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2020. március 14-én szombaton rendkívüli konzultációra gyûltek
össze a képviselõ-testület tagjai.
Torma József polgármester elmondta, hogy a katasztrófavéde-
lemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszély-
helyzet kihirdetésérõl szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
való hivatkozással a magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendõ
intézkedésekrõl szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában
biztosított hatáskörök szerint jár el. A képviselõ-testület helyett
ebben a helyzetben a polgármester dönt, de kikéri a képviselõk vé-
leményét is.
A kormány elõzõ este döntött az általános és a középiskolák bezá-
rásáról. Az óvodák fenntartói viszont az önkormányzatok, illetve
önkormányzati társulások. Így a helyi óvoda és bölcsõde bezárásá-
ról neki kell döntenie. Javasolja, hogy az adott helyzetben zárják
be a simontornyai óvodát.
A képviselõk egyetértésüket fejezték ki.
Így a polgármester 2020. március 16. napjától visszavonásig a Si-
montornyai Vak Bottyán Óvoda és Bölcsõde intézményben rend-
kívüli szünetet rendel el. A rendkívüli szünet ideje alatt igény ese-
tén a gyermekek ellátására ügyelet keretében kerül sor. A gyerme-
kek étkeztetése – igény esetén – Simontornya város konyhája in-
tézkedési tervének megfelelõen történik. Az igények benyújtható-
ak a Simontornyai Polgármesteri Hivatalban.
2020. március 26-án ismét konzultációra gyûltek össze a képvise-
lõ-testület tagjai.
Torma József polgármester elmondta, hogy a jelenlegi járvány-
helyzet akár hónapokig is eltarthat. Ebben a helyzetben a polgár-
mester hozza a határozatokat. Hisz a demokráciában, és tudja,
hogy a jövõben is együtt kell majd dolgozni a testületnek. Ma nem
fognak szavazni az elõterjesztésekrõl, a polgármester dönt. Ko-
rábban a testületi ülésekrõl felvételt készítettek, errõl a jelen hely-
zetben lemondott. A lakosságot tájékoztatni kell folyamatosan.
Felmerült a hangosbemondás, de elvetették, mert nem jól érthetõ
a szöveg, és inkább félelmet kelt az emberekben. A SIM TV újra-
indításához minden technikai feltétel adott, 1-2 napon belül újra
mûködhet a kábeltévé-csatorna. Diel János ingyenesen átadja a
városnak a technikai felszerelést, a kábeltévé-szolgálató Tarr Kft.
örül is, mert a helyi tévé növeli az elõfizetõi számát. Optikai kábelt
kell telepíteni, azt kérte a szolgáltató, hogy az önkormányzat vegye
meg a kábelt, a kiépítést õk megcsinálják. Megkeresték a média-
hatóságot, az engedélyeztetés 45 nap. Ebben a helyzetben nem
akar annyit várni, kellenek a kommunikációs csatornák. Az éves
díj 47 ezer forint, engedély nélkül több százezres bírság is lehet.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ megjegyezte, hogy az
önkormányzat nem lehet médiaszolgáltató.
Torma József polgármester: Alapítvány valószínûleg lehet. A
Simontornyáért Közalapítvány nem kívánt mûködtetõ lenni, de
talán a Simontornya Múltjáért magánalapítvány majd lehet. Re-
méli, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel gyorsan megkapják az en-
gedélyt.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ: Felhívta a figyelmet,
hogy a napi mûsoridõt is be kell jelenteni a hatóság felé.

Torma József polgármester: A veszélyhelyzetrõl röviden: március
13-án a kormány bezáratta az iskolákat, ezért helyben úgy döntöt-
tek, hogy a Vak Bottyán Óvoda, Bölcsõdét is bezárják. Szombaton
(március 14-én) tartottak egy értekezletet, egy sor intézkedést
hoztak. Ezeket táblázatos formában vezetik. Például: bezáratták a

játszótereket, sportlétesítményeket. Tudja, hogy a városban van-
nak magánkézben lévõ sportlétesítmények is, amik közül egy még
mindig üzemel. Ez nem jó.
A menzán az étkezõk csak elvitelre kaphatnak ebédet.
Konzultáltak a kereskedelmi létesítmények vezetõivel, sok bolt
bezárt. A helyi Coop üzletben példamutatóan kezelik a helyzetet.
A maszkviselést szeretné zárt helyeken, például boltokban kötele-
zõvé tenni. A helyi háziorvos Mihócs doktor is kommunikálta a
facebookon, hogy a házi készítésû maszk is jobb a semminél. Sál,
kendõ is jó. Kéri, hogy a képviselõk, hivatali dolgozók is szorgal-
mazzák ezt, és viseljék is. A kormányhivataltól sem kapnak hasz-
nálható segítséget. Az önkormányzatnak kell megoldania min-
dent, közben az árak elszabadultak. Az az ételhordó doboz, ami a
múlt héten 27 forint volt, ma 110 forintba kerül. A konyha mûkö-
dése biztosan veszteséges most, drágult a hús, a zöldség. A védeke-
zésre költött pénzrõl a számlákat külön kezelik.
Bejelentés érkezett, hogy a városban zugkocsmák mûködnek.
Ha kijárási tilalom lesz, akkor számít a polgárõrség segítségére.
Kéri, hogy a képviselõk is vállaljanak majd járõrözést.
Pajor Balázs bizottsági tag észrevételezte, hogy az önkormányzat
költségvetése is veszélyben van: a bevételek csökkeni fognak, a ki-
adások nõttek.
Torma József polgármester elmondta, hogy az önkormányzati föl-
deken termelt krumpliból 5-5 kilót osztottak szét rászoruló csalá-
doknak. A hivatalban Nyirati József informatikus a leselejtezett,
de még használható számítógépeket felújította, ezeket a digitális
oktatás segítésére rászoruló gyerekek kapták.
Ha lesz helyben fertõzött, azt azért a polgármesterrel tudatják.
Úgy tudja, hogy járásonként több egészségügyi ellátó központot
fognak felállítani. Itt Tamási, Simontornya és Hõgyész jöhet szó-
ba.

Torma József polgármester: Már többször felvetõdött a kilépés
gondolata, 6 hónappal korábban kell jelezni. Évi 352 ezer forintot
fizetnek jelenleg a társulásba. Javasolta, hogy lépjenek ki.
A képviselõk egyetértésüket fejezték ki.

Torma József polgármester: A lakásrendelet módosításáról is
többször tárgyaltak már. Most az a javaslat, hogy 6, eddig szolgála-
ti lakás besorolású lakást tegyenek át a piaci besorolásúba. Ezek:
Templom utca 5., Templom utca 4-ben 2 lakás, a Petõfi utca 8., a
Mészáros utca 7. és a Pásztor u. 36. Aztán majd késõbb döntenek
az árakról is. Jelenleg az önkormányzati bérlakásban az ár 258 fo-
rint/négyzetméter, ha másfélszeresére emelik, akkor is még 38
ezer forint lesz egy 100 négyzetméteres lakás bérleti díja.
Körtés István képviselõ: Lehet kétszeres is az emelés.
Csõsz László képviselõ: A Templom utca 4-nél nagyon figyelni
kell, ott vannak az orvosi rendelõk, ha azt kiveszi egy sokgyerekes
család, és ott játszanak a gyerekek a rendelõnél, az nem szeren-
csés.
Molnárné Bereczki Annamária hatósági osztályvezetõ emlékezte-
tett, hogy a Templom utca 4-ben úgy nyertek a pályázaton, hogy 5
évig meg kell ott tartani a rendelõket és a szolgálati lakásokat.
Torma József polgármester: A lakásrendelet alapján a kiadó laká-
sokat meg kell pályáztatni. A gyógyszertár feletti lakás most nem
lakható. A Mészáros utcai jelenleg lakott, a többi kiadható, legyen
belõle bevétel, hiszen vélhetõen jelentõs összegek esnek ki majd
az idei költségvetés bevételi oldaláról.

Torma József polgármester: Javasolja, hogy adják oda a jelentke-
zõnek.
A képviselõk egyetértésüket fejezték ki.
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Torma József polgármester: 1,8 millió forint az ár, ha a vevõnek ez
megfelelõ, akkor megveheti.
A képviselõk egyetértésüket fejezték ki.

Torma József polgármester: A pályázatra nem érkezett jelentke-
zõ. Beszélt két szomszéd település vezetõjével, megkérdezte, ná-
luk, hogy oldják meg a feladatot. Tolnanémediben az önkormány-
zat tartja fenn a temetõt. 1 fõt alkalmaznak megbízási szerzõdés-
sel: õ nyitja ki a ravatalozót, bekapcsolja a hûtõt. A halott átvétel
reggel vagy a délelõtti órákban történik. 25 ezer forintot kap ha-
vonta. A szemétszállítást az önkormányzat megoldja, a füvet vál-
lalkozó nyírja. Sírhelymegváltás díján kívül más kötelezõ térítési
összeget nem határozott meg az önkormányzat.
Pincehelyen a temetõ az egyházaké. A korábbi szolgáltatóval szer-
zõdést bontottak, most az önkormányzat közfoglalkoztatás kere-
tében végezteti a fûnyírást. Van egy fõ temetõgondnok megbízási
szerzõdéssel 40 ezer forint/hó díjért. A ravatalozó használatáért 10
ezer Ft+áfa fizetendõ, és 5000 Ft+áfát fizet a vállalkozó a temetõ-
ben folytatott tevékenységek (például síremlékkészítés) után. Az
igénybevételt 2 nappal elõre jelezni kell egy formanyomtatványon.
Online is be lehet adni. A sírhelymegváltást most kezdik, vettek
hozzá egy programot.
Körtés István képviselõ: A pályázatot ki kell plakátolni. Nem kell
a régi szolgáltatót keresni, hanem egy új gondnokot.
Csõsz László képviselõ: Ma a közmunkások 20 köbméter szemetet
tüzeltek el a temetõben. A szemetes kutricák üresek, de a temetõ
oldala még gyalázatosan néz ki.
Torma József polgármester: Rendbe kell tenni az egész területet,
aztán figyelmeztetõ táblákat kell kihelyezni, és kamerával figyelni
a területet.
A jelenlegi díjak: 1-es sírhely 25 évre 8.000 Ft, 2-es sírhely 15.000
Ft, urna 10 évre 15.000 Ft. A temetkezési vállalkozó által fizetendõ
díj 12.000 Ft, a hûtõ használata 2000 Ft/nap. A temetõ fenntartási
díj (a szemét elszállítás a temetés után) 7.000 Ft. Szerinte ezek a dí-
jak maradjanak meg. Az átvételi díj 5000 Ft, szerinte ez ne legyen.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ felhívta a figyelmet,
hogy a testület decemberben már tárgyalta a rendeletet, akkor vál-
tozatlanul hagyták ezeket a díjakat.

Torma József polgármester: Az Arany János utcai kútról van szó,
a pénzt a gördülõ fejlesztési terv tartalmazza. Már tavaly április óta
húzódik az egész. Most vannak engedélyeztetési fázisban, és a lé-
nyeg, a gördülõ fejlesztési tervben megvan rá a fedezet. Simon-
tornyán van 47 kút, de a bõrgyári kutaknak más hasznosítása lehet.
Megpróbálják ipari parkká nyilváníttatni a területet.
A kútfúrást meg kell csinálni, mert a GFT-ben megvan rá a pénz,
másra nem költhetõ. Több beruházást csináltak, több van folya-
matban, mint amit az emberek látnak.

Torma József polgármester: A nyertes ajánlattevõtõl jövõ héten
megrendeli a gépeket.
A polgármester a konzultációt lezárta, majd a következõ döntése-
ket hozta:
– A települési támogatási kérelmeket elbírálta, az érintettet értesí-
teni kell.
– Javaslattételi jogával élve: a Tolna Megyei Önkormányzat kitün-
tetõ díjára a felterjesztéseket – az elismerésre való érdemesség
okának tömör megfogalmazásával, az érdemességet alátámasztó
életrajzzal, jellemzéssel – megküldi a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése elnökének.
– „Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja” megyei
kitüntetésre a Krammer Ferenc Kórust,

– „Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja” megyei
kitüntetésre Zámbó Tibor urat,
– „Tolna Megye Közbiztonságáért díjra” a Simontornyai Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületet javasolja felterjeszteni.
– Döntött, hogy Simontornya Város Önkormányzata 2020. de-
cember 31. napjával a DÁM Önkormányzati Társulásból kiválni
szándékozik.
– Döntött arról, hogy:
1. a Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonában álló
3048-as helyrajzi számú ingatlan a Stamina 2004. Kft. által készí-
tett termõföld-értékbecslésben meghatározott 574.000 Ft-os vé-
telárért értékesítésre kerüljön;
2. a Simontornya Város Önkormányzatának tulajdonában álló
3143-as helyrajzi számú ingatlan a Stamina 2004. Kft. által készí-
tett termõföld-értékbecslésben meghatározott 163.000 Ft-os vé-
telárért értékesítésre kerüljön;
3. az adásvételi szerzõdés elkészítésének költsége, valamint az ér-
tékesítéssel kapcsolatos egyéb költségek a vevõt terhelik;
4. a 7081 Simontornya, Szilfa u. 50/b. (hrsz.: 1265/2) alatti lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésû és 471 m
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nagyságú ingatlant
eladásra jelöli ki, vevõnek pedig Kolonics Brigitta (Simontornya,
Vár tér 2.) lakost. Az ingatlan vételára 1.800.000 Ft, azaz egymil-
lió-nyolcszázezer forint, melybe a már teljesített 50.000 Ft, azaz öt-
venezer forint bánatpénz beszámítandó.
A vételár egy összegben fizetendõ ki, részletfizetés nem engedé-
lyezhetõ. A tulajdonjog átírása csak a teljes vételár kifizetését kö-
vetõen kerülhet sor.
– Megállapította, hogy a 13/2020. (I. 27.) számú KT határozat sze-
rinti kegyeleti közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat eredmény-
telen volt. Simontornya város polgármestere ismételten nem írja
ki a pályázatot.
– Döntött arról, hogy:
1. kezdeményezi a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hi-
vatalnál Simontornya város 2020–2034. évi idõszakára készített
gördülõ fejlesztési terv módosítását;
2. egyeztet a DRV Zrt.-vel, valamint megrendeli a tervezett mû-
szaki megoldásokkal kapcsolatos tervezési munkákat és az érin-
tett terület szükség szerinti rendezését;
3. a kivitelezési, tervezési munkálatok kapcsán esetlegesen felme-
rülõ –az elkülönítetten kezelt bérleti díjból nem fedezhetõ – ki-
adásokat illetve költségeket a 2020. évi költségvetés felhasználási
célú céltartalék terhére vállalja.
– Megállapította, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, álla-
potjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek
beszerzése” címû projekt kapcsán a gépbeszerzés ellátójának ki-
választása megtörtént.
Az eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ az Agro Nova
Kft. (8948 Nova, József A. út. 5/a), akivel a polgármester a szerzõ-
dést aláírja.
– Támogatta a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola Simontornyai Telephelyét (7081 Simontornya, Petõfi
utca 1.) érintõ átszervezést, a zenemûvészeti ág tanszakjainak
elektronikus zene, billentyûs tanszakkal való bõvítését.
– Úgy határozott, hogy 2020. március 23. napjától visszavonásig az
idõsek és rászoruló részére a Simontornyai Õszikék Szociális Szol-
gáltató Központban az ebédszállítás és a gyógyszerkiváltás szol-
gáltatás igénybevétele ingyenes.
Simontornya Város Polgármestere a következõ rendeletet alkot-
ta:
5/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet a helyi közmûvelõdési
feladatok ellátásáról,
6/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátá-
sokról szóló 3/2015.(II. 26) önkormányzati rendelet módosításá-
ról
7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeirõl szóló
10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról,
8/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl
szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A polgármester tollából
A költségvetési rendeletünk elfogadása
miatt a február havi soros testületi ülés ko-
rábbi idõpontban történõ megtartása miatt
közel másfél hónap telt el, így a megszo-
kotthoz képest egy hosszabb periódusról
szeretnék beszámolni.
A szõlõhegyi utak fejlesztése tárgyában
nyert pályázat kivitelezési szakasza befeje-
zõdött, a mûszaki átadás megtörtént. A ki-
vitelezõ és a mûszaki ellenõr jelenlétében
az utat február 24-én átvettem. A padkák
elmaradt tömörítésével és Árendás Sára
szõlõje elõtti felhajtóval kapcsolatban kér-
tem pótmunkát. A felhajtó esetében nem
kivitelezõi, hanem tervezési hiba történt.
Az építési költségek elszámolása érdeké-
ben megkezdtük a kifizetési kérelem elõké-
szítését. A beruházáshoz kapcsolódó gép-
beszerzés és az egy fõ gépkezelõ alkalmazá-
sának elõkészítését is megkezdtük. Márci-
us 19-én Kojnok Róbert képviselõvel No-
ván, az Agrosat Kft. telephelyén jártunk.
Megtekintettük a megvásárolni kívánt erõ-
gépet és a hozzá csatlakoztatható berende-
zéseket (rézsûvágót, tolólapot, ágaprítót).
A pályázati eszközökkel együtt kezelnénk a
közfoglalkoztatás keretében megnyert 5
tonnás pótkocsi beszerzését is. A képvise-
lõ-testülettel egyeztettem a beszerzésekkel
kapcsolatos kérdésekben.
A városi csatorna- és ivóvízrendszerek fo-
lyamatos feladattal látnak el bennünket.
Nem kívánom felsorolni azon helyeket és
problémákat, ahol csak az elmúlt másfél
hónapban feladatunk jelentkezett. Határo-
zottan a jelentkezõ problémák megoldásá-
ban és nem elodázásában vagyunk érdekel-
tek. Február 18-án tárgyaltam Májer József
úrral, a siófoki székhelyû Kristály Kft. tulaj-
donosával. Az õ szervezésében február 25-
én Siófokon megbeszélést folytattunk a
DRV regionális és körzeti vezetõivel, erre
a munkamegbeszélésre két képviselõ is el-
kísért. Úgy gondolom, a találkozó sikerét
az is bizonyítja, hogy több területen is sike-
rült elõre lépnünk. Folyamatban van a Vár-
kert utcában lévõ szennyvízproblémák
megoldása. Az ivóvíz-tisztítómû mellé ter-
vezett új kút helyét ésszerûségbõl megvál-
toztattuk és megkezdõdött az Arany János
utcába történõ áttervezése, illetve a majd
kitermelt víz Várkert utcába történõ beve-
zetésének tervezése. A jelentõs költséggel
járó munkálatok elvégzéséhez a gördülõ
fejlesztési tervben található források átter-
vezése, átcsoportosítása is elkezdõdött.
A már megvalósult egészségügyi pályázat
(orvosi rendelõ) ellenõrzését megkezdte a
Magyar Államkincstár. Az ellenõrzés ész-
revételeit 22 pontban foglalta össze a bi-
zottság, az errõl készült jegyzõkönyvet át-
vettem. 30 nap áll a rendelkezésünkre a hi-
ányosságok megszüntetésére.
A Sió projekthez kapcsolódó kivitelezési
szerzõdést március 6-án a közbeszerzésben
nyertes vállalkozással aláírtam. Elméleti-
leg 240 nap áll rendelkezésre a kivitelezés-
re. A felmerült problémák (helyszín, köz-

mûvek) miatt a munkaterület átadására
nem került még sor. A kivitelezés megkez-
désének idõpontja jelenleg bizonytalan.
A barna mezõs beruházásunk kapcsán feb-
ruár 18-án került sor egy tervezõi egyezte-
tésre, majd ezt követõen fogalmaztuk meg
és adtuk át a kiviteli tervhez szükséges meg-
bízói elvárásokat. Az eljárás hosszúsága
miatta a tervezõ kéthetes csúszást jelentett
be, várhatóan a hónap végére készülnek el
a kiviteli tervekkel, majd ezt követõen kez-
dõdhet meg a nyílt közbeszerzés. Kojnok
Róbert képviselõ több alkalommal találko-
zott és beszélt a tervezõkkel, koordinálja az
ott elvégzendõ feladatokat.
Fejlesztési koncepciónkkal összhangban
megkezdtük a település csapadékelvezeté-
sének újragondolását. Február 20-án tár-
gyaltunk, majd a helyszínt bejártuk egy ter-
vezõvel. Elsõ lépcsõben egy koncepcióterv-
ben gondolkozunk. Sajnos a 20 évvel ez-
elõtti tervek felett már eljárt az idõ.
Az orvosi ügyelet szerzõdött szolgáltatója
hivatalos levélben kereste meg az önkor-
mányzatot, amelyben jelezte, hogy az orvo-
si óradíjak emelkedése miatt a szerzõdött
összegért nem tudja már ellátni a feladatot,
ezért a hozzájárulás emelését kérte. Ennek
elmaradása esetére bejelentette a szerzõ-
dés felmondását. A probléma kezelése ér-
dekében több alkalommal kértünk jogi se-
gítséget, március 4-én a jegyzõ asszonnyal a
közbeszerzést lefolytató ügyvédi irodánál
is jártunk. Március 9-én az alpolgármester-
rel és egy képviselõvel kint jártunk az ügye-
leten, ahol megtekintettük az állapotokat
és a dolgozókkal is beszélgettünk. Mivel az
ügyeleti szerzõdése az idei évben lejár,
azért felmerült már a szükséges közbeszer-
zési eljárás elõrehozása is. Két új jelentke-
zõvel is tárgyaltunk, akik esetlegesen pályá-
zatot nyújtanának be. Március 13-án össze-
hívtuk a társulási tanácsot, ahol a társult te-
lepülések vezetõivel beszéltük át a lehetõ-
ségeket. Jó hír lehet, hogy egy újabb telepü-
lés is jelezte a csatlakozási szándékát, így
ezáltal az elkerülhetetlennek tûnõ telepü-
lési hozzájárulás mértéke csökkenhet.
Március 4-én a vár intézményvezetõjével
megbeszélést folytattunk Balogh András-
sal, a simontornyai várról készített 3D-s
film rendezõjével. A téma a vár jövõje volt.
András felajánlotta a segítségét az elképze-
lések rendezéséhez.
Február 20-án Simontornyán fogadóórát
tartott Süli János miniszter úr, a választó-
körzet parlamenti képviselõje. Elõtte meg-
beszélést folytattunk a polgármesteri iro-
dában, ahol a miniszter úrral átbeszéltük a
város elõtt álló feladatokat, kértük és fel-
ajánlotta segítségét néhány probléma meg-
oldásában.
Február 28-án Süli János miniszter meghí-
vására részt vettem Pakson a Magyar Falu
program soron következõ pályázati lehetõ-
ségeinek ismertetésére összehívott megbe-
szélésen. Idõközben a pályázati kiírások
egy része megjelent, így két pályázat elõké-

szítését is megkezdtük. Elképzelésünk sze-
rint a könyvtár és klub épületének felújítá-
sára és a Könyök utca felújítására adnánk
be pályázatot.
Február 24-én megbeszélést folytattam az
E.ON közvilágítási területi referensével. A
megbeszélés kapcsán elkezdtük a város
energiavásárlásának (gáz, áram) és a közvi-
lágítás állapotának és feladatainak felül-
vizsgálatát.
Március 16-án részt vettem a volt bõrgyár
területén mûködõ ipari társasház ülésén.
Az ülés során több mûködést és fejlõdést
gátló témáról ejtettünk szót. A munkahely-
teremtésben és a város jövõjében fontos
szerepe lehet ennek a részben kihasználat-
lan ipari területnek. A terület fejlesztése
érdekében több terv megvalósítását kezd-
tük el.
Február 11-én a Tamási rádió, március 2-
án a Tolna Táj képviselõjével folytattam
megbeszélést. Mindkét médiaszolgáltató
díjazás ellenében az együttmûködését
ajánlotta fel. A rádió ajánlata a testületi
ülés anyagában szerepel. A lakosság tájé-
koztatását nagyon fontosnak tartom és
képviselõtársaimmal helyi megoldásban
gondolkozunk.
Steinberg testvértelepülés polgármester-
ének meghívására március 6-7. között Né-
metországba utaztam volna. A járvány-
helyzet miatt az utazást lemondtam.
Március 13-án képviseltem a várost a Dám
Társulás és annak pénzügyi bizottságának
ülésén Tamásiban.
Március 13-án találkozóra és megbeszélés-
re hívtam a város házi- és gyermekorvosait.
Az aktuális feladatok mellett már egyeztet-
tünk a koronavírussal kapcsolatban. Az ezt
követõ héten gyorsultak be a vírussal kap-
csolatos események, amelyek több intézke-
dést is generáltak a településen. A hozott
intézkedésekrõl, végrehajtott feladatokról
eseménynaplót vezetünk.
A járványhelyzetre tekintettel lemondtam
a március 15-i ünnepi rendezvényt. Sajná-
lom, hogy meg kellett lépnem ezt. Köszö-
nöm a gyerekeknek, pedagógusoknak a
rendezvény elõkészítésében végzett mun-
káját. A város nevében csendes megemlé-
kezéssel koszorút helyeztünk el a Petõfi-
szobornál.
Március 9-én a nõnap alkalmából férfi kol-
légáinkkal köszöntöttük a hivatal és az in-
tézmények hölgy dolgozóit.
Az elmúlt idõszakban az alábbi rendezvé-
nyeken vettem részt: február 22.: nyugdíjas
farsang Tolnanémedi, február 25.: a Fény-
erõ Egyesület farsangja, február. 28.:
Pillich Ferenc Szakképzõ szalagtûzõje,
március 6.: Török Orsi festõmûvész kiállí-
tásának megnyitója.
Az elmúlt idõszakban három szépkorút kö-
szöntöttünk fel 90. és 95. születésnapja al-
kalmából.

Torma József polgármester
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Szülõk és nevelõk bálja
A farsangot évszázadok óta vidáman éljük meg, függetlenül attól, hogy milyen idõk uralkodnak. Az embernek ugyanis szükséges, hogy
néha idõt szakítson a szórakozásra, és elszakadva a valóságtól, erõt nyerjen a holnap küzdelmeihez.

Második alkalommal került megrende-
zésre a Vak Bottyán Általános Iskola al-
sós tagozatának szervezett jótékonysági
bál. Dolovai Zsuzsanna szervezésével ta-
nítók és a szülõi munkaközösség tagjai vi-
dám mûsorukkal idézték meg a 90-es
éveket. A rendezvényen Torma József
polgármester köszöntötte a vendégeket,
ezután apró kis néptáncosaink és a mo-
dern tánciskola növendékei is megmutat-
ták a közönségnek megszerzett tudásu-
kat. Az esti mulatsághoz a zenét az Ref-
lex Duo biztosította.
Az idei jótékonysági bál iránt is nagy volt
az érdeklõdés, ami arra utal, hogy sokan
viselik szívükön a település kisiskolásai-
nak sorsát. Ezenkívül számos nagylelkû
támogató tombola felajánlással vett részt
a jótékonykodásban, amit ezúton szeret-
nénk megköszönni! Remélhetõleg jövõ-
re egy szebb és játékokban gazdagabb
környezet fogja várni az iskolába érkezõ
gyermekeket.

G.H.H.

Jótékonysági bál az óvodáért

2020. február 1-jén rendezték meg a simontornyai óvoda és bölcsõde javára a jótékonysági farsangi bált. A tombolajegyekbõl és a fel-
ajánlásokból származó bevételt az intézmények javára fordítják.
Ahogy a korábbi években, ezúttal is a TEMI Fried Mûvelõdési Ház volt a mulatság helyszíne, ahol közel százan vigadtak együtt a télbú-
csúztató rendezvényen. Egy igazi mesevilágba csöppent a közönség, ahol az óvodai és bölcsõdei dolgozók és a szülõi munkaközösség
tagjai vidám, bohókás és egyben tanulságos mesejelenetet adtak elõ a jelmezek mögött megbújva. A jó hangulatról a Reflex Duó
gondoskodott.
Számos helyi vállalkozó és magánszemély támogatói jegyek formájában lett anyagilag is részese a jótékonykodásnak. A másik bevételi
forrást a tombolajegyek jelentették – az idén is nagyon sok tombola felajánlás érkezett, amit a szervezõk ezúton is szeretnének megkö-
szönni. A bálon befolyt összeget a csoportszobák berendezéseinek cseréjére és fejlesztõ eszközökre fordítják.
Támogatók: Korall üzletlánc, Ságvári Józsefné – Coop ABC, Pékáru mintabolt – Fresliné Ági, Glück Katalin, Fûben-Fában Biobolt,
Mészáros Etelka, Bonyár Renáta, Vionzó – vegyi áru bolt, Boros Eszter, Horváth Istvánné & Horváth Márta, Gyeneiné Adrián Zsu-
zsanna, Kerekes Csaba és családja, Simotrade Kft., Tulipán Étterem, Horkaborka – Dolovai Zsuzsanna, Kómár – Külüs Ágnes,
Halbaksz Adrienn, Horváthné Kovács Erika, Fésû Lajos és családja, Tóth Attila és családja, A és K Kft., Szabó Attila, Hegyi Ferencné
és családja, Nyári Laura, Cseh Iván és családja, Csilla virágbolt, Körtés Gábor és családja, Kántor Mónika – varroda, Fried Kastély,
Kelo – Metál Kft., Food –Hold Kft., Horváth Roland és családja, Malom Market, Horváth Anita, Horváthné Kovács Éva, Szabó–Szép
Teréz, Farkas Tanya.

G.H.H.
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2020. március 15.

NEMZETI ÜNNEP –

ÜNNEPLÕ TÖMEG

NÉLKÜL
Ilyen megemlékezésünk még nem volt. A koronavírus-járvány miatt a
nemzeti ünnep is más volt. Elmaradt az ünnepi mûsor, a fáklyás felvonu-
lás, de az 1848-49-es hõsökrõl így is megemlékeztek: a város vezetése, a
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, az egyházi elöljárók és a
Simontornyai Városvédõ Mozgalom képviselõi is. Külön–külön érkez-
ve helyezték el a megemlékezés koszorúit Petõfi Sándor szobránál. Az
ünnepi mûsort ezúttal interneten, felvételrõl nézhettük otthonról, de
mégis méltón emlékezhettünk a forradalomra.

G.H.H.

A Pákozdi Katonai Emlékpark
évadnyitó ünnepsége

Könyv István János 2020. március 7-én a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Em-
lékhely 11. évadnyitó ünnepség keretében elismerést vehetett át Benkõ Tibor hon-
védelmi minisztertõl. István volt az, aki 1978 tavaszán honvédként vázlatain elsõ-
ként rögzítette azt az elgondolást, amibõl a 40 év során a Katonai Emlékpark kifej-
lõdhetett.
KEMPP: A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely az 1848. szeptember
29-i, pákozd–sukorói csata tiszteletére és emlékére, 1951-ben állított obeliszk kör-
nyezetében került kialakításra a Mészeg-hegyen Pákozdon.
A katonai emlékpark fejlõdése 2002-ben kezdõdött meg 11 szervezet összefogásá-
val, majd az Európai Unió pályázati támogatása által 2008-tól jelentõsen felgyor-
sult.
Jelen formájában az emlékhely 2010-ben nyitotta meg kapuit, és célja, hogy bemu-
tassa az 1848-ban alakult Magyar Honvédség történetét, az elmúlt 170 év fõbb kato-
nai eseményeit és emléket állítson e korok ismert és ismeretlen katonahõseinek.
Bízom benne, hogy a jövõben minél több simontornyai is ellátogat e helyre.
Gratulálok az elismeréshez!

G.H.H.
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Megnyílt Török Orsi
festõmûvész,

„EGY ÉLET IMÁI” címû
kiállítása a várban

A kiállítást Kovács Jánosné
Lengyel Ilona nyitotta meg.
Néhány gondolatban megosz-
totta ismereteit az alkotómû-
vészrõl, munkásságáról és rö-
vid életérõl:
„Török Orsi képei színesek,
stilizáltak, a világ apróbb jelen-
ségeinek bemutatásával párhu-
zamosan nagy távlatokat is
megragadnak mind térben,
mind idõben. ’A képeimen a
múló pillanat rögzítésére tö-
rekszem háromféle módon; a
felidézett múlton, az elképzelt
jövõn és a jelenre való rácso-
dálkozáson keresztül.’ – írta
magáról. A festõnõ igyekezett e
képeken keresztül megmutatni
nekünk a saját világfelfogását, kétségeit, érzelmeit. Jel címû sorozata szimbolikus utalásnak
tekinthetõ az általa örök érvényûnek tartott igazságokra.
De ki is volt az az ember, az a fiatal nõ, akibõl a kifejezés vágya ezeket a különleges képeket
hozta ki?
Török Orsi 1976-ban született, s a tehetsége, érzékenysége mellé sokat tanult is a festészetrõl.
Már középiskolának is képzõmûvészeti tagozatút választott. Elvégezte a Képzõmûvészeti
Egyetemet elõször festõ, majd tanár szakon is. Munkáit több egyéni és csoportos kiállításon
megtekinthette a közönség, többek közt az Operaházban, a Vigadó Galériájában, a Nyitott
Mûhelyben, a Millenárison, valamint az Átrium moziban. A látogatók elismerése mellett
szakmai elismeréseket is kapott már egészen fiatalon, 1991-ben a Zebegényi Mûvésztelep I.
díját és a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola I. díját is megkapta.
Sajnos az életmûve 2018 óta már nem bõvülhet tovább, csak a meglévõ képei segítségével is-
merkedhetünk vele, a gondolataival s a képei által felidézett gondolatok, érzelmek segítségé-
vel önmagunkkal.”
Torma József polgármester szeretettel köszöntötte a megjelent családtagokat és baráto-
kat, a Krammer Ferenc kórus rövid, zenés mûsora tette teljessé ezt a megható délutánt.

G.H.H.

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt lakosaitól:

Brand Józseftõl,
Polákovics
Miklóstól,

Almási Jánostól,
Takács Imrétõl,

Pintér Mária
Gizellától,

Balogh Ferencnétõl,
Pápai Istvánnétól,
Horváth Lajostól

Naplemente

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

Õszi levélhullás
Életünk estéje.
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 Polgármes-
teri Hivatal nyilvántartása alapján ké-
szült.)
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Értékeink sorozat

A Szentháromság-szobor
Naponta elmegyünk mellette, hozzátarto-
zik városunk utcaképéhez, rápillantunk,
ismerõs … De vajon látjuk-e? Elgondolko-
dunk-e rajta, miért állíthatták elõdeink,
milyen jelentéseket hordoz, miért annyira
aktuális ma is?
A Simontornyai Értéktár Bizottság nyil-
vántartása szerint helyi érték, amit a Tolna
Megyei Értéktár is nyilvántart. A felirat
szerint az 1790-es években készült késõ ba-
rokk vagy copf stílusban. Régi, mûemlék,
mûvészettörténeti érték, megbecsülésre
érdemes.
Sokan nem tudják, hogy a török 1686 szep-
temberében történt kiûzése után ország-
szerte rendkívül gyászos volt a közegész-
ségügyi helyzet. Felütötte fejét a kor legsú-
lyosabb és méltán rettegett járványa, a pes-
tis, ami 1691 és 1773 között többször is
megtizedelte a lakosságot. A fekete halál-
nak is nevezett betegséget a kor embere Is-
ten büntetésének vélte, ezért bûnbánatot
tartottak, vezekeltek és fogadalmat tettek,
aminek megerõsítésére közadakozásból
fogadalmi emlékeket építettek. Az elsõ
Szentháromság-oszlopot I. Lipót állíttatta
az 1670-es évek végén a bécsi Grabenen.
Magyarországon 1706-ban Budán építet-
ték az elsõt, majd a települések sorban kö-
vették a példát.
Ebben a nehéz, járványos idõszakban is-
mét a figyelem középpontjába kerülhet-
nek ezek a szobrok. Érdemes kicsit elmél-
kedni rajta, mit is jelenthet nekünk ma. A
mindennapos monoton, hajszolt életben, a
lesütött szemmel egymás mellett is elroha-
nó emberiségnek szüksége van rá, hogy a
tekintetét megemelje, egy pillantást ves-
sen fölfelé. Látnunk is kell, nem csak néz-
nünk. E megpróbáltatásokkal teli járvá-
nyos idõszakban a Szentháromság-szobor
alatti földkupactól feljebb is kell tekinte-
nünk. Hosszú idõk óta áll itt a város köze-
pén és most tényleg észre kell vennünk!
Kicsik vagyunk, törékenyek, és nem va-
gyunk mindenhatók.
A szakszerû leírás szerint: a párkánnyal le-
zárt, sarkain pillérekkel tagolt, négyzetes
hasáb alakú talapzaton áll a felfelé enyhén
sudarasodó, felsõ részén angyalokkal dí-
szített pillér. A volutás (spirál alakú görbe
vonalas), füzérdíszes fejezetének tetején
látható a Szentháromság-szoborcsoport.
A talapzat pillérein négy szentet ábrázoló
szobor, a homlokoldalon egy dombormû,
elõtte oltárépítmény található.
A talapzat homlokoldalán Szent Rozália
dombormûve látható. Szicíliában grófi
családba született 1130-ban, kényelem és
pompa közt nevelkedett. Titokban mind-
ezt otthagyta, õ az önmegtagadást, a ma-
gányt választotta. Egy elhagyatott helyen

barlangba vonult és a szüntelen imát vá-
lasztotta. Halála is ima közben érte, jobb-
jában feszületét szorongatva. Csaknem öt-
száz év múlva találták meg barlangja pad-
lóján fekve, a palermói pestisjárvány ide-
jén. Járványos betegségek ellen azóta is so-
kan érezték hathatós közbenjárását.
Szent Katalin a talapzaton álló négy alak
közül az elsõ. A 4. század elején, a császár
látogatása idején megtagadta a bálványál-
dozatban való részvételt és a kereszt jelét
rajzolva magára, jelezte, hogy keresztény.
A császár pogány filozófusokat rendelt a
meggyõzésére, akik megtértek a lány hatá-
sára, ezért megégették õket. A császár ez-
után felkínálta Katalinnak a császárnõi
trónust, ám õ egyértelmûen visszautasítot-
ta a kísértést. A bálványimádásra ezután
kínzásokkal próbálták rábírni: ólmos osto-

rokkal megostorozták, börtönbe vetették.
Egy éles és hegyes késekkel kirakott kerék-
re kötötték, hogy így összevagdossák, de az
Katalin imájára darabokra tört. Végül a
császár lefejeztette õt. Mivel utolsó imád-
ságában Katalin a betegeknek és haldok-
lóknak is segítséget ígért, a késõ középkor-
ban gyakran a kórházak patrónájaként is
megjelenik.
Szent Sebestyén a legnépszerûbb szentek
közé tartozik. Mint segítõszenthez fordul-
tak hozzá pestis és más járványok idején.
Vértanúságának legendája azt a keresz-
tény hitet támasztja alá, miszerint a keresz-
tény élet valójában elpusztíthatatlan. Bár-
milyen borzalmasak is az alkalmazott kín-
zások és a halál módjai, alapjában véve
nem árthatnak a hívõnek, hiszen õ halha-
tatlan. Sebestyén egyszerre tudott császári
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tiszt és hûséges keresztény lenni. A legen-
da tehetséges szónoknak tartja, aki bajtár-
sait el akarta vezetni a hithez, és bátorítot-
ta a fogságban sínylõdõ keresztényeket.
Végül a császári törvényszék elé került, és
hite miatt halálra ítélték. Karóhoz kötöz-
ték, hogy a katonák halálra nyilazzák.
Amikor már halottnak vélték, otthagyták.
Egy jámbor római özvegy a házába fogadta
és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor
Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság
elõtt, úgy fogadták, mint aki holtából tá-
madt föl.
Szent Flórián a 3. században élt, ekkor vet-
te fel a keresztény hitet. A római légióban
századosként szolgált. A 303-ban újra ki-
tört keresztényüldözés idején Flórián a
fogságba ejtett keresztény foglyok segítsé-
gére sietett, ezért elfogták és bíróság elé ál-
lították. Egykori katonatársai vitték a bíró
elé. Büntetésként megbotozták, és kõvel a
nyakában a folyóba dobták. Kezdetben az
árvizek ellen kérték segítségét, a 15. század
végén hozták kapcsolatba a tûzzel, mert
azt tartották, hogy ifjúkorában imádságára
kialudtak egy égõ ház lángjai.
A negyedik szent a leírások, illetve az utó-
lag kihelyezett névtábla szerint Nepomuki
Szent János lenne, de az alak ruházatából
kiindulva ezt tévedésnek gondolom. A ke-
zében tényleg keresztet tart, ami Nepo-
muki Szent Jánosnak is az attribútuma, de
õt mindig papi ruhában, reverendában áb-
rázolják. Össze lehet hasonlítani a Csilla
virágbolt melletti szoborral. A Szenthá-
romság talapzatán álló negyedik alak vi-
szont szerzetesi ruhában van, dereka egy
kötéllel, kordával átkötve. Ha János, ak-
kor Kapisztrán Szent János, aki itáliai teo-
lógus, szerzetes, hitszónok, vándorprédi-
kátor, inkvizítor, a magyar keresztes sereg
toborzója 1456-ban. A nándorfehérvári
csata után Kapisztrán gyóntatta és adta fel
Hunyadi Jánosra az utolsó kenetet, ami-
kor a hadvezér pestisben megbetegedett
és haldoklott. Kapisztrán János nem sok-
kal a diadal után szintén a táborban dúló
pestis áldozata lett.
Igen, ha felnézünk, legfelül az aranyozott
sugarak között a Szentháromság: Atya,
Fiú, Szentlélek, a három, de oszthatatlan
egység látható. A titok, mely emberi mó-
don ábrázoltatott. A betegségekkel való
küzdelmek után az alázatos földi lelkek
õszinte dicsõítõ szándékának megnyilvá-
nulása, az igyekezetnek, amivel az ember a
mindenható iránti tiszteletét, bizalmát és
háláját próbálja kifejezni. Alkotás, mely
mindenkihez szól. Hívõt és hitetlent egy-
aránt megszólít, figyelmeztet. A bajban,
hogy van remény, jó idõben, hogy ne bíz-
zuk el magunkat.
Holnap is és még nagyon sokszor elme-
gyünk a szobor mellett, de idõnként néz-
zünk rajta végig, találjuk meg, milyen üze-
netet rejt számunkra! De legalább néha
egy pillantást vessünk az oszlop tetejére,
hátha a sugarak között feldereng az igaz-
ság!

ALÁÍRÁS?

SZÉP-ANTAL-EMLÉKTÁBLA
Szép Antal-emléktáblát
helyeztek ki a sportcsar-
nok elõterébe. Az ötlet
gazdája Vámi István, a
kivitelezõ Simoni Gábor
volt, aki térítésmentesen
készítette el a táblát. A
kézilabdás lányok e célra
gyûjtött pénzébõl a ter-
vek szerint a legfiatalabb
játékosok részére szi-
vacskézilabdát vásárol-
nak. Az ünnepélyes ava-
tást egy késõbbi idõpont-
ban tartják meg.

Va Lá
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Köszönet az adományokért!
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!
A „Simontornyáért” Közalapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlot-
ták fel, és ezzel Simontornya városát támogatták. Az SZJA 1%-ából kapott támogatá-
sok összege 2018-ban 280.104 Ft volt. A befolyt összegbõl a kuratórium határozata
alapján a következõ célokat, szervezeteket támogatjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ.
2. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium.
3. A Simontornyai Hagyományõrzõ Csapat.
4. Civil szervezetek.
5. Városi rendezvények.
6. Az óvodai fûtéskorszerûsítésre és a Kertvárosi játszótér elkészítéséhez kapott tá-
mogatások felhasználásával kapcsolatos költségek.
Kérjük adójuk 1%-ával 2020-ban is támogassák alapítványunkat!

Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány
Adószám: 18858406-2-17

Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen konkrét célra szeret-
nének támogatást felajánlani, megtehetik alapítványunkon keresztül. Ez történhet
készpénzbefizetéssel és átutalással is a konkrét cél megjelölése mellett.

Számlaszámunk: OTP Bank Zrt. 11746098-20028053

Ismét megköszönve bizalmukat!
Tisztelettel:

Máté Imre, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Tisztelt
Simontornyai

Polgárok, Cégek,
Vállalkozók!

Kérjük, ha tehetik adójuk 1%-ával tá-
mogassák a

SIMONTORNYAI KÉZILABDA KLUBBOT!
Adószám: 18224245-1-17

(Az egyesület adószámával kitöltött la-
pokat igény szerint biztosítunk.)

A befolyt összeget utánpótlás-nevelés-
re fordítjuk.

Számlaszámunk: OTP Bank Zrt.
11746098-20031426

Köszönjük bizalmukat!

Tisztelettel:
Lampert Csaba ügyvezetõ elnök

Kedves
Támogatóink!

Itt az adóbevallás ideje. Az elmúlt évek-
ben anyagi erõforrásainkhoz mérten
igyekeztünk vállalt kötelezettségeink-
nek eleget tenni. Gyermeknap, miku-
lásünnepség, kirándulás szervezésével
támogatjuk az iskolás gyermekeket,
ajándékkal kedveskedünk és támogat-
juk a fogyatékkal élõk kis csoportját.
Az önkormányzat által szervezett kul-
turális rendezvényeket részvételünkkel
támogatjuk. Kirándulásokat szerve-
zünk kiemelt rendezvényekre.
Kérjük, továbbra is támogassa munkán-
kat!
Ajánlja fel adója 1%-át!

Adószámunk: 18296996-1-17

Köszönjük.

SIMONTORNYAI FÉNY-ERÕ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(7081 Simontornya, Petõfi u. 67.)

Tisztelt Adományozók!
Itt a személyi jövedelemadó bevallás idõszaka, amikor rendelkezhet SZJA 1%-áról
valamilyen közhasznú alapítvány javára.
A TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány Simontornya köszönettel fo-
gad minden támogatást, így adója 1%-ának felajánlását is.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy az intézményben mûködõ csoportok a jövõ-
ben is megfelelõ színvonalon folytathassák munkájukat.
Mit kell tennie?
A rendelkezés adója 1%-ról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rá-
szánnia az adóbevallás elkészítésekor.
Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevallás kitöltésekor a bevallás részét képe-
zõ „EGYSZA” lapon az elsõ mezõbe beírja a TEMI Fried Mûvelõdési Ház Közhasz-
nú Alapítvány adószámát:

18863558-1-17

Köszönjük támogatását – adója 1 százalékát!

Tisztelt Olvasók!

A Simontornya Önkéntes Tûzoltó
Egyesület ezúton szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik a múlt évi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk
részére ajánlották fel.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei
évben is legyenek segítségünkre.

Adószámunk: 18215182-1-17

Felajánlásukat elõre is köszönjük!
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Születés februárban:

Horváth Virág

Házasságkötés:

Tar Máté és
Tarné Magyar Henrietta

Kapinya Róbert és
Kapinya-Szabó Dominika

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI

HÍREKRE
a polgármesteri

hivatalban!
200 Ft/újság

Egész éves
elõfizetés:

2400 Ft


