” jelzõvel illette, amit érdemes lenne megerõsíteni a
késõbbiekben. (Bánkúti Imre i. m. 102). Hasonlóan fontos szerepet bírt a vár és település
az ún. Sió-vonal egyik támpillérjeként, aminek célja a délrõl érkezõ különbözõ rác
csapatok betörésének megakadályozása volt (lásd! Kiss Márton i. m.).
A település és a vár történetének egyik unikális dokumentuma az a kiváltságlevél, amit II.
Rákóczi Ferenc fogalmazott meg csongrádi táborában 1704. augusztus 17-én. Ebben a
települést a hajdúvárosok közé emelte, ami katonáskodás fejében adómentességet élvezett. A dokumentum jogerõre való emelkedése és alkalmazásának kérdése további kutatásokat igényel, hiszen viszonylag kevés ilyen településsel találkozhatunk ebben az idõszakban (Gönc, Tarpa).
A katonai-politikai szerepkör mellett Simontornyát tették meg a térség gazdasági centrumának is, már ami a beszolgáltatásokat és az ország keleti részébõl irányuló hadi- és
sószállítmányokat jelenti. A háború elõrehaladtával a várban közvetlen gazdasági tiszt
látta el ezeket a feladatokat, így például Palkovics Ferenc, majd késõbb Kárlóczi Imre.
Személyük megjelenése több parázs vitát okozott a vár parancsnokaként számon tartott
Horváth Ferenccel, akinek életével a következõ hónapban ismerkedhetünk meg részletesen.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a település identitásának egyik sarokköveként értelmezett „kuruc lét” is tartogat olyan elemeket, amik országos folyamatok megértésében is segítségül hívhatóak. Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a korábbi,
több esetben idealizált kurucképünk felülvizsgálatra, pontosításra és újragondolásra szorul, amibõl a település korabeli élete is újabb megvilágításba kerülhet.
Felhasznált irodalom:
Kiss Márton: Egy „sasfészek” bevételérõl. Simontornya ostromai a Rákóczi-szabadságharc idején (1704-1709) In: Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István (szerk.). Válogatás „A háború mûvészete. 10 éves a Hadtörténeti esték” jubileumi hadtörténeti konferencián elhangzott elõadásokból. Pécs, 135-159.
Bánkúti Imre: Tolna megye a Rákóczi-szabadságharcban (1703-1711) In: Tanulmányok
Tolna megye történetébõl II. (Szerk. Puskás Attila). Szekszárd, 1969. 87-166.
Kiss Márton PTE BTK IDI doktorandusz
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Mesevilágba
vitték a
közönséget
A Krammer Ferenc Kórus az idei Szivárvány mûsorában ismert mesék dalaival és
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” címû átdolgozott mesejátékával varázsolta el a közönséget. A mesék elsõsorban a gyerekeknek szólnak, de nem kizárólagosan, hisz a
felnõttek között is osztatlan sikert arattak.
Az ember a lelkében örök gyerek marad, és
vágyik ugyanarra a csodára, elkápráztatásra, mint kiskorában függetlenül attól, hogy
hány éves. Köszönjük az élményt!
G.H.H.

Közlekedjünk biztonságosan
nyáron is!
A nyári autósszezon a nyári gumik felrakásával kezdõdik. Fontos, hogy ezek a gumik ne legyenek öt évnél idõsebbek. Talán sokan nem tudják, hogy a nagy melegben nemcsak gyorsabban kopnak a téli gumik, hanem a fogyasztásra sem hatnak
kedvezõen. A fékút pedig jelentõsen, mintegy harmadával is megnõhet a puha gumiknak köszönhetõen. Egy-egy hoszszabb út elõtt érdemes a futómûvet átvizsgáltatni. Vezetés közben érdemes odafigyelni arra a tényre, hogy a nap egyes idõszakokban, vagy útszakaszokon vakító is lehet. Nyáron ajánlott a napszemüveg használata vezetés közben. Az ablakmosó folyadékot is
váltsuk nyárira, lehetõleg olyanra, mely jól oldja a szennyezõdéseket. Az ablaktörlõ lapátokat is cseréljük le, ha a gumi elengedte
magát a téli szezonban. Akik nem teljesen biztosak gépjármûvük mûszaki állapotában, hosszabb útra inkább béreljenek autót. A
bérautókat folyamatosan karbantartják, kevés kilométert futottak, és bármilyen probléma esetén 24 órás assistance szolgáltatást is
nyújtanak hozzájuk.
Legyen szó mindennapi autós közlekedésrõl vagy hosszabb út megtételérõl, az autónk nyárra való felkészítése mellett az egészségünkre is fokozottan figyelnünk kell a hõségben. Ügyelnünk kell a vezetés közbeni folyadékbevitelre! A dehidratáltság csökkenti a
koncentrálóképességet, fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez vezet. Annak érdekében, hogy vezetés közben is megfelelõ legyen a folyadékbevitel, mindig legyen egy üveg víz nálunk az autóban. Figyeljünk arra, hogy ne melegedjen nagyon fel az autó
belsejében a levegõ, mert ez is fáradékonyságot és figyelemzavart okozhat. Tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy a lassabb reakcióidõ miatt is biztonságosan meg tudjunk állni. Hosszabb úton rendszeresen tartsunk szünetet, frissítsük fel magunkat, mert melegben gyorsabban elfáradunk vezetés közben. Rosszabbul viseljük a stresszt, ezért a dugókban ülve próbáljunk higgadtak maradni,
és morgolódás helyett ábrándozzunk egy hûs tengerpartról. Gyermeket és állatot semmi esetre se hagyjunk az autóban, mert a felforrósodott jármûben nagyon könnyen és gyorsan hõgutát kaphatnak, életveszélyes állapotba is kerülhetnek!
Tóth Nándor r. õrnagy közlekedésrendészeti alosztályvezetõ, Tamási Városi Baleset-megelõzési Bizottság titkára
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KÖZÉRDEKÛ

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)311-454.
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
Helyi kábeltévé és internet-szolgáltatás: Tarr Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Honlap: www.tarr.hu. Ügyfélfogadás: Simontornya, Arany János u. 1.,
hétfõ-szerda-péntek: 8.00-12.00 és 12.45-16.00. Hibabejelentés: 1223-as telefonszámon.

16

KÖZÖSSÉG / SPORT

2018. július

Gyereknap
2018. június 14-én, egy kissé borongós nyári napon tartottuk a gyereknapot az alsó tagozaton. Az idõjárás
nem akadályozott meg senkit abban,
hogy jól érezze magát. Volt itt móka,
kacagás és vidámság. Forgó rendszerben játszottunk a helyszíneken.
Ügyességük bizonyítására a gyerekek konzervdobozba dobtak, pattogatott kukoricát fújtak egy szívószál
segítségével, válogattak Hamupipõke módjára, kötelet húztak és rajztehetségüket csillogtatva, csodaszép
aszfaltképek születtek. Aki nem fáradt el eléggé, az a tornateremben levezethette a felesleges energiákat. Elfogyasztottuk a SIÓ buli nyereményét is, az üdítõt. A program zárásaként egy utazásra hívott mindenkit a Lurkó Party, Bor Klárika, a Meseutazó mûsorral lepte meg az alsós diákokat gyereknap alkalmából. A mesék birodalmába kalauzolt minket. Köszönjük ezúton is neki az élményt. Meseszép zárása volt a napnak.
Nagyné Reisz Éva

Sulikézi Fesztivál
Iskolánk 2. osztályos szivacskézilabdásai június 18-án, a Sulikézi
Fesztivál III. fordulóján versenyeztek. A helyszínt ezúttal a
balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia biztosította, ahol
nagyszerû körülmények között, fantasztikus szervezéssel várták

az U7–U8 korcsoportos gyermekeket. Lány és fiúcsapatunk is jól
szerepelt, ügyesek voltak, a lányok két gyõzelemmel, a fiúk egy
gyõzelemmel, és egy vereséggel zárták a fordulót. A szeles,
hûvöskés idõjárás ellenére kihasználtuk a Balaton közelségét, és
a meccsek között fürödtünk is egy kicsit. Az egész napos tornán
remekül éreztük magunkat, mindenképpen a fejlõdésünket, rutinszerzésünket szolgálta.
Varga Szilvia

Rövid sporthírek

Születés, házasság

Ányos József lett a férfi felnõtt kézilabdázók edzõje. A megyében ketten rendelkeznek a
legmagasabb szakedzõi minõsítéssel. Nagy szeretettel köszöntünk Simontornyán. Rád
nagy feladatok várnak, játékosedzõként visszaviszed Simontornyát a magyar kézilabda
országos térképére, valamint folytatod az utánpótlás további képzését. Ismerve hozzáállásod, elhivatottságod, szakmai tudásod, biztos sikerülni fog – mondta Varga László, a
SIKK szaktanácsadója.
Továbbra is Ambrus László az STC felnõtt futballcsapatának edzõje. A közelmúltban
megválasztott új elnökség megerõsítette, hogy a gólerõs középpályás játékosedzõként
irányítja a csapatot. Pásztor Krisztián ügyvezetõ elnöktõl kapott információ az is, hogy
6-7 új játékos igazolása szerepel a tervekben. Két játékos átigazolása már megtörtént, a
jövõben az STC színeiben játszik a kitûnõ szervezõ és irányító játékos, Kapinya Róbert,
valamint Györe Nándor.

Születés:
Sztojka Sanel

Házasságkötés nem volt.

Va Lá

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
Csõszné Kacz Edit. Szerkesztõk:

