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Simontornya várossá avatása
24. évfordulójának ünnepe
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2019. július 6-i ünnepi testületi ülése
Süli János miniszter urat, térségünk országgyûlési képviselõjét, Nyárádszereda delegációját
és Tóth Sándor polgármester
urat, Steinberg testvérvárosunk
delegációját és polgármesterét,
Andreas Gruner urat, a csehországi Chyse település delegációját és Miroslav Dornák polgármester urat, Csõszné Kacz Editet,
Simontornya város polgármesterét, Szabó Attila alpolgármestert, Bárdos László címzetes fõjegyzõt, Simontornya Város Önkormányzatának képviselõit és
valamennyi meghívott vendéget.
Máté Anna elõadásában hallhattuk Bródy
János Szabadnak születtél címû dalát. Annát Máté Balázs és Molnár Péter Gergõ
kísérte gitárral.
Csõszné Kacz Edit polgármester ünnepi köszöntõje következett:
Tisztelt képviselõtársaim! Kedves vendégeink! Tisztelt hölgyeim és uraim!
Engedjék meg, hogy mai beszédemet egy
számomra kedves Márai Sándor idézettel
kezdjem:
„A szülõvároshoz a viszonyunk az évekkel
mind bensõségesebb, bonyolultabb lesz. Az
ember lassan elfelejt minden érzelmességet, s
mint minden bensõséges kapcsolatban, nem
erényeit vagy hibáit nézzük annak, aki fontos
nekünk, hanem a tényt, hogy van. S ez, ahogy
múlnak az évek, mindennél fontosabb. A
szülõvárosba idõvel nem emlékeket jár
halászni az ember, hanem visszakapni egy
pillanatra ez ingó, örökké változó életben és
világban a biztonság érzetét.”
Folytatás a 2. oldalon.
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KÖZÉLET

Tisztelt ünneplõ közönség! Kedves barátaink!
Köszöntöm Önöket Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének – a várossá avatás 24. évfordulója alkalmából
összehívott – ünnepi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselõ-testület ünnepi ülése határozatképes, a 2019. július 6-i ünnepi ülését
megnyitom.
Szeretettel köszöntöm erdélyi és németországi barátainkkal, hiszen több mint 19 éve már annak, hogy városunk aktív, gyümölcsözõ testvérvárosi kapcsolatot alakított ki Nyárádszereda, Steinberg lakóival.
2018-ban létrejött az elsõ hivatalos német-magyar gazdasági
együttmûködés Simontornya történetében. A nemzetközi vásáron a simontornyai vállalkozók képviselték országunkat. Emellett Simontornya város standja elnyerte a vásár legszebb pavilonjának járó különdíjat is. Jelenleg formálódóban van egy új barátság a csehországi Chyse város polgáraival. Köszöntöm az ünnepségen megjelent polgármester urakat és a delegációk tagjait. Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel az ünnepségünket!
Településünk kiemelkedõ ünnepe a várossá nyilvánítás napja.
Immáron 24 éve annak, hogy Simontornya, a polgárainak munkája révén megvalósította a várossá nyilvánítás feltételeiként szabott követelményeket. Így történhetett, hogy a történelmi múltban megszerzett mezõvárosi rang után a hajdan volt megyeszékhely városi címet kapott. Különösen fontos a mai nap, mert az elsõ
5 éves ciklust zárjuk idén.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tehetségükkel, erejükkel segítették az elmúlt években a munkámat. Szeretnék köszönetet mondani valamennyiüknek, akik politikai állásfoglalásuktól függetlenül magukénak érezték a programomat,
akik bizalmukkal támogattak abban, hogy együtt felépített terveinket közös erõvel valóra válthassuk.
Polgármesteri munkám az elmúlt évek sokszor kemény munkával
megszerzett tapasztalataira épült, hiszen döntõ többségében
szinte a nulláról kezdtük az építkezést. Mára stabil gazdasági alapokon nyugvó, dinamikusan fejlõdõ kisvárost építettünk.
Olyat, amely kihasználja a mikrotérségi szerepet, jól mûködõ oktatást, egészségügyi és szociális ellátórendszert tudhat magáénak,
ugyanakkor élhetõ otthona minden simontornyai polgárnak.
Szolgáltató polgármesteri hivatalt, gondoskodó önkormányzatot,
jól mûködõ intézményhálózatot, a közmûvek kiépítettségét valósítottuk meg. A sportolás és a szórakozás helyi kereteinek minél
szélesebb körû lehetõségeit biztosítottuk. Olyan várost építettünk, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ahol odafigyelnek egymásra, óvják környezetüket, mert tudják, Simontornya a mi otthonunk!
Tisztelt simontornyaiak! Kedves vendégeink!
Úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben programjai a település életében folyamatos fejlõdést eredményeztek. Nagyon nehéz
helyzetben voltunk, de ez a város az elmúlt években felnõtt végre
a lehetõségeihez.
Önkormányzati ciklusokon átívelõ feladatok sokaságával kellett
megbirkózni:
– A bõrgyártásból visszamaradt veszélyes hulladék problémájának megszüntetése
– Városkép fejlesztése, köztisztaság javítása (városközpont rehabilitációjával)
– Oktatás-nevelés (Az óvoda, iskola, gimnázium infrastrukturális
fejlesztésével, bölcsõde saját erõbõl történõ létrehozásával)
– Helyi utak, járdák fejlesztése, javítása (számtalan példát mondhatnék, csak a legutolsót kiragadva: 30 millió forintból újult meg
László király u.)
– Külsõ és belsõ kommunikáció, városmarketing,
– Kulturális fejlesztések (átvettük a vár üzemeltetését, megújult a
mûvelõdési ház és a helytörténet háza.)
– Foglalkoztatáspolitika
Megoldódott mindannyiunk hatalmas problémája, a bõrgyár területének megtisztítása, hogy végre munkahelyek létesülhessenek a területen. Apránként, de beindul a gazdaságfejlesztés is.
Hatalmas erõfeszítéseket tettünk azért is, hogy büszkeségünk, a
vár és a körülötte elterülõ utcák valóban városunk központjaként
szerves egységet alkossanak.
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A városi önkormányzat képes volt a költségvetésben meghatározott valamennyi kötelezõ feladatán túlmenõen az önként vállalt
feladatait is ellátni.
Gazdálkodása stabil, az eladósodás kockázata nem áll fenn.
Ma már az egészséges ivóvízhez jutás és a szennyvíz-elvezetés
problémája is a múlté. Fontos cél volt, hogy ne kelljen Tamásiba
beutazni, így a közigazgatás modernizálásának keretében az új
kormányablakban kaphatnak pontos, naprakész információkat a
városban és a környezõ településeken élõk. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 12 millió forintot kellett az önkormányzatnak hozzátennie a fejlesztéshez.
Örömmel jelenthetem be, hogy hamarosan átadhatjuk a gyerekeknek a második modern játszóteret is. A bölcsõde létrehozásával gondoskodunk a kicsikrõl, de sosem feledkezünk meg az idõs
polgárainkról sem. 3 évvel ezelõtt egy romos épület állt a vár mellett, ahol 30 fõ nappali ellátása volt biztosított. Ma társulási formában bentlakásos és nappali ellátás is mûködik és további fejlesztés is folyamatban van.
Visszagondolva az elmúlt évekre, sok harcos, de eredményeket
hozó hétköznapot, és jó néhány csodálatos élménnyel gazdagító
ünnepnapot élhettünk át együtt.
Kedves barátaim!
Saját magam is tõsgyökeres simontornyai lévén, némi elfogultsággal ugyan, de elmondhatom, hogy városunk biztos léptekkel halad
a virágzó településsé válás útján. Az ember bárhol otthon érezheti
magát a világban, de azt az érzést, melyet szülõvárosába érkezvén
érez, nem múlhatja felül semmi sem.
Jólesõ érzéssel tölt el bennünket, mikor az idelátogató turisták és
a hosszú idõ után hazalátogató barátaink elismerõ szavait hallgatjuk a város fejlõdésérõl.
Végezetül engedjék meg, hogy megosszak önökkel egy idézetet,
amelynek a mondanivalóját mindig magaménak vallottam:
„Ha elhiszed, hogy legyõztek – legyõztek.
Ha elhiszed, hogy nem mered – nem mered.
Ha gyõzni akarsz, de nem hiszed:
nem gyõzhetsz.
Csaknem biztos, hogy nem te leszel a gyõztes.
Az élet csatáit nem mindig
Az erõsebb, gyorsabb nyeri,
És elõbb-utóbb az gyõz,
Aki hogy gyõzhet, elhiszi.” (Arnold Palmer)
Ezután nyárádszeredai testvérvárosunk polgármestere, Tóth
Sándor úr, Steinberg testvérvárosunk polgármestere, Andreas
Gruner úr és Chyse település polgármestere, Miroslav Dornák úr
mondták el ünnepi köszöntõjüket.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta: Az ünnepi ülés mindig lehetõséget ad arra, hogy egy pillanatra megálljunk. Lehetõséget ad
arra, hogy egy elmúlt idõszakról számot adjunk, köszönetet
mondjunk.
Köszönetet szeretnénk mondani Csõsz László úrnak, aki települési képviselõként 25 éve végez Simontornya városáért kiemelkedõ tevékenységet. Felkérem Csõszné Kacz Edit polgármester
asszonyt, hogy az elismerés emlékeként adja át Csõsz Lászlónak
az emlékplakettet.
Köszönetet szeretnénk mondani Bárdos László címzetes fõjegyzõ
úrnak, aki 1990 és 2019 között Simontornya jegyzõjeként a közigazgatási szakma elsõszámú képviselõjeként biztosította az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szakmai hátterét. E tisztségben Simontornya történetében õ dolgozott a leghosszabb ideig. Azon jegyzõk számára, akik tehetségük, rátermettségük, emberi kvalitásuk folytán megelõzik a többieket – õk az ország szaktekintélyei ezen a téren – a miniszterelnök címzetes fõjegyzõi címet állapít meg 2002 óta, évente 6-8 jegyzõ számára. E címet a miniszterelnöki döntés alapján Bárdos László úr 2002 óta viselheti.
Az elismerés emlékplakettjét Csõszné Kacz Edit polgármester
adja át.
Simontornya városáért végzett kiemelkedõ munkájának elismeréséül emlékplakettet szeretnénk átadni Csõszné Kacz Edit
polgármester asszonynak. Edit 1994 és 2002 közötti idõszakban
települési képviselõként, az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként tevékenykedett. Tiszteletdíját a 8 év alatt nem vette fel,
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azt szegény sorsú, tehetséges diákok segítésére ajánlotta fel, akik
ma már sikeres, diplomás, orvosok, jogászok, közgazdászok. 2002
óta pedig e település polgármestereként tevékenykedik. A 4 ciklus során mindvégig a törvény által meghatározott minimum bérért dolgozott, jutalmat soha nem vett fel munkájáért. A polgármesteri teendõi mellett számos rendezvény megvalósítója, így
többek között a Mindenki karácsonya, az egészségügyi nap és számos jótékonysági est fûzõdik a nevéhez.
Az emlékplakett átadására Szabó Attila alpolgármester urat kérem fel.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta: A képviselõ-testület ünnepi
ülésén már hagyomány a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából a képviselõ-testület által – a Simontornya érdekében végzett,
megbecsülést kiváltó tevékenységért – adományozott helyi kitüntetések átadása. Bárdos László címzetes fõjegyzõ ismertette a
képviselõ-testület helyi kitüntetések adományozásáról szóló határozatait, a kitüntetések odaítélésének indokolását. Csõszné
Kacz Edit polgármesterasszony és Szabó Attila alpolgármester
adták át a kitüntetéseket.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Simontornya Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019. májusában ismét számba vette
a város azon jeles polgárjait, akik kiemelkedõen sokat tettek
Simontornya sokoldalú fejlõdéséért, hírnevének gyarapodásáért,
és akik településünk iránti szeretetüknek sok tanújelét adták. A
megbecsülés és a tisztelet szándékával gondolunk rájuk és adjuk
át a kitüntetéseket a mai napon.
Mielõtt azonban mindezekre rátérnénk, a hagyományoknak
megfelelõen szeretnénk a „Simontornya Város Bora” elismerõ
címet átadni.
Az idei évben „Simontornya város vörösbora” és „Simontornya
város fehérbora” címet Csatári Dezsõnek adományozza 2018-es
évjáratú kékfrankos minõségi boráért, illetve 2018-as évjáratú,
olasz rizling minõségi boráért.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a
62/2019. (V. 20.) számú KT határozatával „A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet adományozza Sztolyka Dorina és Sztolyka
Edina tanulóknak, az országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredményükért.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a
61/2019. (V. 20.) számú KT határozatával „SIMONTORNYA
SPORTOLÓJA” címet adományozza Csepregi György és Kurek
Sándor uraknak. Mindketten Simontornya labdarúgó szakosztályánál végzett sporttevékenységük elismeréseként érdemesek e
díjra.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
59/2019. (V. 20.) számú KT határozatával „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ címet adományozza a gyermekek harmonikus
személyiség formálásában végzett munkája elismeréseként
Jancski Ferencné asszonynak és Soósné Szûcs Krisztina aszszonynak.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta: Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 60/2019. (V. 20.) számú KT határozatával az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozta kiemelkedõ szaktudású, szakmai tapasztalatú, felelõsségteljes
munkavégzése elismeréseként Bárdos László címzetes fõjegyzõ
úrnak.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ: Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az 57/201. (V. 28.) számú KT határozatával „SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományozza Andreas Gruner úrnak, Steinberg testvérváros polgármesterének a
településeink közötti szoros, baráti kapcsolat kialakításáért.
„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat adományoz továbbá a
Simontornyai Rendõrõrsnek. Lelkiismeretes, szolgálatkész tevékenységüknek köszönhetõen városunk közbiztonsága sokat erõsödött. Jelenlétükkel a lakosság biztonság érzete fokozódott.
Munkájukat ezúton is szeretnénk elismerni és megköszönni.
Csõszné Kacz Edit polgármester és Szabó Attila alpolgármester
átadja a kitüntetéseket és gratulál az elismerésekhez.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta: Az eddigi hagyományoktól
eltérõen, Csõszné Kacz Edit polgármester asszony személyes köszönetet kíván mondani mindazoknak, akik az elmúlt idõszakban
Simontornya városáért önzetlen segítséget nyújtottak.
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Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntõje:
Tisztelt ünneplõ közönség!
Mielõtt testületi ülésünket lezárnánk, az eddigiektõl eltérõen,
mivel egy ciklust zárunk, szeretnék köszönetet mondani valamennyi itt élõ polgárnak, akik fontosnak tartották és tartják a mai
napig, hogy településünk egy élhetõ kisváros legyen, és segítették
munkákat, hisz közös érdek.
Külön köszönetemet szeretném kifejezni személyesen is az ünnepi testületi ülésen, akik önzetlenül segítettek bennünket, nélkülük szegényebbek lettünk volna mind anyagi – mind emberi kapcsolatok terén.
Kedves meghívott vendégeink!
Köszönetemet szeretném kinyilvánítani a város és jómagam nevében is Simontornya város jelen lévõ díszpolgárainak.
Üdvözlöm Bajcsi Géza urat! Én is az irányítása alatt álló Simovillnál kezdhettem pályafutásomat. Munka mellett tanulhattam,
igen fiatalon vezetõvé válhattam. Mindig úgy éreztem, hogy ott
egy védõburokban éltem. Polgármesterként is nagyon sokszor
kértem és kaptam tõle segítséget a város érdekében. (Pl. a városrehabilitácó lebonyolításánál, a testvérvárosi kapcsolatok terén, a
szociális és kulturális rendezvények támogatásában.) A volt fõnököm szerint, ha „koldulásból olimpiát szerveznének, eséllyel indulhatnék az éremért”. De mindenki tudta, hogy csak a város érdekében tettem, önmagam számára az életben soha nem kértem,
és ezután sem kérek senkitõl.
Köszöntöm Zsigmond Tiborné dr. volt gimnáziumi igazgató aszszonyt! Tõle bölcsességet, segítõkészséget tanultam. Mint kezdõ
polgármester együtt küzdöttünk az Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ bentlakásos intézményének megteremtéséért, hiszen a
Vár téren egy romos iskolaépület volt, az idõseknek az ebédkihordás kerékpárral történt. Ma már a 14. születésnapját fogja ünnepelni egy korszerû, 30 férõhelyes bentlakásos intézmény. Megoldott a nappali ellátás, a házi ápolás, nappali ellátásban korszerû
gépkocsi szállítja az idõseket. Mikrotérségi szerepet töltünk be a
környezõ települések életében is.
Köszöntöm köreinkben dr. Koltai Dénes urat, a Janus Pannonius
Tudományegyetem volt professzorát.
Professzor úr! Munkámat, de szerintem valamennyi humánszervezõ szakon végzett tanítványának munkáját, végig kísérte az a
szellemiség, az a mondat: „Bárhol fognak dolgozni, ne felejtsék
el, ezt a mondatot: TE szolgálj, és ne hidd, soha, hogy téged kell
szolgálni.”
Professzor úr! A tanácsát mindvégig betartottam. Egy közéleti
szereplõnek, egy polgármesternek minimum 3 feltételnek kell
megfelelnie: nagyon szeresse a települését és lakosságát, tudjon
harcolni érte, alázatos legyen. Ez nem gyengeség, hanem emberség kérdése. Tisztakezû legyen, s amit a legnehezebb betartani,
hogy méltósággal kell még az övön aluli ütéseket is elviselni.
Köszöntöm Frankné dr. Kovács Szilviát, aki a Tolna Megyei Közgyûlés elnökeként és országgyûlési képviselõként is hatalmas segítséget nyújtott városunknak. Neki köszönhetjük a bõrgyár kármentesítésnek megkezdését és az Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ kialakításában is nagyon sok segítséget kaptunk tõle.
Rendszeresen megtisztelte Simontornya rendezvényeit és aktívan részt vett városkánk mindennapi életében.
Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt évek ciklusaiban nagyon sokat köszönhetünk a Paksi
Atomerõmû mindenkori vezetõinek. Elsõként dr. Kocsis Istvánnak és dr. Varga Sabján László uraknak.
Kapcsolatunk egy segélykérõ levéllel kezdõdött. Mint a Bánk
bánban Tiborc, úgy soroltuk mi is panaszainkat abban a bizonyos
levélben a központi orvosi ügyelet létrehozásának anyagi problémáiról. Késõbb egy rossz, elhagyatott óvodaépületet kellett kialakítani 6 hónap alatt, hogy 10 településsel együtt a hétközi és a hétvégi ügyeletet Simontornyán tudjuk megvalósítani, és ne kelljen
az embereknek Tamásiba beutazni gyors orvosi segítségért. A kapott segítséggel Simontornya és a környezõ települések létre is
hozták ezt az intézményt, amely a mai napig mûködik és 17 ezer
embert lát el.
Vezérigazgató úr mellett állandó kapcsolatot tartottunk dr. Varga Sabján úrral, segítségükkel a szakképzési alapból a gimnázium
Folytatás a következõ oldalon.
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részére számítógépeket, 9 személyes gépkocsit, a kettes számú orvosi rendelõ felújítását tudtuk megoldani. Ezt a hagyományt tovább segítette Kovács József volt vezérigazgató úr is, akihez szintén bátran fordulhattunk gondjainkkal.
Tisztelt ünneplõ közönség!
Süli János miniszter úrnak, valamint Mittler István kommunikációs
igazgató úrnak is köszönettel tartozunk. Hozzájuk is bármikor fordulhattunk a kéréseinkkel. A városrehabilitációs pályázatunk 26
milliós önrészének égetõ problémáját is az õ segítségükkel tudtuk
megoldani. Ha emlékeznek rá, az elõzõ fogorvos nyugdíjba vonulása után sem orvosi rendelõnk, se mûszereink, de még fogorvosunk sem volt. Kértünk segítséget tõlük és õk ismét segítõ kezet
nyújtottak. De az elsõ játszóterünk legdrágább játéka, a védõnõknél a gyermekek hallásvizsgáló készüléke, jótékonysági estek támogatása is az õ nevéhez fûzõdik. Örömmel és büszkén jelenthetem be Önöknek, hogy az õ hathatós segítségével gyarapodik városunk egy második játszótérrel, 10 millió forint értékben, s 5 millió forint pedig az óvoda, bölcsõde kazán korszerûsítésére fordíthatunk.
Kovács Pál államtitkár úrnak is hálásan köszönjük a segítséget,
hogy bármikor, bárhol tartózkodott, ha problémával fordultunk
hozzá, mindig a rendelkezésünkre állt.
Potápi Árpád János államtitkár úr! Remélem, hogy Simontornya
igazán szép képként marad meg az emlékezetében. Köszönetünket fejezzük ki azért, hogy évek óta támogatásban részesíti városi
rendezvényeinket, elismerve a jól mûködõ testvérvárosi kapcsolatokat. Így történt ez az idei évben is. Köszönjük.
Kedves vendégeink!
Az „Adj egy napot az egészségedért” egészségügyi nap megszervezése kiemelkedõ fontosságú eseménnyé vált városunk életében. Tudom, hogy egy nagyobb városban, ahol orvosi szakrendelõ
és kórház mûködik, nem lenne ilyen jelentõs egy 23 éve tartó rendezvény, de városunk földrajzi elhelyezkedése miatt, hatvan
km-re van kórháztól, rendelõintézet pedig legközelebb csak Tamásiban található. Évente 3-400 fõ jelenik meg a prevenciós vizsgálatokon. Kezdetben dr. Zsigmond Árpád fõorvos úrral és a
2016-ban elhunyt dr. Vass Zoltán bajai szemész fõorvos úrral indítottuk meg e sorozatot. Aztán a következõ években dr. Sziládi
Erzsébet fõorvos asszony, dr. Mikola József székesfehérvári érsebész
fõorvos, dr. Bajor Klára bõrgyógyász fõorvos, dr. Tóth János szülésznõgyógyász, dr. Kopcsányi Gemma tüdõgyógyász fõorvos asszony,
dr. Kondokár István neurológus professzor, dr. Kiss Károly szemész
fõorvos csatlakozott a kezdeményezésünkhöz.
Az elmúlt években az orvosok szabadidejükbõl szinte egy egész
hónapot áldoztak ránk. Kapcsolatunk sokszor napi szinten mûködött. A simontornyai betegek érdekében számtalanszor fordultam hozzájuk segítségért.
A megszûnt okmányiroda helyett együtt küzdöttünk Göttlingerné
Pintér Judit járási hivatalvezetõ asszonnyal egy modern, 5 ablakos
kormányablak kialakításáért, amely szintén több mint 10 ezer embert szolgál, bár hozzá kell tennem, hogy nekünk mindig erõn
felül kellett teljesítenünk, hogy biztosítsuk a kialakításához szükséges összeget. Simontornya városa konkrétan 12 millió forintot
kellett, hogy hozzátegyen e beruházáshoz.
Dr. Bognár Szilveszter rendõrkapitány úrral nagyon szoros és korrekt kapcsolatunk volt a hosszú évek alatt. Köszönetemet szeretném kifejezni a bûnmegelõzés terén végzett munkájáért.

2019. augusztus

Szeretettel köszöntöm Amrein Károly urat, a Gemenc Volán volt
vezérigazgatóját. Bármikor kerestem telefonon, nem sokat kellett
gondolkodnia, hogy miért. 23 év alatt 46 esetben segítette a szegény és a beteg gyermekek utaztatását, de legutóbb júniusban egy
jótékonysági rendezvényen biztosította a Vasas Táncegyüttes
Dunaújvárosból Simontornyára szállítását, mely rendezvény bevételeként egy beteg simontornyai fiatalembernek több mint 1
millió forintot tudtunk átadni a gyógykezelésére.
Csepregi Éva mûvésznõ – aki hamarosan Simontornyára érkezik –
2200, döntõ többségében szegény és fogyatékkal élõ fiataloknak
segített évente két esetben programot biztosítani, hiszen õ a
Fényszóró Alapítvány elnöke is. A barátságunk évtizedek óta töretlen és ennek is köszönhetõ, hogy szoros szálak fûzik õt
Simontornyához. A simontornyai gyerekek az évente megrendezésre kerülõ országos rendezvény keretén belül mindig kivételezettek voltak. Sokan eljutottak az Uránia moziba, játszóházba, állatkertbe, cirkuszba és a gyermekek számára oly fontos MEKI-be.
Hölgyeim és uraim!
Amikor nagyon sok gyermek életében elõször jut el Budapestre, a
játszóházba, és amikor elmondja, hogy ez volt élete legszebb napja, kit érdekel a város megmondója, aki pontos j-vel leírja, hogy
hülye a bíró.
A mûvésznõ öt esetben jótékonysági rendezvényen vett részt
Simontornyán, súlyosan beteg kisgyermekért, tragikus körülmények közé került családért, a játszótér játékainak fejlesztéséért
szólt a dal. Öt egyedülálló, nagycsaládos anyának szerveztünk
egyhetes balatoni üdülést. Köszönöm Pék Ferenc úrnak, Kiss Ferenc úrnak, a Gálaker tulajdonosának, Kovács Lászlónak, a pedagógusoknak, hogy amikor kértem, segítettek.
Körünkben üdvözölhetjük Thúróczy Lászlót és Phan Bich Tient, a
FRIED Kastélyszálló tulajdonosait. A kastélyszálló a város egyik
ékköve, idegenforgalmának meghatározója, tulajdonosai állandó
támogatói a város iskolájának, alapítványainak, kulturális rendezvényeinek és intézményeinek.
Köszönöm Tarr János úrnak, hogy fõ szponzoraként támogatta a
mai rendezvényünket!
Lovász Márta divattervezõ stylistnek szeretném megköszönni a felajánlott divatbemutatót, amely majd az esti programunkat színesíti.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönetemet szeretném kifejezni a
képviselõ-testület tagjainak és Szabó Attila alpolgármesternek, hogy
mindvégig közös volt a cél városunk érdekében. A konstruktív viták összekötöttek, az elért sikereknek örültünk és Attilával még
az elmúlt 5 évben bekövetkezett veszteségünk fájdalma is összekötött bennünket.
A komoly munka mellett humor is jellemezte kapcsolatunkat.
Volt rá példa, hogy az ajándékba kapott sör a mûfüves pálya átadásának idõpontcsúszása miatt megromlott. Némi iróniával
megköszönték nekem a fiúk. Másik alkalommal a hosszúnak ítélt
beszédem alatt megszólalt a képviselõ urak telefonja, az „Indul a
bakterház” Sanyiiiii szignójával.
Köszönöm, hogy meghallgattak! Kívánom, hogy ezen az estén valamennyi résztvevõ érezze jól magát!

MEGHÍVÓ
2019. szeptember 10-én 15.00 órai kezdettel a Vak Bottyán
Óvoda és Bölcsõde felújított fûtõrendszerének átadására kerül sor.
16.00-kor a kormányablakkal szemben kerül átadásra Simontornya második játszótere. Szeretettel várunk minden kisgyermekes családot, hogy együtt örülhessünk a gyermekek boldogságának. A rendezvényen sztárvendég is gondoskodik a jó hangulatról!
Csõszné Kacz Edit polgármester

Az idei évben „Simontornya város vörösbora” és „Simontornya
város fehérbora” címet Csatári Dezsõnek adományozza 2018-es
évjáratú kékfrankos minõségi boráért, illetve 2018-as évjáratú,
olasz rizling minõségi boráért.

2019. augusztus
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 60/2019. (V. 20.) számú
KT határozatával az „ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” címet adományozta kiemelkedõ szaktudású, szakmai tapasztalatú, felelõsségteljes munkavégzése elismeréseként Bárdos László címzetes fõjegyzõ úrnak.

Bárdos Lászlót 1990-ben Simontornya város elsõ szabadon választott képviselõ-testülete jegyzõvé nevezte ki és ezzel a polgármesteri hivatal vezetõje lett. Jelenleg õ
a legrégebben kinevezett városi jegyzõ
Tolna megyében. Az alapvetõen új, gyorsan változó, egyre bonyolultabb jogi környezetben az önkormányzat szervei és a hivatal megalakulásával, mûködésével, az
önkormányzathoz telepített feladatok ellátásával, államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatban rá háruló
és folyamatosan növekvõ, bõvülõ kötelezettségeit példaértékûen, törvényesen teljesítette, kiemelkedõ szakmai és vezetõi
teljesítményt nyújtott.
1997-tõl körzetközponti jegyzõ: feladatköre tovább bõvült a város körzeti igazgatás
keretébe tartozó hatósági ügyintézéssel, a
gyámhivatal, a kiemelt I. fokú építésügyi
hatóság, 2002-tõl az okmányiroda mûködtetõje volt 7 településre kiterjedõen, országos illetékességgel, amellyel kapcsolatos tevékenysége is elismerésre méltó.
1994-tõl vezetõje volt a Tolna Megyei
Jegyzõszövetségnek és 2000-tõl a JOSZ
Közigazgatási Bizottságának (elnöke) is.
2002. július 1-je óta a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke által adományozott Címzetes Fõjegyzõi cím méltó birtokosa.
Több országos szakmai konferencián tartott elõadást, több publikációja megjelent.
2010-tõl az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság felkérésére a Közigazgatási és
Ügykezelõi Vizsgabizottság tagjává nevezték ki.
1990 és 2019 között Simontornya jegyzõjeként a közigazgatási szakma elsõszámú
képviselõjeként biztosította az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakmai hátterét. E tisztségben Simontornya
történetében õ dolgozott a leghosszabb
ideig.
G.H.H.
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Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 61/2019. (V. 20.) számú KT
határozatával „SIMONTORNYA SPORTOLÓJA” címet adományozza Csepregi
György és Kurek Sándor uraknak. Mindketten Simontornya labdarúgó szakosztályánál végzett sporttevékenységük elismeréseként érmesek e díjra.

A „Simontornya Sportolója” díjat két labdarúgóikon kapta
Csepregi György és Kurek Sándor –a büszke cím idei kitüntetettjei a sok közös vonás mellett
csak néhány dologban különböznek. Mindkét sportember
sokat tett a simontornyai labdarúgásáért, fiatalabb korukban
meghatározó játékosai voltak a
futballcsapatnak:
Csepregi
György a védelem oszlopaként
akadályozta meg az ellenfél gólszerzési kísérleteit, Kurek Sándor, a tankszerû középcsatár pedig élményszámba menõ góljaival örvendeztette meg a Simontornya szurkolóit. Bizonyára kevesen tudják, hogy elsõ sikereit kézilabdában érte el, 10
évesen úttörõ olimpiai bajnok
lett, ahol a legjobb kapusnak választották. Hiába szerezte meg a kézilabdában többször is a gólkirályi címet, a két sportág közül a focit választotta. Sajnos õ csak rövid ideig tudott játszani, mert egy sérülés leparancsolta a pályáról. Ezután már az öregfiúk csapatában szerepelt, amelynek kialakításában nagy érdemeket szerzett, megkapta az Örökös elnöki címet. Közben szervezõként és játékvezetõként ténykedett, napjainkban is minden focimérkõzésen ott van, családja és a Csepregi család nélkül szinte nincs mérkõzés.
Csepregi György sportolói múltja, karrierje tovább tartott, több mint 40 évig volt aktív játékosa a sportkörnek, játékosedzõként, majd edzõként több mint 20 évig irányította a
csapatot. Büszke lehet arra, hogy Kurek Sándorral együtt négyszer is szerepelt a Tolna
megyei felnõtt labdarúgó-válogatottban. Örök élmény számára, hogy a Puskás Ferenccel felálló Budapest Honvéd többszörös bajnokcsapat ellen játszhatott. Túl a hetvenen
még mindig fiatalos hévvel, lelkesedéssel oktatja, neveli, edzi a legfiatalabb Bozsikprogramos lurkókat. A Simontornyai Öregfiúk csapatának Örökös edzõje címmel is
büszkélkedhet. Gratulálok mindkét sportembernek, akik igazi példaképei lehetnek a fiatalabb nemzedék sportolóinak! Szabad követni ÕKET!
Va Lá

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 62/2019. (V. 20.) számú KT
határozatával „A VÁROS IFJÚ TEHETSÉGE” címet adományozza Sztolyka Dorina és
Sztolyka Edina tanulóknak, az országos szakmai tanulmányi versenyen elért eredményükért.
Edina és Dorina a 2019.
évi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV)
és az Országos Szakmai
Tanulmányi
Versenyre
(OSZTV) jelentkezett. A
középiskolában januárban
rendezték meg az írásbeli
elõdöntõ versenyt bejutottak az elsõ tíz helyezettbe
és februárban a szóbeli –
gyakorlati vizsgán, azaz
elõválogatón kiváló teljesítményükkel az országos
verseny legjobb hat pincér
tanulója közé kerültek.
Az országos döntõket a „XII. Szakma Sztár Fesztiválon” Budapesten a Hungexpo területén rendezték meg 2019. március 12-14. között, ahol Sztolyka Edina országos 4. helyezést és Sztolyka Dorina országos 6. helyezést ért el pincér szakmában.
Edinát és Dorinát az iskolában Németh Lehelné szakmai tanárnõ készítette fel és külsõ
gyakorlaton, a Fried Kastélyszállodában töltött szakmai tudást Balogh Viktor adta át.
Nagyon hálásak a felkészítõknek, hogy tudásukat és szakmai tapasztalatukat átadták,
melyet aztán remekül tudtak kamatoztatni az országos megmérettetésen.
G.H.H.
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Simontornya Városáért végzett kiemelkedõ munkájának elismeréséül három személy vehetett át emlékplakettet:
– Csõsz László úr, aki települési képviselõként 25 éve végez Simontornya Városáért
kiemelkedõ tevékenységet.

– Bárdos László címzetes fõjegyzõ úr, aki
1990 és 2019 között Simontornya jegyzõjeként a közigazgatási szakma elsõszámú
képviselõjeként biztosította az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szakmai hátterét.

Csõszné Kacz Edit polgármester asszony,
aki 1994 és 2002 közötti idõszakban települési képviselõként az egészségügyi és
szociális bizottság elnökeként tevékenykedett. 2002 óta pedig e település polgármestereként tevékenykedik.
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Ünnepi koncert
a Neoton Família sztárjaival

Egy fantasztikus szuperkoncerttel ünnepelhettük a város 24. születésnapját, az egyik legnépszerûbb magyar popzenei együttessel. Nincs generáció, aki ne ismerne legalább egy
dalt a Neotontól, akik nemcsak hazánkban, hanem külföldön is nagy sikert arattak. Dalaik bejárták szinte az egész világot, történetük során született vagy 300 sláger, túl vannak a
8 millió eladott lemezen. Az élõ nagykoncerten a rengeteg új és régi rajongó újraélesztette a nyolcvanas évek sikereit: „220 felett” szóltak a dalok! Talán még sosem volt ekkora
számú közönség egy városi rendezvényen sem. A Neoton Família sztárjai – hacsak egy
estére is – örök slágereikkel meghódították Simontornyát.

A 22 órától összegyûlt tömeg a Herczeg Lajos emlékére szervezett retro diszkóban mulathatott hajnalig Herczeg Szilárddal.
G.H.H.

A MALOM GALÉRIA (Siópart)
Tausz Pálnéval történõ
elõzetes egyeztetés után
minden nap látogatható.

Telefonszám: 06 (30) 781 8740

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság.
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft.

2019. augusztus
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Divatbemutató a Vár udvarán, Lovász Márta
divattervezõ és stylist munkáiból

Nem mindennapi élményt nyújtott az érdeklõdõknek ez a nagyszerû divatbemutató, gyönyörködhettünk nappali, alkalmi, valamint az
estélyi viseletekben. Ezen kívül a legaktuálisabb férfi divattrendek is megjelentek a bemutatón.
Lovász Márta: „Varrodámban 15 éves tapasztalattal, nagy precizitással, szakmai tudással készülnek a különbözõ kollekciók. Szalonunk
Kaposvár belvárosának egyik büszkesége. Az igazán tágas, elegáns szalonra a kifinomult elegancia jellemzõ, ahol nemes anyagokból készült,
egyedi tervezésû kollekciókat kínálunk nõi és férfi vásárlóink számára. Ruháimat a letisztult, kifinomult elegancia jellemzi, ötvözve a
legújabb divatjegyekkel. Alkalmi Exclusive kollekciók mellett, a minden napokat megcélzó Casual Luxory kollekciót is tervezek a modern fiatalos nõk számára. Tervezéseim során fontos, hogy ne csak kövessem a divatot, hanem sokszínû, izgalmas, kreatív ötletekkel elõbb járjak,
mint ami éppen elfogadott és megszokott. Kaposvári szalonomon kívül, alkotásaim megtalálhatók Hévízen és Budapesten, valamint teljes
kollekciót tervezek Bécs belvárosába: eL Fashion by Márta Lovász márkanévvel.”
Köszönjük, hogy kis városunk megcsodálhatta a legaktuálisabb trendeket és hogy útmutatást kaptunk a divat világából!
G.H.H.

Antal Gábor Trió

Születés:

Július elején a vár udvarán tartotta koncertjét

Kovács Angéla
Kovács Lenke

Házasság:
A trió 2016-ban alakult Budapesten. Tagok: Antal Gábor – zongora, Fekecs Ákos – dobok, Szentgallay György – basszusgitár. ‘Whirl’ címû lemezük – melyen nyolc saját kompozíció hallható – a következõ év elején jelent meg. Szerzeményeikben a változatos zenei
stílusok progresszív dallami, harmóniai és ritmikai megoldásokkal vegyülnek és mindegyikben tetten érhetõ a kortárs jazz hangulata. 2017 nyarán a zenekar megnyerte a kolozsvári Jazz in the Park Nemzetközi Versenyt. Egy héttel késõbb a Budafoki Pincejárat
Tehetségkutató közönségdíjasa lett. 2017 õszén a trió bejutott a Magyar Jazz Szövetség
jazzkombó-versenyének döntõjébe, ahol különdíjat nyert.
A zenekar 2018-ban a Mûvészetek Palotája meghívására fellépett a Jazz Showcase Fesztiválon és ugyanebben az évben megkapta az NKA Hangfoglaló Program támogatását. A
trió a 2018-as Laureate World-Jazz Verseny extra különdíjasa és meghívást nyert a hollandiai Amersfoort Jazzfesztiválra.
Antal Gábor már nem elõször koncertezett Simontornyán, és remélem nem is utoljára,
hisz simontornyai kötõdése van e helyhez, nagymamája, Gombai Józsefné még ma is itt
él köztünk.
Különleges élményt biztosítottak a hallgatóságnak és általuk egy kicsit közelebb kerülhettünk a Jazz zenéhez.
G.H.H.

Szél Daniella Dóra–
Németh Márk
Liptai Lívia–
Mészáros Sándor
Veres Edit–
Taylor Fraser Samuel
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Emlékezés dr. Selmeczy Ivánné tanárnõre –
Trude nénire
A napokban kaptam hírt arról, hogy „Dr. Selmeczy Ivánné szül.: Bérci Gertrúd magyar–történelem szakos tanárnõ életének 98. évében, 2019.
június 30-án visszaadta a lelkét Teremtõjének. Temetése 2019. július 31-én volt Budapesten, a Farkasréti Temetõ Hóvirág utcai ravatalozójában. Gyászolják: fia, lánya, menye, veje, unokái, dédunokái, tanítványai, s mindazok, akik tisztelték és szerették.”

Simontornyán nagyon sokan szerették, ezért szeretettel emlékeznek/emlékezünk meg Trude nénirõl. Életútját a Simontornyai pedagógusok emlékkönyvének lapjairól idézem.
Leánykori neve: Bérci Gertrúd. Születési hely, idõ: Szeged, 1922.
02. 26. Anyja neve: Miklauzsina Auguszta. Apja neve: Bérci József kiskereskedõ. Iskolai végzettsége: magyar–történelem szakos tanár – Állami Pedagógiai Fõiskola – Pécs – 1965. 07. 15. Foglalkozása, beosztása: tanár. Munkaviszonyának kezdete: 1960.
09. 01. (Igar–Vámszõlõhegy). Intézményünkben: 1968. 08.
16.–1981. 12. 31. Házastársa: dr. Selmeczy Iván állatorvos. Gyermekek: Iván (Gyõr, 1945. 02. 01.) közgazdász, Éva (Simontornya,
1949. 04. 14.) olasz–orosz szakos tanár. Cím: Templom u. 4., majd
Sport u. 13.
A fennmaradt törzslapokban az alábbiak olvashatók:
– Elvégezte a „Korunk fõbb gazdaságpolitikai kérdései” c. tanfolyamot
– 1961-tõl tagja a szakszervezetnek
– A község ifjúságvédelmi bizottságának tagja
– Könyvtáros
– 1979-ben elvégezte a felsõs osztályfõnöki munkaközösség vezetõi tanfolyamot
– 1980-ban részt vett az új tanterv a 6. osztályos történelemhez továbbképzésen
Az 1970-es évek közepéig a Templom utca 4-ben laktak, majd lakásuk felépítésekor elköltöztek a Sport u. 13-ba.
1981. 12. 31-én vonult nyugdíjba, de szinte megszakítás nélkül
dolgozott még 1994. 06. 30-ig – helyettesítette a GYES-en lévõ
kollégákat. Szükség esetén német nyelvet is tanított.
Hajdani igazgatója, Zsigmond Tiborné így emlékezett rá: „Bár a
kolleginának az általános iskolai magyar és német nyelv tanításában
volt szakmai tapasztalata, a gimnáziumban néhány hónapig
kénytelen volt francia nyelvet is oktatni.”
„… Óráira állandóan a legpontosabban és a legapróbb részletekig
felkészül, azokat módszertanilag és didaktikailag is kifogástalanul vezeti. Állandóan és rendszeresen szemléltet, nagyon sok
szemléltetõ eszközt készített. Ezt a szakfelügyelõ is megállapította látogatásai alkalmával. Mindkét tantárgyból szép eredményeket ért el. …” (1965) – Csákvári György igazgató (Igar–Vámszõlõhegy)
„… Szaktanári munkáját pontosság, precizitás jellemzi. Szívesen
próbálkozik új, munkaigényesebb, de eredményesebb metodikai fogásokkal. … Követelményeiben következetesen igényes. Tanulóival
szemben közvetlen, kedves és megértõ. … Irodalmi óráin súlyt helyez
a hazafias érzések felkeltésére …” – (1972) – Zsigmond Tiborné
igazgató.
Ifj. Pillich Ferenc entomológus gyógyszerész német nyelvû írásait, cikkeit dr. Selmeczy Ivánné fordította le magyarra a tanulmány
szerzõinek kérésére. Német tudásának köszönhetõen aktív korában németet is tanított, ha úgy kívánta a helyzet.

A Pillich tanulmány bemutatóján 2006 áprilisában. Dr. Selmeczy
Ivánné Bérci Gertrúd, a fordító, mellette Tóthné Unghy Ilona, a
könyv egyik szerzõje. Mögöttük Kiss Margit (id. Pillich Ferenc ’48-as
honvéd hadnagy dédunokája), mellette Ódor János Gábor régész (a
’48-as szabadságharc simontornyai résztvevõinek felkutatója) társszerzõk.
A Pillich tanulmány bemutatóján 2006 áprilisában. Dr. Selmeczy
Ivánné Bérci Gertrúd, a fordító, mellette Tóthné Unghy Ilona, a
könyv egyik szerzõje. Mögöttük Kiss Margit (id. Pillich Ferenc
’48-as honvéd hadnagy dédunokája), mellette Ódor János Gábor
régész (a ’48-as szabadságharc simontornyai résztvevõinek felkutatója) társszerzõk.
2008-ban Simontornya Városa a „Gyermekeinkért” díjat adományozta a tanárnõnek.
Életének utolsó évtizedét két gyermeke közelében töltötte. Hajdani igazgatójától tudom, hogy Éva lánya szinte mindennap meglátogatta, így megbeszélhették örömüket-bánatukat. Fia, Iván
pedig hétvégenként vitte el, hogy családi körben tudjon találkozni
unokáival, dédunokáival. Budán, az egyik egyház által mûködtetett idõsek lakóotthonában élt. Idõrõl idõre értesültünk arról,
hogy jól érezte magát, de 2019. július 30-án végleg álomba szenderedett. Az Istentõl szép, hosszú, szeretetteljes életet kapott.
Gyászjelentésének evangéliumi sorával ugyanezt üzeni nekünk:
„Szeressétek egymást! Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást!” (János 13:34-35)
Tóthné Unghy Ilona nyugdíjas pedagógus,
a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke
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Méltán lehetünk büszkék
a város amatõr mûvészeire!

Kovács Gyulától,
Kovács Istvántól,
Bakonyi Józseftõl,
Márkus Péter Gyulától,
Pluhár Istvánnétól,
Fenyvesi Henriknétõl,
Bagoly Ferencnétõl.

Naplemente
„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.

Õszi levélhullás
Életünk estéje.

22. alkalommal szervezte meg Gyurkó Gábor és Gyurkóné Tóth Irén a Simontornyai
Amatõr Képzõ és Iparmûvészek bemutatkozó kiállítását a TEMI Fried Mûvelõdési
Házban, ahol különbözõ mûvészeti ágak, különbözõ technikák amatõr képviselõi mutatkoztak be. A megnyitón hangulatát a Lelkes–Cserfes gitárcsapat mûsora tette még színesebbé. A mai rohanó világban nagyon kevesen tudnak kiteljesedni munkájukban, és tudják kreativitásukat kiélni. Nagy dolognak tartom, hogy Simontornyán 24 alkotónak sikerült megtalálnia a kreativitásukhoz vezetõ utat, ezzel teret engednek saját mûvészetük
kibontakoztatásához. Bizton állíthatom, hogy akik ezeket a mûveket készítették, tartalmas hobbit választottak, hogy megtalálják a kiteljesedést az életükben. A megnyitó után
a közönségé lett a terep, hogy szemügyre vegye a profi amatõrök nem ritkán lélegzetelállító alkotásait.

Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.

Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben
Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.

Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”
(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján
készült.)

Kiállítók: Babosné Csõgör Csilla (ajtódísz, kézmûves munkák), Balassa Patrik Normann
(rajz), Boros János Tamás (grafika, vers és próza), Dobos Anita (fotó, kézmûves munkák), Dolovai Zsuzsanna (lakásdekoráció), Enesei Józsefné (dekoráció), Gyenei
Lászlóné (horgolt figurák, gravírozott üveg), Gyurkó Gábor (rajz), Gyurkóné Tóth Irén
(rajz), Kis Jánosné (3D-s gyöngyhímzés, rajz), Kiss Margit (fotó), Kõnig Nándorné (szalmakép, harisnyavirág, rajz), Menyhártné Németh Mária (festmény), Molnár Gyuláné
(kreatív varrás), Monhaltné Patkós Mária (rézkarc), Molnár Péter Gergõ (fotó), Móricz
Zsuzsanna (gyöngykép), Nacsa – Sebestyén Ágnes (grafika, dioráma), Õszikék Csipet
Csapat (kézimunka, kézmûves munkák), Sebestyén Orbán Jánosné (kézimunka), SimonKult Rajzkör (tanulmányrajzok, vázlatok), Szili Gizella (kreatív varrás, rajz), Szili
Jánosné (kézimunka), Váczi Enikõ (rajz)
G.H.H.
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Fennállásának tizennegyedik évfordulóját
ünnepelte a simontornyai
Õszikék Idõsek Otthona
A jubileum alkalmából rendezett ünnepségen Csõszné Kacz Edit polgármester mondott köszöntõt, aki kiemelte, milyen fontos az emberekkel való törõdés, és ez hatványozottan igaz az idõsekre. Petrovics Péterné, az intézmény vezetõje megnyitóbeszédében elmondta, hogy az elmúlt években az otthon munkatársai mindent megtettek
azért, hogy az intézményt otthonuknak választó idõseket kiszolgálják, mindennapjaikat tartalommal, jókedvvel töltsék meg.
A beszédek és köszöntõk után ünnepi mûsor következett. Fellépett BSZV Nyugdíjas
Klub boszorkánytánccal és a helyi „falusi” énekkar egyveleg mûsorával, a Bõrgyári
Nyugdíjasklub matróz tánccal, majd az Õszikék Klub tagjai perdültek táncra, végül
„Hófehérke kicsit másképp” az Õszikék dolgozóinak elõadásában derítette nevetésre
a közönséget. A vacsora elõtt Szabó Csaba nóta énekes még fokozta a hangulatot. A
program végén a résztvevõk közösen fogyasztották el a pörköltbõl és süteménybõl álló
finom vacsorát.
G.H.H.

50 éves
osztálytalálkozó
Az 1969-ben végzett tímárok ötven év után ismét találkoztak. Elsõ feladatként összeírták a neveket, felkutatták a címeket, és akkor szembesültek azzal a szomorú ténnyel, hogy bizony öten már nem lehetnek velük, hisz a temetõkertben alusszák örök álmukat. Öten pedig egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak megjelenni. Az osztálytalálkozót hosszas
szervezés után Balog János jóvoltából Igaron tartották meg. A tovatûnt évek után mindig nagyon jó érzés újból találkozni, akár spontán a
szomszéd faluban, akár egy idegen városban, vagy alaposan megszervezve egy közös helyen és felidézni az elszállt iskolai évek megannyi
szép emlékét. A rohanó életnek ezt az elillanó és soha meg nem ismételhetõ csodáját próbálta felidézni a még élõ hûséges diáktársak egy
csoportja: a kilenc véndiák. Délben közösen ebédeltek és mindenkinek eszébe jutott valami érdekes iskolai történet, jó is, rossz is, amely
az idõ távlatában megszépült, olyannyira, hogy mosolyt csalt mindenki
arcára. Délután újra búcsúzni kellett, de olyan jól sikerült a találkozó,
hogy megígérték egymásnak, hogy jövõre újra találkoznak, remélhetõleg akkor már öttel többen lesznek.
G.H.H.

Álló sor: Bognár János, Barakonyi Antal, Gulyás Mihály, Reiter Lajos,
Prajda István
Ülõ sor: Ángyán Éva, Sebestyén Mária, Kiss Katalin, Gyõri Veronika
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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. Hibabejelentés: 1223-as telefonszámon.
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Komarno kupa 2019
A tavalyi sikeres szereplésnek köszönhetõen ismét meghívást kaptak a Jóbarátok
Teniszklub tagjai a június 10-ére meghirdetett Komarno kupára. Több párosuk is
szépen szerepelt, mivel a dobogós helyezések zömét nekik osztották ki! Sõt, a
mindent eldöntõ mérkõzést is e klub két párosa játszotta. A mezõny erõsségére
jellemzõ volt, hogy egy páros sem úszta meg vereség nélkül, végül a szettek aránya határozta meg a torna végkimenetelét.

1. helyezett Rózsa Gábor – Mihócs Zsolt
2. helyezett Rózsa Zoltán – Csendes Flórián
3. helyezett Oliver – Roman
Mindenképpen szót kell ejteni a házigazdák nagyszerû vendégszeretetérõl, akik finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal fogadták a vendégeiket,
biztosították a város központjában kialakított pálya
ingyenes használatát és jó hangulatot teremtettek a
résztvevõk számára. Jövõre visszavágót kértek a hazaiak, hogy végre õk is magasba emelhessék az immáron 2. alkalommal elnyert vándorkupát.

Simontornya OPEN 2019 Vegyes páros bajnokság

A nagyszámú nevezés és a többszöri idõpontegyeztetés után két csoportra osztva,
végre útjára indult a labda június 22-én a
délutáni órákban. Azt a kilátogató nézõk
és a résztvevõk is tudták, hogy az idén új
bajnokot avatnak a rendezõ Jóbarátok,
mivel az eddigi háromszoros bajnok (egyben rekorder is), Hamar Judit, az elfoglaltságának köszönhetõen az idén nem tudott
elindulni a versenyen, ezzel megadva másoknak is az esélyt a gyõzelemre.
A tavalyi mezõnybõl csak két „régi” páros
maradt, a többi nyolc teljesen új felállásban vetette bele magát a küzdelmekbe.
Feltûnõ volt a lányok harciassága, akik
nemcsak maguknak, de a partnerüknek is
bizonyítani akartak, ehhez azért jó partnereknek viszonyultak a férfiak, akik végig
nagyon sportszerûen viselkedtek a „gyengébbik nem” képviselõivel.

A csoportküzdelmek és az egyenes kieséses szakasz után 4 páros maradt „életben”,
de az idõjárás, ami eddig a több mint 20
versenyt is lebonyolító Jóbarátoknak kedvezett, ezúttal esõre váltott, így a küzdelmeket elhalasztották. A négyes döntõt végül július 7-én játszották le, ahol az alábbi
végeredmény született:
1. helyezett Reiter Ilona–Enesei József
2. helyezett Halbaksz Adrienn–Csendes
József
3. helyezett Bajcsi Ági–Mihócs Zsolt
4. helyezett Körtés Mónika–Nyirati József
Az eredményhirdetés elõtt szót kért
Kapinyáné Sziládi Erzsike, aki egy tortával
kedveskedett Nyirati Józsefnek, aki a hazai teniszversenyek lebonyolítását évek
óta koordinálja. A helyezettek kupát, oklevelet és nagy tapsot kaptak. Különdíjat kapott Haig Judit, aki a kemencében sült

csirkecombokat elkészítette a résztvevõknek. Mayer József a Mayer & Mayer Kft.
ügyvezetõje és a Jóbarátok Teniszklub
tiszteletbeli tagja és Shon Cottle (USA), a
Simontornyai English Camp egyik tanára,
aki a Jóbarátok meghívásának eleget téve
egész nap lelkesen szurkolt mindenkinek.
Köszönjük a Gálaker Panziónak, hogy a
pályát biztosította a verseny idejére, reményeink szerint jövõre kegyeibe fogadja az
idõjárás ezt a versenyt, ami egyre népszerûbbé válik a településen és a környéken
lakó játékosok számára is.
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