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ÚJÉVI
KÖSZÖNTÕ!

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hû szeretõt a leánynak,
Szép idõben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfénybõl is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

Segítõ Kezek
A Simontornyai Segítõ Kezek egy civil kezdeményezésre alakult csoport, akik több, mint
200 gyerek karácsonyi ajándékozását szervezték meg. Az elõzetesen meghirdetett játék-
gyûjtésre sorra érkeztek magánszemélyektõl az adományok. A gyûjtésben nagyon sok
simontornyai anyuka és apuka is részt vett. Õk elhozták a még használható, de a gyerme-

keik által már nem használt játékokat. Az összegyûlt ajándékokat a csapat dobozokba
rakta és becsomagolta, amihez Simontornya Város Önkormányzata is hozzájárult aján-
dékával. Fiús, lányos és baba kategóriából választhattak a fához kilátogató gyermekek.
Rengeteg ember összehangolt munkája során a város karácsonyfája alatt hegyekben
álltak a becsomagolt ajándékok, amit a gyerekek személyesen kaptak kézbe. Példaérté-
kû ez az összefogás.

G.H.H.

Szeretet áradt az ablakokon
át december 24-én

Az Õszikék munkatársa, Kiss Hajnalka kezdeménye-
zésére igazi karácsonyi meglepetést kaptak az idõs
gondozottak, akik a karantén miatt hosszú ideje nem

találkozhattak a családtagjaik-
kal. 24-én, szenteste délutánján
a vállalkozó hozzátartozók ka-
rácsonyi dalokat énekeltek a
gondozóközpont ablakai alatt,
ahol az idõs emberek meghatot-
tan hallgatták õket. Mindkét
félnek nagy örömöt jelentett ez
a különleges találkozás.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Torma József polgármester elmondta, hogy november negyedike
óta ismét járványügyi veszélyhelyzet került elrendelésre. A képvi-
selõ-testületek hatás- és jogkörét a polgármester gyakorolja. De-
cemberben nem tartottak személyes konzultációt, a képvise-
lõ-testület tagjai e-mailben és telefonon mondták el véleményü-
ket a témákról, majd az alábbi döntések születtek:

A temetõk és temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (to-
vábbiakban: Törvény) 40. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy
az önkormányzatoknak a köztemetõk üzemeltetésével és fenn-
tartásával kapcsolatosan önkormányzati rendeletben megállapí-
tott díjak mértékét évente felül kell vizsgálniuk.
A törvény 40. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sírhelydíjat, b)
pontja szerinti temetõ-fenntartási hozzájárulás díját, illetõleg a c)
pontja szerinti létesítmények igénybevételi díját a köztemetõk
használatának rendjérõl szóló 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet 2-4. melléklete tartalmazza.
Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere a kataszt-
rófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alap-
ján, a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletre való hivatkozással a temetõkrõl és a temetkezésekrõl
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott kötelezettségének eleget téve a köztemetõre vonatkozó díjak
mértékét felülvizsgálta és a köztemetõk használatának rendjérõl
szóló 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben meghatáro-
zott díjmértékeket változatlanul hagyja.

Simontornya Város Önkormányzatának polgármestere elfogad-
ta Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2021. évi I. féléves munkatervét.
A munkaterv megtalálható a városi honlapon a
http://www.simontornya.hu/_user/browser/File/letoltheto_doku-
mentumok/kozadatok_dokumentu-
mai/2021/munkaterv2021_1.pdf oldalon.

A tervezési feladatok elvégzésére, a projekttel kapcsolatos terve-
zõi közremûködésre három szakirányú tervezéssel is foglalkozó
cégtõl kértek ajánlatot, a három ajánlat mind formailag mind tar-
talmilag megfelel az elõírásnak.

Torma József polgármester megállapította, hogy a „Simontornya
vízrendezése – Sió torkolati átemelõ építése” címû projekt kap-
csán felmerülõ mûszaki feladatok tervezõjének kiválasztásáról
szóló, lebonyolított eredményes eljárás alapján a nyertes ajánlat-
tevõ az Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108.). A pol-
gármestert megköti tervezési szerzõdést a nyertes ajánlattevõvel.

Simontornya Város Önkormányzata a város hosszú távú bizton-
ságos ivóvízellátása érdekében új vízmûkút létesítését tervezi. Az
új kút kivitelezési munkálataira három kivitelezõ szakcégtõl kér-
tek ajánlatot, a három ajánlat mind formailag mind tartalmilag
megfelel az elõírásnak.
Torma József polgármester megállapította, hogy az „Új vízmûkút
létesítése” tárgyú projekt kapcsán a kútfúrás építési munkálatok
kivitelezõjének kiválasztásáról szóló, lebonyolított eredményes
eljárás alapján a nyertes ajánlattevõ a Madricon Kft. (6750 Algyõ,
Rákóczi telep 60.).
A polgármester megrendeli a kivitelezési munkákat, megköti a
szükséges szerzõdéseket.

A települési támogatási kérelmek ügyében a kérelmekrõl a pol-
gármester egyenként döntött, a határozatokat kézbesítik az érin-
tetteknek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzatok bel-
sõ ellenõrzési rendszere mûködésének fõbb szabályairól, megje-
lölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.
A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet értelmében éves ellenõrzési tervet kell ké-
szíteni.
Torma József polgármester jóváhagyta Simontornya Város Ön-
kormányzatának 2021. évi belsõ ellenõrzési tervét és az Önkor-
mányzat 2021–24 évekre szóló Stratégiai Ellenõrzési Tervét.
A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei megtekinthetõk a vá-
ros honlapján:
http://www.simontornya.hu/kepviselo-testuleti-jegyzokonyvek-2
020
Az anyagot összeállította: Molnárné Bereczki Annamária ható-
sági osztályvezetõ

GÉPJÁRMÛADÓ: mi változik 2021. január elsejétõl?
A gépjármûadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január elsejé-
tõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjár-
mû-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendõjük nem
lesz. Az elsõ részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. Év
elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendõ adóról, az ak-
tuális fizetési határidõkrõl és az új gépjármûadó-bevételi számláról.
2022-tõl már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami válto-
zás történt, például nõtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjár-
mûadó összege csökkent.
A gépjármûadó elsõ részletét 2021. április 15-éig, a második részletet
2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó,
10032000-01079160számú NAV Belföldi gépjármûadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjármûadó alóli mentességeket. A
2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az ön-
kormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan
veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövõre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a
GJADO „adat- és változásbejelentõ lap a gépjármûadó mentesség/ked-
vezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésû adatlapon lehet be-
jelenteni, amely legegyszerûbben az Online Nyomtatványkitöltõ Alkalma-
zással (ONYA) küldhetõ be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elér-
hetõ majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. A 2020. december 31-éig
keletkezett, változott vagy megszûnt adókötelezettséggel kapcsolatos
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Vagyis a lényeg közérthetõen: az idén a gépjármûadót nem az önkormány-
zathoz kell befizetni, hanem a NAV számlájára. (Kivétel: 2020. december
31-ig esedékes tarozások).
Ebben az évben az önkormányzathoz a kommunális adót és az építmény-
adót kell befizetni, itt változatlanok a határidõk: az elsõ részletet 2021.
március 15-ig, a másodikat 2021. szeptember 15-ig kell befizetni.
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A polgármester tollából
Az elõzõ, november végi polgármesteri beszámoló óta eltelt idõ-
szak a Kormány 478/2020. (XI. 03.) rendeletében meghatározot-
tak alapján a pandémiás veszélyhelyzet idõszakában telt el. Mind-
ezek alapján november 4-étõl a bizottságok és a képviselõ-testü-
let mûködésének törvényi akadályai vannak, a döntéseket a pol-
gármester egy személyben hozza. A korábbi gyakorlatnak megfe-
lelõen települési konzultáció keretében tájékoztatom és kérem ki
a települési képviselõk véleményét a meghatározó önkormányza-
ti ügyeket érintõ döntésekkel kapcsolatban.
Folytatódott a barnamezõs beruházásunk kivitelezési szakasza.
November 25-én, december 10-én és január 14-én úgynevezett
koordinációs bejárást, megbeszélést tartottunk. A városüzemel-
tetés épületének esetében december hónapban a kivitelezõ elérte
a 25 %-os készültséget. A teljesítés leigazolása, a kifizetés meg-
történt. Az építkezés rendben, a terveknek és az ütemezésnek
megfelelõen történik. Párhuzamosan a közbeszerzési hatóság is
lefolytatta az eljárás utóellenõrzését, amelynek során több alka-
lommal hiánypótlásra kötelezett bennünket. Az eljárás január-
ban lezárult, a hatóság feltételes támogató tartalmú jelentést állí-
tott ki. Ezek teljesítése egy kivétellel megtörtént. A hatóság által
hiányolt telephelyi akadálymentesítés kapcsán további egyezteté-
sek és lépések történnek.
December 4-én Süli János miniszter úr és kollégái látogattak el
Simontornyára. A polgármesteri hivatalban fogadtam õket, ahol
aktuális ügyekben megbeszélést is folytattunk. A miniszter úr
megtekintette a Gyár utcában folyó beruházásunkat is.
A társulásban ellátott sürgõsségi orvosi ellátás (orvosi ügyelet) át-
adás-átvétele december 31-én megtörtént. A szükséges javításo-
kat, karbantartásokat (festés, csempézés, lámpák cseréjét) meg-
rendeltem, a Városüzemeltetési Kft. kollégái a munkákat elvé-
gezték. Az elhasználódott bútorzat cseréje a Paksi Atomerõmû-
tõl kedvezményesen vásárolt bútorokból részlegesen megtörtént.
Három ágyat és egy elektromos fõzõlapot viszont vásárolnunk
kellett.
A szociális pályázatunk közbeszerzési eljárásának elindítása ér-
dekében megfeszített munka folyt az elmúlt idõszakban. Sajnos a
tervezési munkálatok hanyag végrehajtása miatt jelentõs idõbeli
csúszással tudtuk csak a közbeszerzési anyagot összerakni. Január
közepén végre elindult az eljárás, remélhetõleg március hónap-
ban már a kivitelezési munkálatok is megkezdõdhetnek. A pályá-
zat részét képezõ gépjármû beszerzése megtörtént. A támogató
szolgálatunkhoz került új gépkocsi az ebédkihordásban fog se-
gédkezni.
A tavalyi évben több vis maior pályázatot is adtunk be. Két pályá-
zat esetében már a döntés is megszületett. Az elsõ pályázatunkra
(mûvelõdési házban keletkezett károk, Régitemetõ utca burkolat
sérülése, Kossuth tér kávézóval szembeni beszakadása) 4.173.000
forint, a második pályáztatunk (Kossuth téri üregbeszakadás)

esetén pedig 5.119.370 forint költséget ismert el és ítélt meg a Bel-
ügyminisztérium. A károk helyreállítása a Kossuth téren már
megtörtént. Másik két pályázatunk (a meghibásodott kút és a
Dózsa utca útbeszakadás) elbírálása még folyamatban van.
A Körárok torkolati átemelõ és létesítményei tervezésének ügyé-
ben a tervezõ kiválasztása, illetve a szerzõdéskötés megtörtént.
Január 18-án a tervezõvel bejártuk a Körárkot, a meder több
pontján a szintek mérése megtörtént. A helyszíni mérések illetve
a tervezõk javaslatára vizsgáljuk az eredeti tervektõl való eltérés
lehetõségét. Egy javaslat szerint az átemelõ az eredetileg terve-
zett torkolat helyett a felsõ szakaszon kerülne kiépítésre.
Az Arany János utcába tervezett ivóvízkút fúrásához a kivitelezõ
kiválasztása megtörtént, a vállalkozási szerzõdés aláírása folya-
matban van. Várhatóan március elején megkezdõdnek az új kút
fúrási munkálatai.
A Magyar Falu Program pályázati támogatásán nyert 4.981.700
Ft támogatásból a volt Omnia melletti üres telket megvásároltuk,
az önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre került. A Magyar Falu
Programban 5 pályázatot nyújtottunk be a 2020-as évben. Három
pályázaton keresztül közel 50 millió támogatást szereztünk. Saj-
nos az óvoda felújítására és a Könyök utca javítására beadott pá-
lyázatunk elutasításra került.
A közfoglalkoztatás jövõ évi tevékenységének tervezési feladatait
december közepére elvégeztük. Január közepén megérkeztek az
egyes programelemekkel kapcsolatos irányító hatósági észrevéte-
lek. A szûk határidõk miatt jelentõs energiákat kellett mozgósíta-
ni.
December 7-10. között került sor a belterületi veszélyes fák kivá-
gására. Helyi vállalkozás végezte el a kijelölt fák kivágását, a terü-
leten képzõdõ hasznosítható és hulladék fa elszállítása a közfog-
lalkoztatás keretében valósult meg. Az elmúlt évhez hasonlóan a
fák kiválasztását körültekintõen hajtottuk végre, amely során a
lakossági jelzéseket, igényeket is figyelembe vettük. Egy-egy fa ki-
vágása természetes módon érzelmeket is generál. Magam is a
zöld növényzet híve vagyok, de tudomásul kell vennünk, hogy a
fának is van egy életpályája és egy adott ponton potenciális ve-
szélyforrás is lehet. A legnagyobb érzelmeket kiváltó sporttelepi
fakivágás kapcsán tennék csak néhány észrevételt. A kivágott
nyárfák több szempontból sem szerencsés belterületre telepített
fajok. A gyenge rostja miatt a viharkárok is gyakoribbak az ese-
tükben, de elõbb a rügy gyantája, majd a virág pihéje miatt is kel-
lemetlen lakókörnyezeti növény. Az érintett fák túlnõttek, pusz-
tulóban lévõ egyedek voltak. Korábban már több bejelentés is ér-
kezett már a lehulló, elszáradt ágak miatt. Tudomásunk szerint
gépjármûre is esett már rá ág, személyi sérülés szerencsére még
nem történt. Az esetleges károkért a tulajdonos, tehát jelen eset-
ben az önkormányzat a felelõs. A fákban már gomba telepedett
meg, amely már a kivágás elõtt is megállapítható volt, de a legna-
gyobb, kb. 80 cm törzsátmérõjû fa belseje üreges volt. Vélemé-
nyem szerint az élet- és balesetvédelem meg kell, hogy elõzzön
néhány más szempontot. A rönköket értékesítettük, az ebbõl be-
folyó 100 ezer forint körüli összeg a sportkörhöz került. A kivágás
idõpontjában már a közfoglalkoztatás telephelyén várták azok a
fiatal magas kõris csemeték az elültetést, amelyeket a kivágott fák
pótlására heteken belül ki fogunk ültetni.
Január 9-én a vár intézményvezetõjével, Máté Imrénével együtt
tárgyaltunk Balogh András úrral, a Pazirik Kft. vezetõjével. A
múzeumi terek megújítása mellett a vár jövõbeni rekonstrukciós
munkálatainak elõkészítése volt a megbeszélés központi témája.
Január hónapban pályázati forrásból (2 millió forintból) megkez-
dõdött a vár belsõ falfelületeinek karbantartása, festése. Ennek
keretében a régi, elhasználódott múzeumi táblák cseréje is meg-
történik.
Január 18-án egy pécsi építészstúdió kollégáival végigjártuk a vá-
ros belsõ, illetve várkörnyéki tereit. Vélhetõen elindul egy egyelõ-
re koncepciójellegû tervezés, amelynek kapcsán szeretnék elkép-
zeléseket, terveket készíteni a település belsõ tereinek fejlesztése
érdekében.
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I. A központi ügyelet feladata,
mûködése

A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. leányvállalata. A cég az ország 7 megyéjében és a
fõvárosban is mûködõ, 36 ügyeleti központtal bíró, közel
1.600.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató, mely a három leg-
nagyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik. A Simontornyai
Központi Ügyelet mûködtetését 2021. január elsejétõl végzi.
Mûködésük alapelvei: a szakmai és emberi korrektség, a minõség
iránti elkötelezettség, az innováció és a pénzügyi fegyelem.
Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata a lakosság
háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási idõn kívül történõ, alapel-
látási szintû sürgõsségi ellátása az adott területet ellátó men-
tõszolgálattal együttmûködve. A betegek ellátása ügyeleti rendelõ-
ben, lakáson, illetve feltalálási helyen történik. Ez havonta átlago-
san – az ünnepnapokat is figyelembe véve – 576 órányi ellátás biz-
tosítását feltételezi. Ezen idõszakban kell folyamatosan és cselek-
võ- illetve mûködõképesen rendelkezésre állnia az orvosnak, a
megfelelõ képzettségû – mentõtisztnek/ápolónak, a gépkocsive-
zetõnek (aki a legtöbb esetben szintén rendelkezik ápolói végzett-
séggel), valamint az ügyeleti gépjármûnek, az összes orvosi felsze-
relésnek és anyagnak, az informatikai és telekommunikációs
rendszereknek. Ez olyan, mintha a területen további 3-4 háziorvo-
si praxist kellene mûködtetni, csak itt sofõr is van az ellátó team-
ben és lényegesen magasabbak az elvárások a gépjármûvek, az or-
vosi anyagok és eszközök tekintetében, a team sürgõsségi felké-
szültségét illetõen, valamint lényegesen több a területi betegellá-
tás is.

Mind az orvosi, mind a szakdolgozói munkakörökben olyan szaksze-
mélyzetet foglalkoztatnak, akik a sürgõsségi betegellátásban jártas,
korszerû ismeretekkel rendelkezõ kollégák, hiszen a központi ügye-
let mûködése a gyakorlatban jelentõsen eltér az alapellátás „hét-
köznap nappali” mûködésének jellegétõl. A központi ügyelet
ugyanis annak ellenére, hogy az alapellátás része, nem tekinthetõ
a háziorvosi rendelés meghoszszabbításának, hanem szakmai ér-
telemben sokkal inkább a sürgõsségi betegellátás és mentés jelleg-
zetességei érvényesülnek benne. Orvosok és szakdolgozók tekin-
tetében is törekednek az ellátás jellegének és sokszor fizikailag is
nehéz voltának figyelembe vételével dinamikus és terhelhetõ kol-
légák alkalmazására, azonban az orvosok esetében észlelhetõ je-
lentõs humán-erõforrás hiány miatt ez sokszor nagy nehézségek
árán oldható csak meg.
A gépkocsivezetõktõl is elvárják a megfelelõ sürgõsségi jártassá-
got, és figyelembe véve azt, hogy kritikus szituációk lényegesen
gyakrabban fordulna elõ területi ellátás során, mint az ügyeleti
rendelõben, az ügyeletes gépkocsivezetõk esetében alapvetõen
ápolói vagy mentõtiszti képzettséggel is rendelkezõ kollégákat al-
kalmaznak.

Az alapellátási ügyeletek mûködtetése során szükséges mini-
mumfeltételek jogszabályban rögzítettek, melyet a 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendelet szabályoz. A Központi Háziorvosi Ügyelet
Kft. az általa mûködtetett valamennyi központi orvosi ügyelet ese-

tében maradéktalanul biztosítja a jogszabályokban elõírt feltételek tel-
jes körû megvalósulását, illetve fenti rendeletben meghatározott feltéte-
lek teljesítésén felül további jelentõs forrásokat biztosít az ügyeletek
magas szakmai technikai színvonalú, stabil mûködtetéséhez.
Az ügyeletekben használt gyógyszerek tekintetében a jogszabály-
okban kötelezõen elõírt 20 féle készítmény helyett 50 feletti ké-
szítmény használatát biztosítják. Orvosaik mindennemû korláto-
zás nélkül használhatják a biztosított eszközöket és gyógyszere-
ket, azonban a megfelelõ indikációban történõ, takarékos és cél-
szerû felhasználásukat minden esetben ellenõrzik.

A diszpécserszolgálatot feladata, hogy a telephelyeken szolgála-
tot ellátó team munkáját segítse, illetve tehermentesítse, így az or-
vosoknak, szakdolgozóknak kizárólag a betegellátásra kell
koncentrálniuk, míg a lakossági hívásokat a diszpécserközpont fogad-
ja. A diszpécserközpont az ország bármely pontjáról egységes hí-
vószámon keresztül érhetõ el a nap 24 órájában. Minden mûszak-
ban 5 diszpécser (magasan kvalifikált egészségügyi dolgozó, men-
tõtiszt) fogadja a lakossági hívásokat, és az Országos Mentõszol-
gálatnál alkalmazott kikérdezési protokolloknak megfelelõen
kérdezik ki az ügyeletet hívó lakosokat, melyet követõen, a beteg
érdekit szem elõtt tartva megteszik a szükséges intézkedéseket.
Minden egyes hívásról hangfelvétel készül, illetve az elektronikus
rendszerben írásos formában is rögzítésre kerülnek.

– folyamatos, 24 órás elérhetõséget biztosít a lakosság számára,
ezzel növelve az egészségügyi biztonságot;
– szorosan együttmûködik a mentõszolgálattal, így a mentésben,
betegellátásban kölcsönös segítségnyújtás történhet;
– a szakmai szabályainak megfelelõ betegirányítási rendet képvi-
sel, legyen az egy egyszerû tanácsadás, orvos–beteg telefonos kon-
zultáció, a beteg háziorvosához, az ügyeleti rendelõbe, szakrende-
lõbe, kórházba történõ irányítás, vagy az ügyelet vagy mentõszol-
gálat házhoz küldése;
– az ügyeleti team „mozgása”, vonulása kiszámítható, átlátható,
sok esetben tervezhetõ;
– interaktív kapcsolata alakul ki az ügyeleti szolgáltató és a beteg,
vagy a bejelentõ között: váratlanul kialakult helyzetek, pl. mentési
feladat miatt, ha az ügyeleti team késik egy címrõl, akkor visszajel-
zés történik a bejelentõ irányába, mellyel lehetõség van újabb álla-
potfelmérésre, illetve a beteg megnyugtatására;
– több mint 1 éves diszpécserközpont üzemeltetési tapasztalatunk
alapján a statisztikai adatok azt mutatják, hogy csökkentek az in-
dokolatlan ellátások és a panaszesetek számai.

A társaság központi irodája Debrecenben, az István út 6. sz. alatt
található. A cég mottója:
Megbízható és magas színvonalú Központi Háziorvosi Ügyeleti
szolgáltatás biztosítása.
A szolgáltató a bemutatkozó anyag mellett egy lakossági tájékoz-
tatót is készített, amit a város honlapján, facebook oldalán és
nyomtatásban is megismerhet a lakosság.
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ALAPFELADATUNK A SÜRGÕS EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁST IGÉNYLÕ ESETEK, SÚLYOS MEGBETEGEDÉSEK EL-
LÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON.
Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem alapvetõen a háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási idõn kívüli
idõszakra, alapellátási szintû sürgõsségi ellátásra és hatósági közremûködésre szervezett ügyeleti ellátás (amely a háziorvosok ren-
delési idejében is elérhetõ, de ezen idõszakban azon esetekre, melyeket az illetékes háziorvos valamely méltányolható okból nem tud
elvégezni).
Kérjük, legyenek figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik idõben történõ felíratására és kiváltására, mert az ügyelet fõként
életmentõ, sürgõsségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden esetben tudunk
segíteni. A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása a háziorvos feladata. Receptet csak az ügyeletet felkeresõ beteg akut meg-
betegedésére tudunk felírni, illetve a rendszeresen szedettek közül csak abban az esetben, ha annak kihagyása súlyos egész-
ségkárosodást/életveszélyt idézne elõ, ekkor is csak a legkisebb kiszerelést.

Az ügyeleti betegellátást
helye

Az ügyeleti idõben történõ betegellátás
alapvetõen a központi ügyeleti rendelõben
történik, melynek helye: 7081 Simontor-
nya, Hársfa utca 39. szám alatti központi
orvosi ügyeleti rendelõ.
Lakáson, területen történõ helyszíni ellá-
tásra kizárólag a jogszabály adta kereteken
belül, csak valóban indokolt esetekben, sú-
lyos betegség, mozgáskorlátozottság ese-
tén kerülhet sor. Az ügyelet házhoz hívása
kényelmi szempontok alapján nem megen-
gedhetõ gyakorlat.

Minden betegnek joga van: sürgõs szükség
esetén az életmentõ, illetve súlyos vagy ma-
radandó egészségkárosodás megelõzését
biztosító ellátáshoz, fájdalmának csillapí-
tásához, szenvedésének csökkentéséhez,
az egészségi állapota által indokolt, megfe-
lelõ, folyamatosan hozzáférhetõ és az
egyenlõ bánásmód követelményének meg-
felelõ egészségügyi ellátáshoz.
Az orvosi ügyelet feladata, hogy a házior-
vosok munkaidején túl, illetve hétvégén és
ünnepnapokon biztosítsa az alkalomszerû
és azonnali sürgõsségi beavatkozásokat.
Hangsúly a sürgõsségi kifejezésen van. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az orvosi ügyelet
teljes egészében nem helyettesíti a házior-
vosi ellátást, azaz a törvény szerint csupán
gyógyszerek felírásáért hozzájuk forduló-
kat, nem azonnali ellátást igénylõ akut pa-
nasszal jelentkezõket el is utasíthatják.
Az alapvetõ problémát nem az indokolat-
lan lakásra hívások jelentik, hanem az a
tény, hogy ilyenkor részben ellátatlan ma-
rad a terület.

Az ügyelet diszpécserszolgálatot mûköd-
tet, melynek telefonszáma:
06-703-703-104, az ügyelet tehát ezen a
számon érhetõ el.

(Természetesen továbbra is él a mentõ-
szolgálat 104-es hívószáma, amit a hirtelen
jelentkezõ legsúlyosabb kórképek: pl. esz-
méletvesztés, szélütés vagy szívinfarktus
gyanúja vagy balesetek esetén azonnal hív-
hatnak. Ha kétségük van, hogy melyik hívó-
számot tárcsázzák, bármelyiket hívhatják,
tehát a 104-et vagy a 06-703-703-104-et is.)

– A bejelentés során õrizze meg nyugalmát,
próbáljon lényegre törõ, pontos informáci-
ókat adni, hogy ezzel is segítse a beteg idõ-
ben történõ ellátását! A bejelentõ lehetõ-
leg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pon-
tos információkat tudjon adni a mentésirá-
nyítónak.
– Fontos, hogy pontosan adják meg a beje-
lentõ nevét, a beteg nevét, a beteg tartózko-
dási helyét (nem mindig azonos a lakcím-

mel!), a beteg panaszait, valamint azt a te-
lefonszámot, ahol az ügyelet szükség ese-
tén a beteget elérheti.
– Az ügyelet megérkezéséig a bejelentõ tar-
tózkodjon a helyszínen, biztosítsa az ügye-
letes orvos beteghez történõ bejutását.
– A beteg állapotának változása/romlása
esetén haladéktalanul jelezzék ezt a közös
diszpécserszolgálatnak.
– A bejelentõ fogadja a telefonhívást,
amennyiben az ügyeletes orvos a megadott
számon szükség esetén a bejelentõt visz-
szahívja.
A telefonos bejelentés során a hívást foga-
dó diszpécser a bejelentõnek több kérdést
is feltehet a beteg feltalálási helyével, a be-
tegség kialakulásával és a beteg állapotával
kapcsolatban. Kérjük, ne vegyék ezt feles-
leges idõpocsékolásnak, ezek az informáci-
ók alapvetõen szükségesek ahhoz, hogy
minden beteg az állapotának megfelelõen,
a lehetõ leghamarabb ellátásra kerüljön!
Forrás: simontornya.hu (részlet)
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Házhoz menõ lomtalanítás
Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alka-
lom társasházanként értendõ) végzi el, az ingatlantulajdonossal
elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban keletkezett lom ház-
tól történõ elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tár-
gyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) ki-
vételével a kisebb méretû anyagok a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva,
kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállí-
tásra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, épí-
tési, bontási hulladék, egyéb mezõgazdasági, ipari hulladék;
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, hûtõ-
gép...);
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes do-
boz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala ... stb.;
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói, vállalkozói tevékenységbõl származó hulladék
(kommunális hulladék, szelektíven gyûjthetõ csomagolási hulla-
dék).
Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5
m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgáltatás-
ba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
Az évi egy alkalommal igénybe vehetõ lomtalanításért külön nem
kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj tartalmazza.
Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel elõre jelez-
ze a megadott régiós elérhetõségen a közszolgáltató felé. Idõ-
pont-egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát
elõkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik.
Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben lehe-
tõsége van konténerrendelésre az alábbi telefonszámon: 06 (30)
518 4401
Idõpont-egyeztetés:
E-mail: dunanett@dunanett.hu
Telefonszám: 06 (25) 436 535
Honlap: www.dunanett.hu

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2021-ben is térítésmente-
sen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést. Havonta
két alkalommal lehetõsége van az újrahasznosítható, illetve évi 10
alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az elõre
meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel
6.00 óráig áttetszõ mûanyag zsákban vagy a KDV által biztosított

hulladékgyûjtõ edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana
elé a következõ elkülönítetten gyûjtött anyagokat:
Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok
kerülhetnek:
– mûanyag (pl. PET-palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz,
mûanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklámtáska, PP, HDPE jel-
zésû flakonok, egyéb kemény mûanyagok LAPOSRA TAPOS-
VA);
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta cso-
magolópapír);
– Tetra-Pak italos kartondobozok (laposra taposva);
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz).
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendõ az ingatlanon ke-
letkezõ fenti felsorolásnak megfelelõ csomagolási hulladékok-
nak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyez-
hetõ.
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven elõválogatott hulladékok
közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden
hulladékunkkal emberek dolgoznak! Lehetõség szerint az újra-
hasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva
kerüljenek a gyûjtõzsákba.

Komposztálható hulladékok
gyûjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk meg-
felelõ teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott, BIOLÓGI-
AILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maxi-
mum 70 cm hosszú és 50 cm átmérõjû kötegekben összekötve, al-
kalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az
ingatlan elõl.
A nem megfelelõ méretû és mennyiségû, rendezetlenül kihelye-
zett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani!
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok
(gyûjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon
történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki,
hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett
zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet!
GYÛJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2021-BEN IS! (Táb-
lázatot lásd. alul.)
FIGYELEM! A januári zöldhulladék szállítás alkalmával KIZÁ-
RÓLAG a fenyõfákat szállítjuk el!
Cím: VERTIKÁL Nonprofit Zrt., 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 7.30–16.00, kedd: 7.30–16.00, szerda:
7.00–16.00, csütörtök: 7.00–16.00, péntek: 7.30–14.00 óra.
A változtatás jogát fenntartva.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt
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Szelektív kuka
Megérkeztek a szelektív hulladékgyûjtésre szánt kukák,
melyeket december 22-étõl lehet a lakosoknak átvenni-
ük. A fekete kukákat megkülönböztetõ matricával látták
el, kéthetente, hétfõn üríti a szolgáltató.

Földrengés
2021. január 29-én Simontornyán is ér-
dekes természeti jelenségnek lehettünk
tanúi. Fél egy körül a lakásokban meg-
mozdultak a bútorok, lengtek a csillá-
rok, megcsörrentek és hintáztak a kará-
csonyfadíszek. Földrengés hullámait
érezhettük a talpunk alatt. A Horvátor-
szágban 6,4-es földrengés hullámait az
egész Dunántúlon lehetett érezni. Ne-
künk szerencsére csak egy élmény volt,
de sajnos máshol sok ember került ne-
héz helyzetbe miatta.

MI-né

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!

200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft

Gyakorlott

TRAKTOROST
keresünk 3 éves 340 LE-s
traktorra Sárhatvanba.
Nettó 1500 Ft órabér,
kiemelt munkáknál

+20 % pótlék.
Szerelõi, hegesztõi,

kombájnos képesítés és
gyakorlat elõnyt jelent.

Telefon:
+36 30 938 1681
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2020-ban más volt
a karácsony is…

Az évek óta megtartott „Mindenki karácsonya” sem szokványosan alakult az idén. Mivel
összegyûlni, találkozni nem lehetett, így a karácsonyi mûsorok is csak az online térben
valósulhattak meg. A SIM TV mûsora, illetve az internetre feltöltött videók juttatták el
az adventi gyertyagyújtás képeit, illetve a különbözõ csoportok karácsonyi készülõdéseit,
üdvözleteit az emberekhez.

Simontornya Város Önkormányzata ebben a rendkívüli évben is megajándékozta a vá-
ros gyermekeit, idõseit, segítette a rászorulókat. Az óvodás, iskolás gyerekek és a Kéz a
Kézben Klub tagjai ajándékcsomagot kaptak.
A város 80 évnél idõsebb lakói, valamint az Idõsek Klubjának tagjai vásárlási utalványt
vehettek át, melyek a helyi boltokban válthatók be. Az Õszikék Szociális Szolgáltató
Központ bentlakásos intézményében élõk helyi vállalkozásoknál elkészített csomagot
kaptak.
Simontornya Város Önkormányzata ingyenes ételosztással is készült. December 23-án a
szociális étkeztetésben részesülõk, és a rászoruló családok tagjai részére a menzán 180
adag töltött káposztát készítettek el, amit a Családsegítõ Szolgálat munkatársai juttattak
el az emberekhez.

BÚCSÚZUNK
SIMONTORNYA

ELHUNYT
LAKOSAITÓL

Lukács Tibortól,
Tausz Jánostól,

Mosonyi Józsefnétõl
(Prikkel Julianna),

Rontóné Balogh Mártától,
Szabó Józsefnétõl (Szabó Irma),

Márkus Gábornétól
(Botos Erzsébet),

Osztrider Lászlótól

„Elmentél egy végtelen hosszú útra,

melyrõl visszanézni lehet,
de visszajönni soha,

Hazafelé nem építettek utat.

De ha mégis lenne egy irány,

mely otthonod felé mutat:

ugye hazajönnél?

Visszahozna a szeretet,

letörölnéd arcunkról

az Érted hulló könnyeket”

Születés
decemberben

Pénzes Hanna

Pajor Vencel László

Bogdán István

Kiss Benedek

Gereny Domonkos Sándor
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Január 6. – Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör vízkereszttel ér vé-
get, és megkezdõdik a farsang idõszaka.
Vízkereszt ünnepe emlékeztet arra, hogy
Jézus születése által Isten megjelent a vi-
lágban, és elhozta az emberiségnek az üd-
vösséget. Vízkeresztkor Jézus három meg-
jelenésére emlékezünk.
– Máté evangéliuma szerint a bölcsek a
betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek
keletrõl Júdeába, hogy az újszülött kis Jé-

zusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat
ajándékoztak a Királynak, tömjént az Is-
tennek és mirhát az Embernek. Az evan-
gélium mágusnak nevezi õket. A hagyo-
mány szerint hárman voltak: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár.
– A vízkereszt második evangéliumi törté-
nete szerint Jézus elment a Jordán folyó-
hoz. Keresztelõ Szent János megkeresztel-
te õt, és Jézus ettõl kezdve tanítani kez-

dett. Jézus megkeresztelkedésekor a Jor-
dán folyónál a mennyei Atya szózata kinyi-
latkoztatta a szeretett Fiút, és a Szentlélek
galamb képében alászállt Krisztusra. A tel-
jes Szentháromság kinyilatkoztatta önma-
gát az emberiség elõtt.
– Az ünnep harmadik evangéliumi jelene-
te: Jézus a kánai menyegzõn, édesanyja ké-
résére, az elfogyott bor pótlására elsõ cso-
datételeként a vizet borrá változtatta. Jé-
zus elsõ csodájával kinyilvánította isteni
erejét.
A magyarság körében a vízkereszt ünne-
péhez kötõdõen különbözõ népszokások
alakultak ki a századok során. A magyar
vízkereszt kifejezés a víz megszentelésé-
bõl, megkeresztelésébõl ered. A víz és a
tömjén megszentelésébõl alakult ki a ház-
szentelés hagyománya is. A házszentelés
szertartása során a pap az újonnan megál-
dott szenteltvízzel meghinti a lakásokat,
házakat; megáldja a benne lakókat, dolgo-
zókat. Szokás szerint a házszentelés után
az ajtóra fölírják az évszámot és a népi ér-
telmezés szerint a Háromkirályok nevé-
nek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdõ-
betûit: 20 + G + M + B + 21. Az eredeti
értelmezés szerint a három betû a latin
áldásformula kezdõbetûi: Christus Mansi-
onem Benedicat („Krisztus áldja meg e
házat”).

Felújítási munkálatok a várban
Az emberi erõforrások minisztériuma 2020-ban is kiírta a Kubinyi Ágoston programot.
A pályázat célja, hogy központi költségvetési forrást biztosítsanak önkormányzati fenn-
tartású muzeális intézmények szakmai támogatására: ezen belül infrastrukturális fejlesz-
tésekre, így különösen a kiállításoknak biztosító helyiségek állagvédelmi felújítására és a
humán komfort feltételeinek javítására. Simontornya Város Önkormányzata is beadta
pályázatát a simontornyai vár kiállító termeinek tisztasági meszelésére, valamint a felirat-
ok, tájékoztató táblák felújítására. A kultúráért felelõs miniszter által felkért szakmai bi-
zottság döntése alapján 2 millió forintot kaptunk.

A vár a járványügyi helyzet miatt jelenleg
nem fogadhat látogatókat, így a Városüze-
meltetési Kft. munkatársai már el is kezd-
hették a felújítási munkákat. A feliratok
megújításához a grafikai terveket, illetve
nyomdai elõkészítését a Pazirik Informati-
kai Kft. végzi.

MI-né
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Egyik legkedvesebb utcám:
a Várkert utca 2. rész

Az utca elején lévõ társasházak már a há-
ború utáni évtizedekben épültek, itt vettek
lakást maguknak munkatársaim közül töb-
ben is. Sárkány Ferencné Takács Katalin
évekig a bõrgyári forgalmi könyvelés veze-
tõje volt. Szerettem vele dolgozni, pontos,
megbízható szakember volt, és jó kolléga.
Kislánya, Ági 7-8 évesen járt velünk kirán-
dulni, itthoni és vidéki utakra is. Õ ma már
a székesfehérvári Szent György Kórház
osztályvezetõ fõorvosaként Príma-díjas
lett Fejér megyében – ahogy a Simontor-
nyai Hírek 2016. decemberi számában a
hajdani fõszerkesztõ, Varga László ezt
örömmel közzétette. A gratulációhoz utó-
lag is csatlakozom. 2005-ben PRO SANI-
TATE díjat kapott (T. Unghy Ilona: Si-
montornyai Képes Krónikája III.).
A pénzügyi osztály vezetõjeként volt mun-
katársam, Õri Istvánné Kati is, aki férjével
együtt ma is az egyik emeleti lakásban éli
nyugdíjas éveit. Õrá is jó visszaemlékezni –
lányuk, Csilla 6 évesen volt az egyik leglel-
kesebb gyerekturistánk. Õ zenei téren ta-
nult tovább, Budapesten dolgozik iskola-
igazgatóként a Marcibányi téri Kodály
Zoltán Zeneiskolában, s karvezetõként el-
nyerte a Junior Príma-díjat. Vele többször
találkoztam azóta, s két fiára még gyerek-
korukból emlékszem. Találtam egy cso-
portképet egyik itthoni gyerektúránkról,
melyen mindketten ott vannak, Ági és
Csilla is.
1. kép: A középen kiemelkedõ kislány, Luka
Márti is szomszédjuk volt – róluk a Németh
családnál írtam. (Emlékezés töredékek 2.)
Szabó Marika szintén a társasházak egyi-
kében élt szüleivel, mígnem pedagógus-

ként Székesfehérváron alapított családot,
s ma már nagymamaként jár haza édesany-
jához, Rizushoz. Marika elõbb ifjúsági,
majd felnõtt tájékozódási versenyeken
vett részt, utolsó versenyemet vele futot-
tam végig. Szülei, Szabó László és Riza a
bõrös versenyek állandó résztvevõi voltak.
Laci Révfülöpön ezüstérmes lett Szabó
Vilmossal 1964-ben, s a börzsönyi verse-
nyek is szép eredményeket hoztak.
2. kép: A felnõtt versenyzõkkel
3. kép: Szabó Marikával állok egy versenyen,
amit végigfutottunk

A januári hónap egy szomorú évfordulóra
is emlékeztet: a 2. világháborúban, 77 év-
vel ezelõtt, 1943 januárjában történt a doni
áttörés az orosz fronton, mely a 2. Magyar
Hadsereg tragédiáját okozta. Kétszázezer
magyar katona elestérõl vagy fogságba ke-
rülésérõl beszélünk, de a pontos vesztesé-
get senki sem tudja. Valamennyiük emlé-
kére hoztam ide tisztelettel a simontornyai
emlékmû fényképét.

4. kép

Jól emlékszem az akkori szomorú hírekre,
melyeket gyerekfejjel mi is hallottunk a rá-
dióból testvéremmel, szüleinkkel együtt.
A Várkert utca lakói közül többnek is esett
el hozzátartozója a háború valamelyik vé-
res szakaszában: Õri Istvánnak édesapja,
Õri János, Szabó Lászlónak testvére, Sza-
bó József, Talpag Kálmán pedig a Várkert
utca lakója volt.

Tisztelettel és szeretettel: Kiss Margit

1.1.

2. 3.

4.
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SZAVALÓ-
VERSENY

Pincehelyen rendezték meg online térben
a Vörösmarty szavalóversenyt december-
ben. Az online oktatás miatt a díjazottak
most vehették át okleveleiket, ajándékai-
kat.

1. osztály: Tausz Kinga Luca (2. hely), Gu-
lyás Liliána (3. hely), Sztojka Fanni (4.
hely), Koncz Hanna Zoé (4. hely)
2. osztály: Vinczellér Dóra (2. hely), Hor-
váth Hanna (3. hely)

3. osztály: Gyõri Máté (2. hely), Horváth
Zsófia (2. hely)
4. osztály: Orsós Fanni (2. hely)
5. osztály: Horváth Márton (2. hely)
6. osztály: Emperger Flóra (1. hely)
7-8. osztály: Gyõri Sára (2. hely)
Gratulálunk a díjazottaknak!

ELNYERTÜK A LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJAT

A pályázat során a 2020. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelkedõen aktív iskolái kerültek díjazásra 19 megyében és Budapesten.
Az iskolai aktivitás a Fenntarthatósági Témahét országos programjain való részvétellel volt mérhetõ: iskolai faültetési program, isko-
lai sportprogram, energiahatékony iskolaprogram, idõszaki szelektív hulladékgyûjtõ-verseny, kedvenc zöld osztály, diákok és tanárok
a fenntarthatóságról – kutatási program.
A pályázaton bármely magyarországi általános és középiskola indulhatott, aki regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági Témahétre. A
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium is pályázott és bekerült a 20 nyertes iskola közé. Ezáltal 60.000 Ft értékû támogatásban is
részesült a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közremûködésével.

G.H.H.

> Nyomdai munka: Bogárd és Vidéke Hírház. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya Város Ön-
kormányzata. Szerkesztõ: Géringerné Horváth Hajnalka. HU ISSN 1417-8990
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Közüzemi szolgáltatók
elérhetõségei

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatásul megadjuk a helyi érdekeltségû közüzemi szolgáltatók ügyfélszol-
gálatainak adatait. Megkérjük Önöket, hogy kérdéseiket, esetleges hibabeje-
lentéseiket 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 sze-
replõ felhasználó azonosítóját, mely a számla jobb felsõ részén található 10 je-
gyû 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 vonatko-
zó 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, hét-
végén 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 ta-
lálhatók, konkrét kérdések esetén az online ügyintézést választani, vagy az in-
gyenesen hívható 1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menüpontot kell vá-
lasztani.
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 Kereske-
delmi Kft. Honlap: www.tarr.hu. Hibabejelentés: 1223-as telefonszámon.

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen közreadjuk
itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármi-
kor 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) Hiba-
bejelentés: 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(70)370-3104.

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 Természetvé-
delmi Fõosztályát: 06(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefon-
számát: 06(22)514-314

KÉMÉNYSEPRÉS:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprõipari Szerv ügyfélszolgá-
lat: 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(74)504-700,
06(74)504-726

Simontornyán polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(74)
586-920, 06(74) 586-930


