XVIII. évfolyam 1. szám
2019. január

Ára:
200 Ft

Adventi
gyertyagyújtás
Egy fárasztó év után gyakran szép reményekkel várjuk a decemberi ünnepeket. A
ráhangolódásban segít az advent, a várakozás idõszaka.
Már hagyománnyá vált, hogy a Szent István
téren felállítják a város koszorúját, ezzel lehetõséget biztosítva a közös együttléthez a
város lakóinak. Elsõ adventi vasárnapon az
óvodások, második vasárnapon a Vak
Bottyán Általános Iskola alsós tanulói, harmadik vasárnapon a Krammer Ferenc Kórus tagjai, a negyedik vasárnapon rövid mûsor után az Õszikék Idõsek Klubjának tagjai
gyújtották meg az adventi gyertyát. Az adventi
koszorúkon elhelyezett gyertyák hetenkénti
meggyújtása és csendes szemlélése különösen
bensõséges hangulatot áraszt. Így vártuk
együtt az év legszebb ünnepét.
G.H.H.

Mikor jelent meg
az adventi koszorú és mi a jelentése?
Az adventi koszorú a 19. században jelent meg,
Johann H. Wichern német lelkész hatására. Eleinte nem 4 gyertya ékeskedett az ünnepi koszorún, hanem 24 szál. Ez nem sokáig volt divatban.
Rövid idõ után felváltotta a 24 szál gyertyát a 4
gyertya a koszorún, amely jelképezte advent 4 vasárnapját. A kör alakú koszorú Isten örökkévalóságát, a zöld színek az örök életet, míg a gyertyák fénye Jézust, mint a „világ világosságát” jelképezik. Az advent elnevezés a latin „adventus”
szóból ered. Megérkezést, eljövetelt jelent. Jézus
születésének és eljövetelének várakozására utal.
Az adventi idõszak lényege, hogy ráhangolódjon
Jézus Krisztus születésének megünneplésére.

Simontornya Város
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Képviselõ-testülete és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében településünk
minden lakójának sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendõt kívánok!
Csõszné Kacz Edit polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK

Mikoly Tibor, a Simontornyai Rendõrõrs
õrsparancsnoka: Nem emlékszik ilyenre,
hogy valaha is elmondhatta, hogy az elõzõ
ülés óta nem indult egy büntetõeljárás
sem. Békés idõszak volt ez a három hét. Az
Igari úti bejelentés tárgyában megkereste
a közútkezelõt. Helyszíni bejárásra hívta
õket egy sebességkorlátozó tábla kihelyezése miatt. Addig is sebességet mérnek ott,
sokan hajtottak bele nagy sebességgel, jogos a lakók panasza. A rendõrség nevében
békés, boldog karácsonyt kíván.
Csõsz László képviselõ: A lejárt határidejû
határozatok között olvassa, hogy az Õszikékbe nem javasolt a plusz egy fõ, nem emlékszik ilyen döntésre.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Ez nem a
testület döntése, ez a hivatal véleménye a
jövõ évi költségvetés tervezetének ismeretében. Magánszemélyként támogatná a
felvételt, de nincs rá szabad pénzeszköz.
Zsolnai István képviselõ: Emlékszik, hogy
õ javasolta ezt. Szerinte az jogszabályellenes, hogy éjszakára egy ápoló van beosztva
a 25 bentlakóra.
Szabó Attila alpolgármester: Januárban
lesz a költségvetés tárgyalásának elsõ fordulója, akkor kell javasolni.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Sajnos
az állami normatíva nem emelkedett, meg
kell próbálni pályázat útján vagy a munkaügyi központ segítségével keresni lehetõséget a foglalkoztatásra. Tudomásul kell
venni, hogy az idén is 13 millió forintot
hozzá kellett tenni az intézmény mûködtetéséhez.
Zs. I. képviselõ: Figyelni kell a lehetõségeket, és emelni lehet a térítési díjat.
Polgármester: Igen, itt a legalacsonyabb a
környéken.
Zs. I. képviselõ: Megkérdezi, hogy a Beszédes utca 22. szám szennyvíz-bekötése
ügyében és a hivatali mosdó felújításban
történt-e valami.
Nagy Károly településfejlesztési és üzemeltetési ügyintézõ: A Széchenyi utca felõl
nem megoldható a rákötés. Kiment a helyszínre, mivel ez társasház, be kell szerezni
a többi lakó beleegyezését is. Ez folyamatban van. Most nagyon hideg van, de reméli, februárra kész lesz.
Zs. I. képviselõ: Az Igari úton azóta, hogy
kint vannak a rendõrök sebességet mérni,
most lassítanak az autósok.
Polgármester: Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a karácsonyi készülõdésben
segítettek, köszöni a karácsonyi vásár szer-

vezõinek a munkáját. Széppé tették a települést a karácsonyi dekorációval, kéri, vigyázzanak rá együtt. Csodálatos volt az adventi hangverseny, köszöni a fellépõk
munkáját. Sok program van Simontornyán, persze milliós tiszteletdíjú fellépõket
nem tudnak idehozni, de szép mûsorok
vannak. Köszöni az óvodásoknak és a többi fellépõnek is a mûsorokat. Reméli, Simontornyán nem lesz olyan ember, aki az
ünnepek alatt fûtés nélkül, élelem nélkül
marad.
Zs. I. képviselõ: A facebookon elkezdték
írogatni, hogy itt miért nem kapnak az emberek karácsonyi csomagot. Rosszul tudják. Kapnak! Minden óvodás, iskolás és a
rászorulók is. Itt a minden nyugdíjas nem
kap, erre nincs elég pénz, mondjuk adóemelésbõl futná rá. Felhozták, hogy hideg
volt a karácsonyi vásárkor. Mi legyen, meleg?! Leesett a hó. Az emberek többsége
mindent megtesz, letakarítja a járdáját.
Aki meg a saját háza elõtt nem csinál rendet, az reklamál, hogy a közterület milyen.
Meghatározott rendben takarítanak. Elsõ
az orvosi ügyelet, aztán a rendelõk környéke. Kéri, aki problémát lát, az jöjjön be a
hivatalba, vagy keresse meg a képviselõket, ne írogasson a facebookon. Legyen tévéközvetítés az ülésekrõl, akkor tájékoztatni lehet az embereket.
Polgármester: Éjjel kettõkor, amikor 5
centis lett a hó vastagsága, akkor elindult a
hókotrás. Reggel fél hatkor a közmunkások is elkezdték az utak, járdák takarítását.
Alpolgármester: Szép volt a karácsonyi vásár, jól sikerült a városi karácsonyi ünnepség is. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. A maroknyi mindent ellenzõnek
üzeni: folytassák a munkát, de ha problémájuk van, akkor jöjjenek el a testületi ülésekre, kérdezzenek. Megígéri, hogy szót
kapnak. Szemtõl szembe beszéljék meg a
dolgokat.
Polgármester: Amit nem értenek, azt kérdezzék meg. A testület, a városvezetés
azért dolgozik, hogy jobb legyen a város,
hogy adni tudjanak az embereknek. Szerinte is jó lesz a tévé, a testület nem fog a
facebookon üzengetni.
A testület egyperces néma felállással emlékezett az elhunyt Hirt Ferenc országgyûlési képviselõ úrra.

Alpolgármester: Javasolja, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz írjanak egy emlékeztetõt,
nem válaszolnak már fél éve a kamerával
kapcsolatban. Az orvosi rendelõk felújításával kapcsolatban kérdezi, hogy hány év a

pályázat fenntartási ideje. A paksi helyettesítõ orvos lehet, már csak fél évet lesz itt.
Ha mondjuk 5 év a fenntartási idõ, akkor
mi lesz, ha nem lesz abban a körzetben orvos?
Polgármester: Január 3-án találkozik egy
orvossal, akit érdekel a körzet. Nem a pályázat miatt, hanem a lakosság miatt fontos, hogy mind a három körzet be legyen
töltve.
Címzetes fõjegyzõ: A körzetek számáról a
testület dönt. A pályázatban a rendelõ
fenntartását kell vállalni, hogy az orvosi
rendelõként mûködik, azt nem, hogy melyik orvos rendel ott, lehet ott akár gyerekorvos is.
Cs. L. képviselõ: A bizottsági ülésen egy
órát tárgyaltak a témáról. Itt van ez a 160
millió forintos beruházás. Elvárják, hogy
ne csak a rendelõk, hanem az orvosi ellátás
is legyen színvonalas. Sokan panaszkodnak, a képviselõknek fel kell vállalni, hogy
ellenõriznek, konfrontálódnak, ha kell. A
másik két rendelõ (a gyermekorvosi és a
Mihócs doktoré) környékét is rendbe kellene tenni.
Váczi Péter képviselõ: A héten hozott egy
beadványt. Kérte, hogy az orvosi rendelõ
felújítási munkáinál tartsanak bejárást, ellenõrzést. Észrevették, hogy a tetõnél nem
cseréltek le minden gerendát.
Zs. I. képviselõ: Ez nem a testület dolga.
Nem õk a szakemberek, erre van a mûszaki ellenõr. Biztos nem kellett azt a gerendát kicserélni, mert még jó.
V. P. képviselõ: De akkor nem annyi a költség.
Polgármester: Ez egy uniós pályázat.
Szekszárdról jön ki a mûszaki ellenõr.
Fontos mindig, hogy az önkormányzat
tisztességesen bánjon a pénzekkel. Mindig
figyel erre. Nem tartja jó ötletnek a bejárást, az ellenõr ezért kapja a pénzét.
Alpolgármester: Javasolja, hogy a februári
ülésre hívják meg a mûszaki ellenõrt és a
kivitelezõt.
Címzetes fõjegyzõ: Most kell elfogadni a
munkatervet, akkor ezt is be lehet tervezni
februárra.
Zs. I. képviselõ: Az ügyeletre visszatérve.
Folyamatos jogsértés történik. A kamera
azóta is fel van szerelve. A körzetekrõl:
kell egy B terv. Orvoshiány van, fogy a lakosság, meg kell nézni kell-e három körzet. A helyettes nem viszi a készenlétet, a
többiek pedig plusz pénzt kérnek. Eredetileg minden körzetben kellett lenni készenlétnek minden nap. Kaptak egy engedményt az orvosok, hogy ne kelljen, csak naponta egyikük legyen készenlétes. Ne kapjanak ezért plusz pénzt, mert már kaptak
kedvezményt.
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Alpolgármester: Egyetért. De nem is a
pénz a legnagyobb baj, hanem az, hogy a
készenlét nem mûködik. Nem veszik fel a
telefont, átirányítják a mentõkhöz.
Polgármester: A simontornyaiak érdeke a
legfontosabb. Minden testületnek nehéz,
mert az egészségügyi alapellátás kötelezõ.
Most azt hallani, hogy átalakítják az egész
rendszert, járási szinten szervezik újjá.
Tóth Ferenc Attila képviselõ: A mentõknél is probléma van: szerdán, szombaton
és vasárnap csak egy autó van itt. Ha elhívják beteghez, kórházba viszik, akkor minimum három óra, míg visszaér, addig nincs
mentõ Simontornyán. Baj esetén Tamásiból minimum fél óra, míg kiér a mentõ.
Ráadásul az ügyeleten is mindenhez inkább mentõt hívnak. Kéri, hogy írjanak a
minisztériumba és a mentõszolgálat vezetésének is ebben az ügyben. A mentõautó
napi 7-800 kilométert megy, két éves az autó és már 300 ezer kilométer van benne.
Rossz így a szervezés, mert minden kórház
minimum 60 kilométer. Bonyhádon, ahol
van helyi kórház és a szekszárdi is csak 15
kilométer, ott van két autó. Ozora és Fürged meg Siófokhoz tartozik, mert azt hiszik, az a földúton megközelíthetõ, de csak
traktorral.
Alpolgármester: Egyetért, és javasolja,
hogy januárban keressék meg Reginát.
Polgármester: Meg kell keresni Buda Pétert, is az OMSZ Dél-dunántúli Regionális
Mentõszervezet vezetõjét.

Alpolgármester: Mindenre kiterjedõ, jó
tájékoztató készült. A munkát humán oldalról lehetne hatékonyabbá tenni, de
nem lehet válogatni az emberek között. A
járdaépítés, térkövezés, árokkarbantartás
is halad. Megkérdezi, hogy miért nem tud
a város részt venni a nagy értékû eszközpályázatokon. Látja, hogy Fürged igen.
Csonka István János közmunka-irányító:
Minisztériumi döntés, szorítják vissza a
költségeket.
Polgármester: Az, hogy hol legyen út- és
járdaépítés, azt a testület határozza meg,
nem egyedi kérésre megy. 2018-ban a
László király utca és a Malom utca újult
meg. De térkövezés van a közmunkaprogramban is, annak a helyét ott határozzák
meg. Idén a Hársfa, a Dr. Kiss István utca,
a Széchenyi és a Pásztor utca. Reklamáltak, hogy miért a Pásztor utcán készül járda. Azért, mert két éve lakossági bejelentés volt, hogy járhatatlan. Sajnos, nem lehet egyszerre az egész települést rendbe
tenni. Két utca 36 millió forintba került.
Cs. L. képviselõ: Jövõre 600 négyzetméter
térkövezésre és 100-200 méter járdaépítésre van lehetõség. Konkrét javaslatokat
vár, mert le kell adni a házszámot, négyzetmétert pontosan. Az OTP elõtti parkolót
javasolja, az kb. 150 négyzetméter, marad
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még 450, amire várja az ötleteket. A Széchenyi utcában azért épült járda, mert az új
út 10 centiméterrel magasabb volt, mint a
járda szintje. Az a vád érte a közmunkaprogramot, hogy ötletszerûen dolgoznak.
Ez nem igaz. Ha elkezdenek valamit, azt
be is fejezik, és terv szerint haladnak.
V. P. képviselõ: Javasolja a gyermekorvosi
rendelõ és a Mihócs doktor rendelõje elõtt
és a mûvelõdési ház elõtt is.
Zs. I. képviselõ: Sok helyen nincs járda, õ
saját maga csinálta meg a háza elõtt.
Alpolgármester: Õ is megcsináltatja saját
maga. De tudja, hogy a Bercsényi utca nagyon rossz állapotban van.
Cs. L. képviselõ: Az orvosi lakásoknál a garázsok is katasztrofális állapotban vannak.

Címzetes fõjegyzõ: Korábban kifogásolták, hogy a hivatal nincs benne az ellenõrzésben. Azóta minden évben betervezi valamelyik intézményt, most a gondozási
központ került sorra. 560 ezer forint+áfa a
díj.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a Dám
Társulásos ellenõrzésbe ez belefér-e. És
miért 20 nap az ellenõrzés.
Címzetes fõjegyzõ: Ez a Dám Társulásos
díjon felül fizetendõ. Az ellenõrzés összesen 20 napos, ebben benne van a helyszíni
ellenõrzés és utána a jelentéskészítés ideje
is.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ döntést
hozta:
Megtárgyalta és jóváhagyja Simontornya
Város Önkormányzatának 2019. évi belsõ
ellenõrzési tervét.

Címzetes fõjegyzõ: Eredetileg márciusra
tervezte a beszámolót az egészségügyi beruházásról, de elõre lehet hozni.
Polgármester: Érkezett egy módosító indítvány, hogy februárban legyen az egészségügyi beruházásról a beszámoló, a kivitelezõ és a mûszaki ellenõr meghívásával.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ döntést
hozta:
Elfogadta a módosító indítványt és a 2019. I.
félévi üléseinek munkatervét.
(A munkaterv megtalálható a város honlapján, tartalmazza a testület elé kerülõ témákat havi bontásban.)

Cs. L. képviselõ: Megkérdezi, hogy ez már
a végleges változat-e, és hogy számíthatnak-e perre.
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Címzetes fõjegyzõ: Ez a végleges. Arról
szól, hogy ahol vezeték fut, ott be kell jegyezni a szolgalmi jogot. A katasztrófavédelem véleménye szerint külön-külön kell
bejegyeztetni az út- és a vízjogot. A határozat ellen lehet fellebbezni. Az, hogy az autó hol fog bejárni, az egy más kérdés.
Cs. L. képviselõ: Kikerült egy tábla, hogy
magánterület, belépni tilos.
Címzetes fõjegyzõ: A vízszolgáltató akar
ott átjárni, nem az önkormányzat.
Cs. L. képviselõ: A lakók akkor is az önkormányzatot szidják, meg a jegyzõt.
Zs. I. képviselõ: Lehet, hogy inkább a
Beidek Ilonka néni felõl kéne bemenni.
Címzetes fõjegyzõ: Most nem a behajtásról
van szó, hanem a szolgalmi jogról.
Zs. I. képviselõ: Az Andrási László ott a tulajdonos, egy kis murvás utat kellene ott
csinálni. Mondjuk, cserébe elengedik neki
a szennyvízdíjat.
Polgármester: Ez a technikai rész majd a
következõ lépés.
V. P. képviselõ: De legyen elõtte egyeztetés.
Zs. I. képviselõ: Az út pár ezer forintból kijön, és engedjék el a szennyvízdíjat.
Alpolgármester: Errõl meg a DRV-vel kell
egyeztetni.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ döntést
hozta:
Az alábbi ingatlanokra vízvezetési szolgalmi
jogot jegyeztet be: 2 hrsz. (szükség szerint az
albetéteire), 16 hrsz. tekintetében.
Útszolgalmi jog bejegyeztetése a Dunántúli
Regionális Vízmû Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) javára (az eljárást a DRV
Zrt.-nek kell kezdeményeznie): Jogszabályi
hivatkozás: 2011. évi CCIX. tv. 80. § és a
1997. évi CXLI. tv.
Ezzel a döntéssel a 105/2018. (X. 29.) KT
határozat hatályát veszti.

Polgármester: Az elõzõ ülésen a bérbeadásról döntött a testület.
N. K. településfejlesztési és üzemeltetési
ügyintézõ: Az állami szerzõdésben benne
van, hogy a területet még 10 évig csak önkormányzati vagy közcélra lehet hasznosítani. Ez meg magáncél.
Alpolgármester: Eszerint semmilyen cég
nem jöhet ide.
Címzetes fõjegyzõ: Ezzel a feltétellel kapta
meg az önkormányzat a területet az államtól. Például a tûzoltószertár, az megépülhet ide, de magáncég nem. Kezdeményezni kell ennek a feltételnek a módosítását.
Az elõzõ ülés elõtt ennek nem néztek utána. Tájékoztatták errõl Perusza urat (aki
bérelni akarja a területet). Valószínûleg
csak a kormány módosíthatja ezt a szerzõdést.
Alpolgármester: Perusza úr kiemelt kormányberuházásról beszélt.
Címzetes fõjegyzõ: Ha az lenne, akkor biztosan módosítanák a szerzõdést.
Folytatás a következõ oldalon.
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Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ döntést
hozta:
Az elõterjesztést megtárgyalta, és a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 107. §-ban kapott jogkörében
eljárva visszavonja a 117/2018. (XI. 26.) KT
határozatát.

Polgármester: A tévé ügyérõl az alpolgármester úr ad tájékoztatást.
Alpolgármester: Az aljegyzõ asszony utánanézett a jogi szabályozásnak. A médiatörvény szerint sem az önkormányzat, sem
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 20
%-ot meghaladó önkormányzati tulajdon
van, az nem mûködtethet tévécsatornát.
Alapítvány viszont igen. Így a Simontornyáért Alapítványt javasolja mûködtetõnek. Nyirati Józsefet bíznák meg a technikai rész elvégzésével. A testületi üléseken
felvételt készít, azt lejátssza, kezeli a csatornán a hirdetéseket. Diel János 3 millió
forintért adná el a felszerelést, a konvertáló programot, ebben a mikrofonok, egyebek is benne vannak. Az átírás 45-60 nap,
legkorábban márciusban lehetne adás. A
Tarr Kft.-nek 40-50 ezer forintot kell fizet-

ni. A költségeket úgy lehet elszámolni,
hogy az alapítvány támogatását megnövelik.
Polgármester: Az a kérdés, hogy ezt a 3
millió forintos költséget vállalja-e a testület. A testületi ülések közvetítését fontosnak tartja, de rendezvények közvetítésére
és kampánycélra nem használnák a csatornát. Nyirati Józsefnek a munkájáért fizetni
kell, így legalább 4 millió forintba kerül ez
2019-ben.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ: Nem lesz rá pénz. A testület plusz embert akar az öregek otthonába, a beruházás 50 millió forint meg még ez is. A költségvetés tervezésekor legyen errõl végleges döntés.
Simontornya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a következõ döntést
hozta:
2019-ben ismét bevezeti a testületi ülésekrõl
a helyi televízió által a közvetítést a lakosság
szélesebb körû tájékoztatása érdekében.
Ennek részletes feltételeirõl a polgármester folytasson tárgyalásokat a Tarr
Kft.-vel, mint szolgáltatóval és Diel János
úrral az ehhez szükséges eszközözök megvásárlása miatt.
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A pontos költségek ismeretében a 2019-es
költségvetés tárgyalásakor azokat be kell
építeni a költségvetés tervezetébe, és a helyi televíziónak elõreláthatólag 2019 márciusától már mûködnie kell.
V. P. képviselõ: Megkérdezi, hogy mi a
helyzet a fúrt kutakkal.
Címzetes fõjegyzõ: Szerencsére a kormány
2020-ig kitolta a határidõt. Sokan már bejelentették, hogy van fúrt kútjuk. Javasolja, hogy akinek nem sürgõs, az ne is adja be
most a bejelentést, majd csak a határidõ
közeledtével. Jelenlegi szabályozás szerint
a bejelentés után terv kell, meg vízügyi engedélyeztetés. Sok ezer forintért akarnák
ezt 100 éves kutakra. A pontos tájékoztatást felteszik a honlapra.
Polgármester: Megköszöni a testület
egész éves munkáját. Köszöni a vitákat is,
mert azok is a település érdekét szolgálták.
Boldog karácsonyt kíván és erõt, egészséget az új évre.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a képviselõ-testület munkaterve, valamint a hatályos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján (www. simontornya.hu).
Az anyagot összeállította: G. H. H. és
Molnárné Bereczki Annamária

Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl
A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a Beszédes u. 22. sz.
alatti ingatlan szennyvízbekötését, valamint árajánlatot a hivatal mosdójának felújítására.
2. Aláírtam a szerzõdést a nem közmûvel
összegyûjtött szennyvíz begyûjtésére kötött szerzõdést az új közszolgáltatóval.
3. A Templom u. 4. sz. alatti egészségügyi
intézmény felújítására kötött szerzõdés kivitelezési határidejének módosítását kezdeményeztem az elõzetes felhatalmazás
alapján.
4. Kezdeményeztem a Szent István k. u. 3.
sz. alatti épület átalakítása közbeszerzési
eljárásának megindítását.
5. A Szent István k. utcai (1474 hrsz.) faházat a megadott határidõre nem bontották
el, ezért annak bontását megrendelem a
Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl.
Hasznosítása érdekében javaslom a közmunkatelepen való felépítését.
6. A szolgalmi jog bejegyeztetése érdekében beadott kérelmünkre hiánypótlást
kaptunk, annak teljesítése folyamatban
van.
7. A szentpéteri árok tisztítására árajánlatot kértem a Simontornya Városüzemeltetési Kft.-tõl.
8. Az új polgári védelmi állománytábla miatt kezdeményeztem a személyi állomány
feltöltését. Ennek érdekében a régi beosztási névjegyzékben szereplõ személyeket
felmentettem a szolgálat alól.

November 29-én Csepregi Éva meghívására a Fényszóró Alapítvány szervezésében
Budapestre utaztunk a Kéz a kézben Klub
tagjaival, és a tanítók által javasolt alsó tagozatos gyermekekkel. Köszönetemet fejezem ki Bajcsi Géza vállalkozónak, Amrein Károlynak, a Gemenc Volán vezérigazgatójának és a Fényszóró Alapítványnak az egész napos program támogatásáért.
November 30-án részt vettem a gimnáziumi szalagtûzõ ünnepségen, amely a város
egyik legszebb rendezvénye.
December 1-jén az adventi hagyományoknak megfelelõen az elsõ gyertya meggyújtására került sor a város adventi koszorúján. Az ünnepi mûsort az óvodások adták,
köszönöm a felkészítõ óvodapedagógusok
Váczi Péterné és Sziládiné Kovács Gyöngyi munkáját.
December 3-án az iskola igazgatójával és
igazgatóhelyetteseivel tárgyaltam a Mindenki karácsonya rendezvényrõl. A megállapodásunk szerint az adventi vásáron csak
az óvodások lépnek fel, az alsó tagozatosok nem. Az önkormányzat bölcsõdéstõl
gimnazistáig valamennyi intézménybe járó
gyermeknek karácsonyra egy 1000 forint
értékû ajándékcsomagot ad, melyet december 21-én a legkisebbek a bölcsõdében-óvodában, az alsó tagozatosok az iskola tornatermében, míg a felsõsök és a
gimnazisták a mûvelõdési házban, az ünnepi mûsorok után kapnak meg.

Pék Ferenc vállalkozó idén is felajánlott 10
élelmiszercsomagot, melynek az igazságosabb elosztásához a családsegítõ és a szociális bizottság segítségét kértem.
December 4-én részt vettem a Bõrgyári
Nyugdíjas Klub évzáró rendezvényén a
mûvelõdési házban.
December 9-én a második adventi gyertyagyújtáson az alsó tagozatosok mûködtek
közre. Köszönöm Varga Szilvia és Kovács
Tünde tanítók munkáját.
December 12-én részt vettem Farkas Ferencné Margit néni 90. születésnapja és az
Áfész Nyugdíjas Klub megalakulásának
30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
December 13-án részt vettem a Kéz a kézben Klub karácsonyi rendezvényén, a
klubtagoknak csomagot osztottunk.
December 14-én év végi értékelés tartottunk a közmunka-program résztvevõinek.
December 15-én megnyitottam a karácsonyi vásárt, köszöntöttem az ünnepek alkalmával Simontornya lakosságát.
December 16-án a harmadik adventi gyertya meggyújtásakor a Krammer Ferenc
Kórus adott mûsort, köszönöm a szereplõk munkáját.
Bejelentem, hogy a rezsitámogatásra beérkezett 636 kérelemre megérkezett a támogatás. Ahhoz, hogy ezt megkaphassák az
érintettek, közbeszerzést ugyan nem, de a
tüzelõanyagokat biztosító vállalkozások
részére pályázatot kell kiírni. A lakosságot
tájékoztatni fogjuk a további lépésekrõl.
Csõszné Kacz Edit polgármester
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I. Mikulás-futás
Az idén elsõ alkalommal került megrendezésre a „Mikulás-futás” a TEMI Fried Mûvelõdési Ház szervezésében. A közös bemelegítést Körtés Kinga vezényelte le,
majd rajthoz álltak a futás résztvevõi, és a
Télapó csengõjének hangjára elrajtoltak
kicsik és nagyok, sprintelve vagy kocogva
Mikulás-sapkában vagy futómezben, de
teljesítették az egy kilométeres távot, hiszen a versenyben most nem a helyezés
volt a fontos, hanem a közösség ereje. A
legfiatalabb induló másfél éves, a legidõsebb induló 71 éves volt. A célban minden
beérkezõt szaloncukorral jutalmazott a
Télapó, és a szervezõk forró teával, forralt
borral, zsíros kenyérrel vendégelték meg a
lelkes csapatot. Eközben Herczeg Lajos
zenével fokozta a hangulatot.
G.H.H.

Mikulásváró
játszóház

Az év zárásaként ismét ünnepváró játszóházat szerveztek a mûvelõdési házban,
ahol gyerekek és szülõk is ráhangolódhattak a közelgõ ünnepre. Családias hangulatban, többféle kreatív technika felhasználásával készültek az ünnepi dekorációk,
díszek. Mindenki megdíszítette a mézeskalács figuráját, amit a többség jóízûen el
is fogyasztott. Az igazi hangulatot a karácsonyi zene, a mézeskalács illata és a szaloncukor hozta meg.
G.H.H.

Adventi koncert

Szívmelengetõ énekek hangzottak el az utolsó adventi vasárnapon a katolikus templomban a városi karácsonyváró koncerten. A Máté Imréné által szervezett, közel kétórás
hangversenyen fellépett a TEMI Fried Mûvelõdési Ház hagyományõrzõ csoportja, a református egyház énekkara, a Lelkes-cserfes gitárcsapat és a Krammer Ferenc kórus. Az
elõadást sok színes mûsorszám gazdagította, számos mûfajt képviselve. Az ünnepváráson kívül, mély zenei élménnyel ajándékozták meg a közönséget.
G.H.H.
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Karácsonyi vásár
A havas és hideg idõben megrendezett vásár jó hangulatban zajlott. Aki kilátogatott a Szent István térre, az nem tért haza üres
kézzel, mert rengeteg kézmûves termék között válogathatott.
Mára az emberek egyre pozitívabban állnak a kézmûves termékekhez, növekszik irántuk az érdeklõdés. Rájöttek arra, hogy holmi sorozatban gyártott portékát bárki megvehet bárhol, de a kézzel készített dolgok, amelyek egyediek, sokkal személyesebb ajándékok lehetnek. A hidegben forró tea és forralt bor melegítette át

a testünket. A szívünket pedig a helyi fellépõk. Szombat délután
Csõszné Kacz Edit polgármester mondott beszédet, az óvodások
vidám jelenettel örvendeztették meg a közönséget, a simontornyai HFC zenekar – Molnár Péter Gergõ, Doffkay Levente, Máté
Balázs és Ács Gábor – már kellõképpen megalapozta a hangulatot, a sztárfellépõ Ocho Macho pedig csak fokozni tudta mindezt.
G.H.H.

Karácsonyi mûsor
a felsõ tagozatosokkal
és a gimnazistákkal
2018. december 21-én 11 órakor került sor a mûvelõdési házban a
karácsonyi mûsorra. Mint minden évben, az idén is az 5. évfolyam
tanulói adták a mûsort diáktársaik, tanáraik és szüleik számára.
Szinte kivétel nélkül, mind a 42 diák kivette a részét a munkából.
Volt, aki verset mondott, volt, aki táncolt, más pedig hangszeren
játszott vagy énekelt. Majd a színjátszó csoport két rövid, vidám
karácsonyi jelenete következett. Végül minden gyerek megkapta
az önkormányzat ajándékát és megkezdõdött a várva várt téli szünet.
Szabóné Nagy Elvira
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Karácsony
az Õszikékben
Mindenki a legközelebbi hozzátartozóival szeretné együtt tölteni a karácsonyt, a családtagokkal megélni az ünnepet, átélni,
átérezni a szeretetet. Vannak, akik számára ez nem adatik
meg, idegen környezetben ünnepelnek, és mégis úgy érzik,
hogy hatalmas szeretetben.
December 17-én délelõtt az óvodások ragyogó arca hozott
fényt az otthonba. Vidám mûsorral kedveskedtek az idõseknek, majd Csõszné Kacz Edit polgármester kívánt békés ünnepeket és átadta a város vezetése nevében az ajándékcsomagokat. Délután Petrovics Péterné intézményvezetõ köszöntötte a
bentlakókat. Mint minden évben, a Temi Fried Mûvelõdési Ház énekkara, Szabó Róbert vezetésével, vidám dalcsokorral töltötte meg
a lelküket. A délután utolsó fellépõje, Bor Klárika karácsonyi dalokat énekelt. Farkas Ferencnét a 90. születésnapja alkalmából köszöntötték, közösségi munkájukért kitüntették Hegedüs Sándort és Ódor Jánosnét, egy-egy bekeretezett portréval köszönték meg
munkájukat. Ezután már nem maradt más hátra, mint a kötetlen beszélgetés és nótázás diós-mákos kalács és forralt bor kíséretében.
Kívánok erõt, egészséget az új esztendõben!
„Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos ösvényeket, ború nélküli derût, árnyék nélküli fényt és fájdalom nélküli békét nem ígért.
De ígért erõt minden új naphoz, munkához nyugalmat és fényt utadhoz. Bajban is segítõ kezet és mindig jelen lévõ örök SZERETETET.”
G.H.H.

Kéz a kézben klub karácsonya
Hagyományosan elsõnek tartották a karácsonyi ünnepséget a
klubban, melyen sajnos nem tudtam jelen lenni. A cikk elkészítésében a feleségem segített. Évek óta ez volt a legbensõségesebb
ünnepség. Látni és érzékelni azt a hatalmas akaraterõt, mellyel a
sérült fiatalok igyekeznek legyõzni a nehézségeket. Ki tudja,
mennyi erõfeszítésbe kerül egy-egy vers megtanulása, elõadása.
A klub elnöke Nagy Istvánné köszöntötte a megjelent tagokat és
vendégeket:
„Örömmel mondhatom, hogy ez évben is – hála támogatóinknak
– sok szép élménnyel gazdagodott kis csapatunk. Év elején ünnepeltük a legtöbb születés- és névnapot, és a megszokott klubélet
zajlott.
Májusban Budapestre utaztunk a Fényszóró Alapítvány gyermeknapi rendezvényére. Reggel az állatkertnél Csepregi Éva mûvésznõ várt bennünket. Megnéztük az Hol nem volt parkot, majd
az állatkertet jártuk be. Délután a cirkuszban elõször a Neoton
Família, majd a speciális iskolák csoportjai adtak mûsort, ezután
a cirkuszi elõadás következett, ami nagyon szép volt.
Júliusban a tamási fürdõben töltöttünk egy vidám napot, ezt mindig nagyon kedvelik fiataljaink.
Július 25-én Gödöllõre utaztunk, ahol Erzsébet királynõ gyönyörûen felújított kastélyát jártuk be. Csodás volt látni a korhûen berendezett termeket, Sissi használati tárgyait. Ezután a városi múzeumba mentünk, ahol a város történetét, a cserkészmozgalomról szóló tárlatot néztük meg. Hazafelé Érden fagyiztunk.
Augusztus 29-én Rétimajorba látogattunk el, fürödtünk, sétáltunk, a Halászati múzeumot is megnéztük, majd elfogyasztottunk
egy finom ebédet.
Októberben a Velencei tó környékét jártuk be. Elõször Dinnyésen álltunk meg, ahol a várparkot-vármaketteket csodáltuk meg.

Kápolnásnyéken a Halászkastélyt, Agárdon Gárdonyi Géza
emlékházát néztük meg, és a rönkvárat is láthattuk.
November 29-én ismét a Fényszóró Alapítvány vendégei voltunk
a simontornyai kisiskolásokkal. Csepregi Éva az Elevenparkban
várt bennünket, ahol játszottak, és volt fodrászkodás is. A szendvics és az ásványvíz elfogyasztása után a cirkuszba indultunk. A
mûsor elsõ felében a Neoton Família sztárjai, a Magna Cum
Laude énekelt, majd a speciális iskolák szerepeltek. A második
részben a Szikramanók c. produkciót láttuk, voltak artisták, ugrócsoportok, bohócok, de a gyerekeknek legjobban a kutyák és a
fehér tigrisek tetszettek. Csodás élmény volt.
Az, hogy ilyen tartalmas, gazdag programról tudok most beszámolni, elsõsorban azoknak köszönhetjük, akik egész évben segítették a klubot. Nevük felsorolásától eltekintek, mert bizonyára a
nemes ügyért tették. Köszönjük!”
Va Lá
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JUBILEUMI ÉVFORDULÓ

Az Áfész Nyugdíjas Klub megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték 2018. december 12-én. Szabó Jánosné köszöntötte a
meghívott vendégeket, klubtagokat, alapító tagokat és köszönetet mondott az állandó támogatóknak. Így emlékezett viszsza:
„30 évvel ezelõtt, 1988. december 12-én, talán pont ezekben az
órákban ült össze egy 22 fõs kis társaság, hogy megalakítsák az Áfész
Nyugdíjasok Klubját. Egyedülálló kezdeményezés volt ez Simontornyán, s talán a környékbeli falvakban is. Vezetõjük Körtés Istvánné
lett, majd 1997 áprilisában (Pannika néni halála után) Takács Józsefné vette át a klub irányítását.
Mindketten szívvel, lélekkel foglalkoztak, törõdtek nyugdíjas társaikkal. Sok emlékezetes kirándulást szerveztek. Kéthetente találkoztak,
hogy megvitassák az élet nagy igazságait, és elmondják egymásnak
örömeiket, bánataikat.
Mária néni 2010 augusztusáig volt a vezetõnk. Betegsége miatt vonult vissza, ekkor kaptam meg e megtisztelõ feladatot, immár több
mint nyolc éve.
Az elmúlt 30 év alatt a klub tagjai számos vidám, örömteli percet töltöttek el együtt. Közös kirándulásokon vettünk részt, ahonnan mindig sok-sok élménnyel, és érzelmileg feltöltõdve érkeztünk haza. Egyszer Koltai Róberttõl hallottam: „Akkor öregszem a leginkább, amikor nincs dolgom. Az nagyon árt.” Mi is ezt valljuk, így a napjainkat
igyekszünk hasznosan tölteni.
Jelenleg 23-an vagyunk, melybõl 10 fõ 80 év feletti, sõt nagyon örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy három klubtársuk elérte, sõt, el is
múlt már 90 éves: Arros Endréné 93 éves, Barkoczi Lajosné 90 éves
és Farkas Ferencné, aki a mai napon tölti be a 90. évet. A jó Isten tartsa meg Õket még sokáig erõben, egészségben.
Klubtagjaink között nagy az összetartás, az egymás iránti tisztelet,
megbecsülés és szeretet. A havi egyszeri találkozás alkalmából mindig örömmel köszöntjük egymást, érdeklõdve várjuk az elmúlt idõszak eseményeirõl szóló beszámolókat.
Örülünk egymás apró kis sikerének, és osztozunk egymás fájdalmában. Soha nem bántjuk meg egymást, mert örök igazság, hogy:

„Minden szó lehet éles lõszer,
Vagy helyette inkább géz és kötszer
Mindig gondold meg, melyikért nyúlsz,
Pörögnek az évek, ha elmúltál húsz.”
Úgy szervezzük a klubnapokat, hogy az mindig ünnep legyen számunkra. Ilyenkor névnapokat, születésnapokat tartunk, mert ahogy
az ember öregszik, kényszerítenie kell magát arra, hogy új feladatokat, álmokat találjon. Noha az élet véges, a kor csak egy szám. Valójában csak egy évenként ismétlõdõ lehetõség, hogy a barátainkkal
ünnepeljünk a születésnap alkalmából.
Igyekszünk fiatalítani a klubtagságot, hogy mi is részt tudjunk venni
újra a városi rendezvényeken. Ez évben már több fiatal nyugdíjas
csatlakozott hozzánk, reméljük, õk is beilleszkednek kis közösségünkbe, s szívesen jönnek majd a találkozóinkra. Hisz az életben soha senki nem túl öreg a szórakozáshoz.”
Csõszné Kacz Edit polgármester is köszöntötte a megjelenteket
és nagy örömmel adta át a miniszterelnök jubileumi oklevelét
Farkas Ferencné Margit néninek 90. születésnapja alkalmából.
Margit néni bõkezû adakozásáról ismert a simontornyaiak elõtt.
Mindig azt mondta: „Meleg kézzel kell adni, élve. Hideg kézzel
már nem tud.” Ilyen a mi Margit nénink!
Köszönjük a jóságát, önzetlenségét, szeretetét, amely az élete során végig kísérte.
Az estét a klubtagok: Csutorás Józsefné, Tausz Pálné, Ihász Ilona
tréfás jelenetei színesítették. Fellépett a Mezõszilasi Nyugdíjas
Klub egy dalcsokorral és Máté Imréné, Gyenei Lászlóné Adrián
Zsuzsanna, akik gyönyörû énekükkel mindenki szemébe könynyeket csaltak.
A finom vacsora elfogyasztása után felvágták az ünnepi tortát,
ami Borbás József Áfész elnök felajánlása volt. Szabó Róbert zenei közremûködésének köszönhetõen a nap végére mindenki
táncra perdült. Este mindenki fáradtan, egy élménnyel gazdagabban és egy emléklappal tért haza.
G.H.H.

Sok szeretettel MARGIT NÉNINEK!
Sajnos, az életet, a nagy rendezõ, kicsit átírta, ezért nem lehettem
jelen azon az ünnepségen, melyen az ÁFÉSZ Nyugdíjas Klubja
megalakulásának 30. évfordulóját és Farkas Ferencné 90. születésnapját ünnepelték. A köztiszteletnek és szeretetnek örvendõ
MARGIT néninek az alábbi versrészletet ajánlom, melyet bizonyára éjjel, álmából felkelve is pontosan tud idézni, olyan sokszor
köszöntötte ezzel a verssel a születésnapos szépkorúakat:
Már igazán csak egyet kérek, Uram ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet, ha meglátom a 90-et!
És, hogy ezt már megengedted, ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgy is minden, egyre megy, könnyen lehetek 91!
Minden szemérmet félreteszek, ha még egyet kérdezhetek.
Tudom, ez a kor hajmeresztõ, de hadd legyek 92!
Úgy megszoktam az életet, annyi ember van, ki szeret,
Kit elszomorítana távozásom, hadd legyek 93!
Addigra már reszket a kezem, de ha még helyén az eszem,
A magas kortól én nem félek, megadod a 94-et?

A korra nincsen szabadalom, számításom megtalálhatom,
Ha õrködsz egészségem fölött, akkor lehetek 95!
Manapság már hallani olyat, emberekrõl készül másolat.
Ezt talán én is megvárhatom, segíts át a 96-on!
Ha hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal rendben vagyok
Elég lesz tán még egy évig, kihúzhatom 97-ig!
Hála neked sok a barátunk, még tán újakat is találunk!
Láthatom õket, ugye azt mondtad! Megadod a 98-at?
Szép életet kaptam, köszönöm a sok szép évet,
De még kérem, tán el sem hiszed a 99-diket!
Még egy év és akkor valóban, a népek elmondhatják rólam
Ez aztán szép kort ért meg, hisz tegnapelõtt volt 100 éves!
Uram! Az életet Te adod, úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged, ne vedd komolyan, amit kérek,
CSAK BESZÉLGETNI VÁGYTAM VÉLED!
ÁMEN! Boldog születésnapot kívánok!
Va Lá
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Mozgalmas év volt 2018 az idõsek klubjában
Együtt köszöntötték az új évet, hisz akikkel napi szinten együtt vagyunk, azok részévé válnak az életünknek. Mindig megemlékeznek egymásról, mindenkinek a
névnapját megünneplik. Februárban farsangi mulatságot szerveztek, zsíroskenyér
és fánk partival. A hónap végén Rétimajorba látogattak, ahol egy finom halászlét
fogyasztottak el közösen. Március 8-án közös muffinsütést rendeztek, így emlékezve
a nõnapra, a drága édesanyákra. Márciusban közös sétát tettek a Sió-partra, hogy
megnézzék a magas vízszintet és felidézzék a régi emlékeket. Húsvétra nyuszikat
varrtak. Május elsején lángospartit rendeztek és sör helyett jégkrémdesszertet fogyasztottak. Közös program volt a virágültetés is. Mindig szívesen látják a gyerekeket, anyák napján az iskolások tették szépviát és Kovács Tünde tanítónõt jutalmazták hálájuk jeléül a színvonalas karácsonyi mûsorért. Másnap az óvodások elõadása csalt könnyeket a szépkorúak szemébe. Karácsony alkalmával
Csõszné Kacz Edit polgármester aszszony adott át csomagot és kívánt meghitt, szeretetteljes ünnepeket. Ezután
forralt borral, mézeskaláccsal és fahéjas kaláccsal ünnepelt a jól összeszokott
csapat – mondta el Molnár Józsefné.
Talán ezzel a rövid beszámolóval sikerült kedvet csinálni mindazoknak, akik
idegenkedve fogadják, hogy valaki az
idõsek klubjához tartozik.
Kívánok erõt, egészséget és sok boldog
pillanatot az új esztendõben is!
G.H.H.

pé napjukat elõadásukkal. Május 15-én Tihanyba utaztak, hazafele a siófoki kikötõnél még sétáltak egyet és megebédeltek,
bár az idõjárás elég zord volt, de így is csodálatos napként élték meg a kirándulást.
Júniusban a Fried-kastélyba tettek látogatást. A mûvelõdési házban az amatõr képzõmûvészeti kiállításon is részt vettek
egész éves munkáikkal: könyvszobrászattal, horgolt és varrott kézmûves termékeikkel. A Nagyszékelyi Idõsek Klubjával közös lecsópartit szerveztek. Rituálévá vált a
klubban a heti cappuccinozás és sütizés.
Kéthetente imaórát tartanak Végh Istvánné vezetésével. Októberben már elkezdték
a karácsonyi ajándékok varrását, üvegre
húzható szûrt és kalapot készítettek, spatulából házikókat. December elején mézeskalácsot sütöttek, amivel a kisiskolás
gyerekeket és felkészítõjüket, Varga Szil-

Köszönetünket fejezzük ki az idõsek otthona volt és jelenlegi dolgozóinak, akik édesanyánkat,
HERCEG ISTVÁNNÉT, SZÜLETETT LÁSZLÓ MARGITOT
gondozták, utolsó napjait, óráit szebbé tették.
Egyidejûleg köszönjük mindazok együttérzését, akik temetésén részt vettek.
Herceg István, Herceg Lajos, Herceg Zsuzsa, Herceg Jutka
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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)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.,
kedd és csütörtök: 8.00-12.00 és 12.45-16.00. Hibabejelentés: 1223-as telefonszámon.
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Az újévben máris egy újabb
rangos kupát nyertek
a fiú kézilabdások

Zámbó Tibor vezetõedzõ irányításával az elsõ hét végén, január 5-én és 6-án folytatták
kiváló szereplésüket. A hatcsapatos nemzetközi mezõnyt 3 szlovák és 3 magyar U13-as
korosztályú fiú csapat alkotta. A Simontonyai KK veretlenül hódította el a díszes serleget, mind az öt mérkõzésen magabiztosan gyõztek. Az már csak hab volt a tortán, hogy a
kézilabda fellegvárának két csapatát, a Tatabányát és a Szegedet is legyõzték.
Va Lá

Januári
születés:
Kiss Nimród

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI
HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft.

Mi lesz veled,
simontornyai
felnõtt
kézilabda?
Ott, ahol a Tolna megyei kézilabda bölcsõjét ringatták, lassan elfogynak a csapatok.
Ne legyünk szemlélõi annak, hogy a kézilabdás térképrõl lekerüljön Simontornya neve.
Most még a huszonnegyedik órában vagyunk, sürgõsen lépni kell. Az, hogy felnõtt
nõi csapat nincs, már korábban eldõlt. Most
csupán két egészen fiatal korosztályú csapatunk van, az U10-es, mely Varga Szilvia
edzõ vezetésével a kisiskolás bajnokságban
játszik, míg az U14-es korosztályú lányok
Erdélyi Mihály edzõ vezetésével az országos
gyerekbajnokságban szerepelnek. A férfiaknál jelenleg még jobb a helyzet, az U10-es
fiúk Varga Szilvia vezetésével egyre jobb
eredményeket érnek el. A Simontornyai
KK legjobb csapata az U13-as korosztályú
gárdája, mely Zámbó Tibor vezetõedzõ irányításával sikert sikerre halmoz, veretlenül
állnak az élen. Ráadásul az egy évvel idõsebbek, a 14 évesek között is és a Tolna megyei
serdülõbajnokságban is az élen állnak. Már
csak az a kérdés, mikor játszathatnak a felnõttek között? A felnõtt csapat játékosainak egy része túl van a negyvenedik évén, ki
tudja még, meddig játszanak.
A csapatnak végre van edzõje: Ányos József, aki ezer szállal kötõdik Simontornyához, nagyfokú játékintelligenciája és pedagógusi képessége alapján jól tudná segíteni
a csapatot, ráadásul szakedzõi végzettséggel is rendelkezik. Miért a feltételes mód?
Csupán az eddig eltelt két hónap tapasztalatai alapján az edzõt kicsit magára hagyták. A
Veszprém megyei bajnokságban lejátszott
öt mérkõzésén, valamint a Tolna megyei
négy találkozón csak Ányos József és Molnár Bence játszott mind a kilenc mérkõzésen. Feltûnõ statisztikai adat, hogy az idõsebb játékosok (Tenke, Pásztor, Nacsa) csupán öt mérkõzést játszottak. Lampert Csaba két mérkõzést hagyott ki, csakúgy, mint
Csendes Flórián és Demeter Károly. Bizonyára minden hiányzó meg tudná magyarázni a hiányzás okát. Most azonban, nem
erre van szükség, hanem arra, hogy akkor
miért is indulnak két bajnokságban is?!
Rossz érzés és fájó, hogy a Simontornya zömében csere nélkül áll ki a mérkõzéseken,
pedig 20 játékosnak van érvényes igazolása.
Hol van, miért nem játszik Kiss György,
Tanki Krisztofer, Orosz Tamás, Szilágyi
Ákos és Zsámboky Zoltán, hol vannak a
16-18 éves fiatalok? Kérem, aki segíteni szeretne, az bátran és õszintén mondja el véleményét, javaslatait. A fenti gondolatok a
jobbítás szándékával születtek.
Lapzártakor érkezett két jó hír: egyrészt,
hogy újra elkezdte az edzést Árdellán Kristóf, valamint a hiányposztra leigazolták
Bedeök Bertalant, aki korábban az NB II
PEAC felnõtt csapatban is játszott.
Va Lá
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Mûvészetkedvelõknek
– röviden!

Pillantás
a kulisszák mögé
Mitõl hiteles
egy ismeretterjesztõ
sorozat?
Mûvészettel foglalkozó írásaimban már
többször említettem, hogy célom az ismeretterjesztés. Az, hogy eljusson a simontornyai érdeklõdõ polgárokhoz egy rövid,
könnyen „emészthetõ”, semmiféle elõképzettséget nem igénylõ „ismeret-csomag” a mûvészetrõl.
Ennek pedig az az értelme, hogy népszerûsítse a kultúrát, a mûvészetet. Arra ösztönözze az olvasót (a középkorú vagy idõsebb korosztály a célközönség,) hogy netán Õ maga is olvasson „utána” a szóban
forgó témának. A simontornyai könyvtárban megtalálható a szakkönyvek bizonyos
választéka, és nemegyszer fellelhetõ mûvészek regényes életrajza, mely a szépirodalom nyelvén közelít a mûvészet történetéhez.
Az ismeretterjesztõ tevékenység és a közönség iránti alázat az, ami arra ösztönöz,
hogy csak hiteles és valós ismereteket közvetítsek az olvasók felé. Megfogadva
Könyv István János értékes és baráti tanácsait – Õ maga kiváló grafikusmûvésze Simontornyának –, helyesbítem a szitanyomat-technika megítélését. Amint Könyv
István figyelmeztetett, a szerigráfia (szitanyomat-technika) a mûvészi grafika nem
elhanyagolható területe, ezért ezt is bemutatom a következõkben. Ugyanakkor arra
buzdítom olvasóimat, ha van véleményük,
észrevételük, kérdésük, bátran jelezzék.
Ebben segít a simontornyai könyvtárban
elhelyezett levelesláda. (A fiatalok már
facebook-on üzennek egymásnak…) Ha
kialakul egyfajta párbeszéd, ez már több
mint a puszta olvasás, egy kis közösséggé
formálódhat az olvasók egy része. Ez pedig
már magasabb szint a puszta olvasásnál. A
tévedés el mismásolása, elfedése a hitelesség rovására megy, ez pedig nagyobb veszteség, mint a hiba elismerése.
Mindemellett elhangozhat olyan megjegyzés is, hogy az egész dolog jelentéktelen.
Én azonban fontosnak tartom, mégpedig a
mi kis közösségünk szempontjából. A kultúra élõ emberek élettel teli tevékenysége.
Ha tiszteljük egymást – a legjobb minõségre kell törekednünk. Az ilyen törekvés teszi közösséggé a simontornyai olvasók csoportját. Divatos szóval élve csapattá.
Gyurkó Gábor

2019. január

25 éves Simontornya
büszkesége: a SPORTCSARNOK
1993. december 4-e nevezetes nap volt az
akkori nagyközség életében, ekkor adták
át ünnepélyesen a sportcsarnokot. Jelentõs létesítménnyel gazdagodott Simontornya az 1200 négyzetméter alapterületû
csarnok átadásával. A helybeliek csarnoképítésérõl szövögetett tervei kezdetben
megvalósíthatatlannak tûntek, két év és
két hónap alatt mégis elkészült a beruházás. Köszönhetõen annak az összefogásnak, mely nélkül nem lett volna ilyen impozáns csarnoka az 1995 óta városi rangot kiérdemlõ településnek. Az ügyet makacs elszántsággal felvállaló képviselõ-testület
tagjai közül Schweigert György, a Simontornyai Bõrgyár építési osztályvezetõje
idézte fel a kezdeti nehézségeket: „Eleinte
sokan helyi erõforrásokból akarták megvalósítani a beruházást, ez azonban több év
alatt készült volna el. Néhány képviselõtársammal közösen kezdeményeztük a célcsoportos támogatás iránti kérelmet. Mint
késõbb kiderült, érdemes volt pályázni. A
bõrgyár egyébként szívügyének tekintette,
hogy a csarnok belsõ munkálataira vonatkozó versenytárgyalást elnyerje, ezért is tette a
legkedvezõbb árajánlatot. A beruházás összköltsége 42 millió forint volt, melybõl 12 mil-

liót a helyi önkormányzat fedezett, a többi állami célcsoportos támogatás volt. A bõrgyáron kívül a Dunaferr Rt. és az önkormányzat
vállalatának köszönhetõ a kivitelezés. A korszerû gázfûtéssel és légtechnika berendezésekkel ellátott létesítményhez 300 négyzetméteres kiszolgáló helyiségek tartoznak.”
A születésnapjára megújult, megszépült a
csarnok. A nyert pályázatok összességében közel 40 millió forintot tesznek ki. A
sikeres pályázatokat Simontornya Város
Önkormányzata és Lampert Csaba (a
SIKK ügyvezetõ elnöke) együttmûködésének köszönhetjük. Ennek során felújították a csarnok küzdõterét, tetõszerkezetét,
homlokzatát, az öltözõket. Új gázkazánt
vásároltak, az ajtókat és az ablakokat mûanyagra cserélték. A csarnok születésnapi
ajándéka, reméljük és bízunk benne, hogy
hosszú távra biztosítja a sportolók, a tanuló ifjúság és a csarnokot egyéb célokra felhasználók igényét. Arra kérünk mindenkit: sportolót és nézõt, hogy vigyázzon értékünkre, hogy még sokáig szolgálja Simontornyát az egyszerû, de nagyszerû
sportcsarnok.
Va Lá

Újév Kupa

Díjkiosztó után az elsõ négy helyezett csapat
12 futballcsapat vetélkedett a díszes kupáért (hat sárbogárdi, egy kölesdi, egy tolnanémedi, egy cecei és egy vajtai, valamint
a házigazda két alakulata). Három (4 fõs)
csoportban zajlottak a küzdelmek, a legjobb nyolc jutott a negyeddöntõkbe, ezek
gyõztesei az elõdöntõbe, majd a vesztesek
bronzmeccset, a gyõztesek döntõt játszottak.
Elõdöntõk: Réka SE–Pelikán FC 1:0, Villám Tesók–Szenvedély BFC 0:0 (hetesekkel 5-4). Bronzmérkõzés: Szenvedély
BFC–Pelikán FC 2:1. Döntõ: Villám Tesók–Réka SE 1:0. Végeredmény: a Villám
Tesók nevû vajtai csapat diadalmaskodott,
második lett a kölesdi Réka SE, harmadik
a sárbogárdi Szenvedély BFC, negyedik a
simontornyai Pelikán FC, amelynek tajgai:
Ambrus László, Ambrus Sándor, Gergõ,
János, Szálka Viktor, Koncz János, Jancski

Gábor, Szloboda István, Csepregi György,
Csányi Árpád, Barsch Gábor. Különdíjasok: gólkirály Ambrus László (Pelikán FC,
Simontornya), a legjobb kapus Varga Róbert (Réka SE, Kölesd), a legjobb játékos
Tóth Zsolt (Villám Tesók, Vajta) lett.
A torna jó hangulatban zajlott, a csapatok
nagy lelkesedéssel játszottak. A szinte
egész napra megtelt lelátón helyet foglaló
nézõk élvezték a színvonalas, sokszor öldöklõ csatákat hozó, parázs hangulatú
mérkõzéseket.
A szervezõk – Cseh Iván, Pap Tamás és
Kapinya Róbert – minden dicséretet megérdemelnek, jól öregbítették Simontornya
hírnevét.
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítséget
ezúton is megköszönöm Kapinya Róbertnek, az STC játékosedzõjének.
Va Lá
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