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Színvonalas mûsor, kitüntetések
a magyar kultúra napján

Hozz rá víg esztendõt, Megbûnhõdte már e nép
A múltat és jövendõt

Énekelte közel száz, jó hangú ünneplõ, nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt. A mûvelõdési házban megtartott kultúra napi megem-
lékezésen az ünnepi beszédet Könyv István János, az oktatási,
kulturális és sportbizottság elnöke mondta. Többek között ki-
emelte:
Hivatalos állami és egyházi ünnepeink mellett sok emlék- és ünnep-
napunk van, amelyeket azért hoztunk létre, hogy az emberek, a nem-
zet, vagy akár az egész emberiség legfontosabb kérdéseinek szentelje-
nek egy-egy napot, kiemelt figyelmet egy rövid idõre.
Ünnepeljük már a madarak és fák napját, ünnepeljük a Föld napját.
A teremtett világ kincseit, a földet, a vizet, a levegõt próbálják védeni
és óvni a közösségek, az emberi csoportok szószólói. Védjük termé-
szeti kincseinket, hiszen utódaink sem élhetnek majd nélkülük. Ma
már védelemre szorul épített környezetünk is: skanzenekbe gyûjtjük a
régi paraszti élet házait, rekvizitumait. Úgy gondoljuk azonban, hogy
nemcsak épített környezetünket fogják unokáink is látni, hanem hin-
ni és bízni akarunk abban is, hogy szellemi hagyatékunk is tovább él.
Tovább élhet ma is, holnap is, unokáinkban is és még tovább.
Ezért szentelünk évente egy napot kiemelten a magyar kultúrának.
Ez a nap január 22-e, nemzeti imádságunk, a Himnusz születésének
a napja. Kölcsey Ferenc, aki „A magyar nép zivataros századaiból”
címet adta költeményének, ezt a napot jelölte meg a vers születése
napjának 1823-ban, 187 éve, az ország távoli kicsi falvában, Szat-
márcsekén. Ez a nap vált a magyar kultúra napjává. A Himnusz ze-
néjét Erkel Ferenc zeneszerzõ és karmester szerezte 1844-ben. Közös-
ségek, családok és barátok, valamint a társadalom és annak intéz-
ményei hogyan teljesítik a hagyomány ápolásának, a szellemi, erköl-
csi és etikai örökség átadásának feladatát.
Identitásunk, magyarságtudatunk a múltban gyökerezik. Napjaink-
ban, mintegy öt évszázada már, az írásos kultúra, a könyvkultúra do-
minál. Az ún. életmûveltség, a tapasztalati úton szerzett tudás – mely
oly hosszú idõn át volt jellemzõ a társadalmakra – egyre inkább hát-
térbe szorul. Egészen századunkig a könyv és a könyvtár volt a kultú-
ra, a tudás tárháza. A huszadik század technikai forradalma a filmet,
a hanglemezt, a cd-t, dvd-t és legfõképpen a számítógépet is a kultúra
hordozójává és magyar kulturális örökségünk õrzõjévé tette. Van mit
õriznünk, van, amire vigyáznunk kell. Nem csak attól kell retteg-
nünk, hogy fogy a magyar, hogy csökkenõben van a magyarság lélek-
száma. A nemzetet, az országot nem csak a népesség számaránya te-

szi naggyá, hanem emberi mi-
nõsége. Ennek egyedüli forrá-
sa pedig a magyar, a magukat
magyarnak valló, magyar szár-
mazású tudósok, mûvészek,
mérnökök, feltalálók teljesít-
ményében, a magyar nép mi-
lyenségében, tehát a magyar
kultúrában rejlik. Ehhez a hír-
névhez hozzájárultak a régeb-
ben és a közelmúltban elhunyt
nagyságaink. Különösen so-
kan távoztak végleg a 2009-es
évben. Most róluk is emlékez-
zünk. Nem halálozásuk sor-
rendjében. Elhunyt Fekete
Gyula, a háromszoros József Attila-díjas író a Magyar Írószövetség
örökös tagja, Püski Sándor könyvkiadó – a Krisztina körúton lévõ
könyvesháza a népi irodalom szellemi örököseinek gyûjtõhelyének
számít. Melis György operaénekes, minden idõk egyik legnagyobb
magyar baritonja. A színész, rendezõ, színi igazgató Bujtor István és
2009. augusztus 7-én Cseh Tamás, Kossuth-díjas, Liszt-díjas ének-
mûvész, akinek ma van a születésnapja.

Folytatás a 4-5. oldalon.



2 KÖZÜGYEK 2010. február

A testületi ülésrõl
jelentjük

A január havi testületi ülésen 7 fõ és 10
egyéb napirendi pontot tárgyaltak.
A polgármester fontosabb intézkedései:
– Január 11-én a polgármester telefonon
megköszönte a Paksi Atomerõmû Zrt.
törzskari igazgatójának az elmúlt években
nyújtott segítségét, és kérte, hogy továbbra
is támogassák, segítsék Simontornya váro-
sát.
– Január 12-én a polgármester levelet írt a
Pénzügyminisztériumba és az Egészség-
ügyi Minisztériumba az ügyeleti gépkocsi
cseréje érdekében.
– Január 14-én – a képviselõ testület felha-
talmazása alapján – a polgármester össze-
hívta a simontornyai vállalkozókat. A ta-
nácskozás témája a vállalkozások foglal-
koztatás növelõ támogatásáról szóló ren-
delettervezet ismertetése és véleményezé-
se volt.
– Január 14-én a polgármester a Nitro-
kémia Zrt. megbízottjával tárgyalt a bõr-
gyár kármentesítésének jelenlegi munká-
latairól.
– A Gondozási Központ süllyedése külön
napirendi pontban szerepel. A gázvezeték
ügyében a veszélyt elhárították.
– A Homokdombi gázbekötés ügyében a
szolgáltatónál egy „egyetemleges szolgál-
tatási igényt” kell beadni, azt követõen
visszakötik a gázórát. A gázórát, a nyomás-
szabályozót és a nyomáspróbát ki kell fi-
zetni.
– A polgármester levelet írt a J és J Bt.-nek
a szerzõdés módosítása ügyében. Az új
szerzõdés még nem érkezett meg.
– Az ivóvíz minõség-javító program pályá-
zata tekintetében hiánypótlásra kötelez-
ték az önkormányzatot. Annak határidõ
módosítással eleget tettünk. A hiánypót-
lást elfogadták.
– A benzinkút elõtti burkolat helyreállítá-
sa megtörtént. A költség 400.000 Ft+áfa.
– A Tatai Környezetvédelmi Kft.-vel a pol-
gármester megkötötte a bérleti szerzõdést
a faházra. Az épületet a bérlõ saját költsé-
gén felújította.
– A Széchenyi u. 60. szám alatti óvoda
konyhájának beázást a polgármester jelez-
te a kivitelezõ felé.
– A polgármester értesítette a hibrid erõ-
mû létesítésére létrehozott zrt.-t a képvise-
lõ-testület döntésérõl.
– 2009. december 21-én megrendezésre
került a „Mindenki karácsonya”. A polgár-
mester köszönetét fejezte ki a szervezõk-
nek és a résztvevõknek.
– Február 18-án a Vártéren állomásozik a
Paksi Atomerõmû tájékoztatási busza
8–17 óráig, ahol ismereteket lehet szerez-

ni, véleményeket lehet mondani a 2. blokk
beindításáról.
– A Városüzemeltetési Kft. 2009. évi mun-
kájáról és a 2010 évi üzleti tervének ismer-
tetésérõl szóló beszámolót elfogadták. El-
gondolkodtató, hogy 2009. II. félévétõl,
mióta a kft. végzi a szippantott szennyvíz
szállítását, a mennyiség 70 %-al nõtt, s eb-
bõl kifolyólag több bevételre tettek szert.
2010. április végén a víz-, gáz- és áramszol-
gáltatást a kft. üzemeltetésre visszaadja a
Vertikál Zrt.-nek. A kft. 2009-ben nyere-
ségesen gazdálkodott.
– A SIÓVÍZ Kft. 2010. évi üzleti tervét és a
testület által delegált felügyelõ bizottsági
tag beszámolóját elfogadták. Szokodi Jó-
zsef ügyvezetõ elmondta, hogy a Pécsi Víz-
mûnél kialakult tulajdonosi vita kezd ren-
dezõdni, és már látja az alagút végét. Fel-
vetõdött, hogy miért kellett készpénzzel fi-
zetni az év végén és jelenleg is az esedékes
vízdíjat. Az ügyvezetõ elmondta, hogy
részben a Pécsi Vízmûnél történõ vita mi-
att vált szükségessé, de elfogadták az át-
utalással történõ fizetést is. A kft. üzleti
terve 5 fõ létszámcsökkenést tartalmaz,
melybõl egy fõt nyugdíjazás miatt, 4 fõt pe-
dig az építõipari részleg átszervezése miatt
építenek le.
– Az önkormányzat 2010. évi költségvetési
tervének elsõ fordulóban történõ tárgyalá-
sa megtörtént. A költségvetési koncepció-
ban tavaly novemberben még 208 millió Ft
hiány mutatkozott, melyet az elsõ forduló-
ban közel 50 millió Ft-ra lefaragtak. Át kell
tekinteni az önkéntes és kötelezõ feladato-
kat, azokat rangsorolni szükséges. A hiány
további csökkentése érdekében az intéz-
mények, szervezetek vezetõivel konzultál-
ni szükséges.
– A simontornyai mikro- és kisvállalkozás-
ok támogatásáról szóló rendelet második
fordulóját tárgyalták. Az önkormányzat 5
millió forintot szavazott meg, hogy új állás-
helyeket teremtsenek, s ezzel csökkentsék
a munkanélküliek számát. A rendelet
megalkotása, a pályázat kiírása elõtt kon-
zultáltak a vállalkozókkal, kikérték véle-
ményüket, s azt beépítették a rendeletbe.
Szabályozták, hogy csak olyan vállalkozá-
sok igényelhetik az álláshelyenkénti 360
ezer forintot, akiknek nincs köztartozása
és vállalják, hogy 3 évig foglalkoztatják a
regisztrált munkanélkülieket. A Pénzügy-
minisztérium és az Európai Unió jóváha-
gyása után, várhatóan áprilisban írják ki a
pályázatot, mely alapján 14 munkanélküli
térhet vissza a munka világába.
– Elfogadták az önkormányzat 2009. évi
rendeletének 4. számú módosítását. Erre a

támogatások és új források beépítése mi-
att volt szükség.
– A város köztisztasági rendeletének felül-
vizsgálata megtörtént. A testület az új ren-
deletet elfogadta, melyet teljes terjedel-
mében lapunk más részén közlünk.
– Megállapították a szennyvíztisztítási
szolgáltatási díjakat. 2010-ben a lakosság
m3-ként 571 Ft-ot fizet, melybõl az állam
100 Ft-ot, míg az önkormányzat ugyancsak
100 Ft-ot átvállal, így a lakosságnak csak
371 Ft-ba kerül a szolgáltatást, míg a közü-
leteknek 829 Ft m3-kénti az összeg.
– A SIÓVÍZ Kft. 2010. éves tervét elfogad-
ták.
– A villamos energia vételezésének libera-
lizációja következtében elõállt feladatok
végrehajtását megtárgyalták, és a három
ajánlattevõvel tovább tárgyalnak.
– Az útkezelési feladatok egy részét vállal-
kozásba kiadták.
– Pályázatot írnak ki az I. számú körzet vé-
dõnõi állásának betöltésére.
– A Danubetrade Kft. ingatlanvásárlási
ügyét megtárgyalták. A telket értékesítés-
re kijelölték.
– Vis maior pályázatot nyújtanak be a
Vártér 3-4. szám alatti épületrész süllyedé-
se miatt.
– A telepeken és telepszerû lakókörnye-
zetben élõk integrációjának támogatását
megtárgyalták. Pályázatot nyújtanak be,
mellyel 100 %-os állami támogatás nyer-
hetõ el. Simontornyán a Beszédes utca és a
fundáció környékének szegregációja való-
sulhat meg.
– Az óvoda nyári nyitva tartását megtár-
gyalták. Elviekben egyetértenek, a konk-
rét dátumról és az esetleges óvodai igény-
rõl, valamint az étkezés megoldásáról ké-
sõbb döntenek.
– Torma József képviselõ, az ügyrendi bi-
zottság elnökének elõadásában tárgyalták
a városi hóeltakarítás helyzetét, a hosszú
távú megoldás lehetõségét. Megbízták a
közmunka program vezetõjét, informá-
lódjon, hogy egy 1-1.5 millió Ft értékû, hó-
tolásra is alkalmas többcélú gépkocsi be-
szerzésnek milyen lehetõségei vannak.

Va-Lá
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Kék hírek
Az elõzõ testületi ülés óta (2009.
december 21.) Simontornya város-
ból 9 db bûnügyi feljelentés érke-
zett a rendõrõrsre.
– Egy esetben történt présház ajtajának megrongá-
lása a Derék-hegyen, ahova az ismeretlen elkövetõ
nem tudott bemenni.
– Ismeretlen tettes ellen folytatunk eljárást, aki a
Zöldvadász italboltba ajtóbetörés módszerével ha-
tolt be, és onnan cigarettákat, váltópénzt tulajdoní-
tott el 71.750 Ft értékben. A rongálással okozott kár
kb. 80.000 Ft.
– A Derék-hegyen 2 db (német állampolgárok tulaj-
donát képezõ) pincébe próbált meg behatolni isme-
retlen elkövetõ, ahol az ajtókat, zárakat megrongál-
ta. Nem tulajdonított el semmit. Ezúttal segített,
hogy több zárat szereltek fel.
– Simontornya, Beszédes utcában történt magánlak-
sértés vétsége miatt tett feljelentésben folytatunk el-
járást. A volt férj ellen a feleség tett feljelentést.
– Ismeretlen elkövetõ január 12-én éjszaka ajtóbe-
nyomás módszerével hatolt be a postával szemben
lévõ 100 Ft-os boltba, ahonnan 2.000 Ft váltópénzt
tulajdonított el. A rongálással okozott kár 1.000 Ft.
– Ismeretlen elkövetõ ellen indult eljárás, aki az ön-
kormányzat tulajdonát képezõ Mózsé-hegyen lévõ
vízmosásból kb. 15 q akácfát kivágott, és megpróbál-
ta eltulajdonítani. Az elkövetõt a fa hazaszállítása
közben tetten értük. A kivágott fa értéke kb. 35.000
Ft.
– Ugyancsak ismeretlen elkövetõ ellen folytatunk el-
járást, aki a Simontornya, Könyök utcában levõ – la-
katlan – családi házba ajtóbenyomás módszerével
hatolt be, ahonnan mikrohullámú sütõt, tévékészü-
léket tulajdonított el kb. 20.000 Ft értékben.
– Ismeretlen elkövetõ ellen érkezett feljelentés, aki
január 20-án délután 17.00–18.30-ig terjedõ idõben
Simontornya, Hársfa utcai családi házba ablakbefe-
szítés módszerével hatolt be, ahonnan mûszaki cik-
keket, ékszereket tulajdonított el. A lopással oko-
zott kár kb. 400.000 Ft. Rongálási kár kb. 80.000 Ft.
– Ugyanebben az idõben a simontornyai Zrínyi utcá-
ban lévõ családi ház ablakát ásóval megpróbálták ki-
feszíteni, de a házba nem tudtak behatolni. A szom-
szédok, mint utólag kiderült zajokat hallottak, észre-
vették, de nem jelentették a rendõrségnek. Jó lenne,
ha beindulna a „szomszédok egymásért” mozgalom,
így jobb eredményeket lehetne elérni az ilyen esetek
megelõzésében és a tettesek elfogása érdekében. A
legjobb, legegyszerûbb, ha a 107-es számot hívjuk,
ahol elõször a simontornyai rendõrõrs jelentkezik,
majd eredménytelen hívás esetén érdemes egy kicsi
várni, mert automatikusan átkapcsol a tamási pa-
rancsnokságra, ahol mindig van ügyelet.
2009. december 21-tõl 2010. január 25-ig terjedõ idõ-
szakban az õrs egész illetékességi területén 17 db
szabálysértési feljelentést tettek munkatársaim, eb-
bõl 2 esetben ittas vezetés szabálysértése miatt, a
többi egyéb közlekedési szabálysértés miatt. Ebbõl
két esetben simontornyai fiatalkorú elkövetõ ellen
petárdadobálás miatt tettünk szabálysértési feljelen-
tést.
Helyszíni bírságot 20 esetben szabtak ki az õrs illeté-
kességi területén, ebbõl helyi lakossal szemben há-
rom esetben került sor.

Mikoly Tibor r. szds. õrspk.

A megújult
polgárõrség jól végzi
önkéntes feladatait

Röviden így lehetne összefoglalni az átalakult, megfrissült szervezet elmúlt 5
havi munkáját. Kicsit részletesebben is szeretnénk az olvasók elé tárni
mûködésüket, eredményeiket, gondjaikat, problémáikat, ezért megkértem
Szabó Zsoltot tájékoztasson az elmúlt idõszakról. A parancsnok szívesen tett
eleget a felkérésnek, és az alábbiakat mondta:

A polgárõrséget a megyei bíróságon bejegyez-
ték, van számlaszámunk, valamint adószá-
munk. December elején megrendeltük a pol-
gárõr igazolványokat, ígéretet kaptunk, hogy
hamarosan meg is kapjuk. Összesen 325.000
forint került számlánkra, melybõl 32 db
egyenruhát rendeltem, és január elején le is
szállították egyesületünknek. Köszönetet sze-
retnék mondani Körtés István képviselõ úr-
nak, aki önzetlenül 3 havi tiszteletdíját aján-
lotta fel polgárõrségünknek, valamint Simon-
tornya önkormányzatának és Csõszné Kacz
Edit polgármester asszonynak, a testület vala-
mennyi tagjának a további 100 ezer forint se-
gítségért.
Az elmúlt 5 hónap alatt 107 napon teljesítet-
tünk szolgálatot, összesen 492 órát és közel
800 km-t saját gépkocsikkal, önköltségen, me-
lyért ezúton is köszönetet szeretnék mondani
valamennyi polgárõrömnek. Õk a követke-
zõk: Bischof Gabriella, Fekete Rózsa, Fekti
Ferenc, Fõfai István id., Fõfai István ifj., Fõfai
Tamás, Fung László, Fung Pál, Gomkötõ Já-
nos, Haig Judit, Horváth László, Jancski Fe-
renc, Kovács József, Kovács János, Kovács
Róbert, Kõvári Imre ifj., Mihócs Zsolt dr.,
Molnár Tibor, Müller János, Nagy Sándor,
Oláh László, Orsós István, Sánta László,
Strumberger Zoltán, Szabó Zsolt, Tenke Bo-
tond, Váczi Béla János, Visnyei Gabriella,
Zsolnai István (Kenya), Zsolnai István, Zsol-
nai Tamás.
Néhány dolgot említve 5 havi munkánkból:
járõrözések, búcsú, szüreti felvonulás, eltûnt személy keresése, utcai árusok el-
lenõrzése, országos polgárõr akcióban való részvétel (17 fõvel, reggelenként az
iskolánál, a gyalogos átkelõhelynél a diákok zavartalan átkelésének biztosítá-
sa, együttmûködési szerzõdések megkötése az iskolával és a polgárvédelem-
mel, pályázat megírása, melyen 100.000 Ft-ot nyertünk, és február hónapban
kerül kifizetésre. Köszönjük az eddigi támogatásokat, a város lakosainak elis-
merõ szavait, és persze továbbra is számítunk támogatókra, hiszen csak így
tudjuk munkánkat a lehetõ legjobban végezni – mondta Szabó Zsolt.
Mi, pedig köszönjük a városért, az emberekért végzett munkájukat.

Va-Lá

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Simontornya város lakosságát, hogy közbiztonságunk védel-
me érdekében, amennyiben bármely gyanús eseményt észlelnek, akkor az
alábbi elérhetõségeken értesítsék a Simontornyai Polgárõrség parancsno-
kát:

Szabó Zsolt: 06 20 311 1099,
este 8 órától reggel 8 óra közötti idõtartamban: 06 70 537 6302.

Csõszné Kacz Edit polgármester
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Cseh Tamásról a személyes kapcso-
lat révén is megemlékeznék, úgy is,
mint fesztiválszervezõ. Amellett, hogy
dalain nõttem fel, személyes találko-
zásunk is volt a Kapolcsi Mûvészetek
Völgye rendezvényei során. Közös ba-
rátunk, Márta István mutatott be egy-
másnak bennünket. Bereményi Géza
szövegeire írt dalait álmunkból fel-
verve, vagy csak úgy nyári hajnali éb-
redéskor a közértbe indulva szófosz-
lányokból is azonnal énekelni tud-
tuk, mert mind-mind az élet részévé
vált, vagy belõle eredt. Krónikás volt
õ. A mintegy negyven év alatt a dalok
tárgya a szabadság. Minden szó, minden hangsúly, minden akkord
önmagán túl valami mást is jelent, és ennek megfejtése sok áttétellel,
réteggel, ha szimbolikusan is: a szabadságszeretõ ember vallomása.
Azt mondhatjuk, ha valaki szeretné megismerni a magyar huszadik
század második felét és az 1989 utáni eseményeket, az a legjobb, ha
feltesz egy Cseh Tamás lemezt és meghallgatja a dalokat. Minden
bennük van, a dalok közege a történelem. Cseh Tamás hivatalos
honlapján is szerepel a mai simontornyai megemlékezés születés-
napjáról és arról az életpályáról, amit Tamás „krónikásként”, éne-
kesként a magyar zene asztalára letett mindannyiunk épülésére, szár-
nyalására és okulására. Cseh Tamás dalvilága magyar örökség, Nyu-
godjon, nyugodjanak békében.

Örüljünk majd együtt a simontornyai kitüntetetteknek. Itt körü-
löttünk mind olyanok vannak, akik vagy a mûvelõi a kultúrának,
vagy értõi, vagy élvezõi. Együtt vagyunk! Ezen a szép ünnepen, itt
Simontornyán, a kultúra ünnepén. Kitüntetettek és azzá válók.
Fiatalok és idõsebbek. Elõdök és az utódok. A kultúrát szeretõk.
Sok még a tennivalónk. Meg kell dolgoznia minden nemzedéknek
újra és újra, évrõl évre, évtizedrõl évtizedre, hogy a magyar kultú-
ra éljen és virágozzék. Figyelnünk kell egymásra, mindenre és
mindenkire az év valamennyi napján: fiatalra és idõsebbre,
könyvmolyra és internetrajongóra, sportolóra és faragóra, har-
sány magamutatásra és halk szemlélõdõre egyaránt – mert bárki-
ben szunnyadhat a teremtõ erõ. Védeni és óvni kell a magyar kul-
túrát! A legalapvetõbbet, a magyar nyelvet, ami összeköt nemzet-
testvéreinkkel. Történelmünk során régen és ma is sok ellenség
fitymál határainkon belül és kívül. A globalizációs szándék és an-
nak magyar helytartói a „merjünk kicsik lenni” a magyar létet fe-
nyegetik a Kárpát-medencében. Feladnak minden magyar hagyo-
mányt, akár a nyelvet is. Lásd Szlovák nyelvtörvény. Tiszteljük õsi
történelmi jelképeinket, amik alatt harcolva sok magyar hõsi vér
folyt, a mi jövõnkért és Európáért. A múlt, a magyar múlt, a ma-
gyar kultúra, a magyar irodalom, mûvészet és tudomány múltja
gazdag. Szép, ám nehéz ezt a gazdag örökséget elsajátítani, a fel-
növekvõ nemzedékkel elsajátíttatni úgy, hogy életük szerves ré-

szévé váljék. Amit átadunk, amit õk majd tovább visznek, és
amihez ki-ki hozzáteszi képességei szerint tudását, az lesz
nemzetünk jövõje, a magyar kultúra jövendõje. Ezt tudatosítani
magunkban: ezt szolgálhatja ez a szép ünnep, a magyar kultúra
napja.
Az ünnepi megemlékezés után levetítették a 2009. évi II. Internet
Fotópályázat Marpingenbõl, Simontornyáról és Nyárádszere-
dáról érkezett fotóit.
Ezúttal, immár harmadszor tüntették ki a kulturális életben ki-
emelkedõ munkát, végzõket. Díszoklevelet kapott Dolovainé
Gyarmati Erzsébet tanárnõ, aki 20 éve alapította a mûvelõdési
ház kórusát, emellett nagy szerepe van a hagyományõrzõ citera-

zenekar alakításában, akik már az aranyminõsítést is megszerez-
ték. Az énektanárnõ 2003 óta minden évben összeállít és külön-
bözõ mûvészeti csoportokkal elõad egy egész estet betöltõ, nagy-
szabású mûsort. „Tollfosztóban voltam az este”, „Lakodalom van
a mi utcánkban”, „Itt a farsang, áll a bál”, „Balassi emlékmûsor”,
„Népzenei találkozó a Fried Kastélyban”, „Eltörött a hegedûm”,
Dankó emlékmûsor, „Csendül a nóta, áll a bál…” – népzenei est
és bál – ízelítõül néhány elõadás.

Az év mecénása-díj kitüntetõ címet a BSZV Nyugdíjasklubja érde-
melte ki. Rájuk mindig lehet számítani. Elsõsorban nem az anyagi
támogatásukat, hanem az elvégzett sok munkát, a rendezvénye-
ken nyújtott aktivitásukat ismerték el, ha kellett palacsintát sütöt-
tek, savanyúságot és szendvicseket készítettek, vagy más módon
segíttették a különbözõ közösségi ünnepeket.
Egy meglepetés díjat is kiadtak: elismerõ díszoklevelet vehetett át
Lukács László és felesége. A 70 év feletti nyugdíjas házaspár nél-
kül szinte nincs semmilyen rendezvény. Õk példaképei lehetnek a
fiatalságnak. A simontornyai mûvészeti csoportok Máté Imréné

Színvonalas mûsor, kitüntetések

Folytatás a következõ oldalon.
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összeállításában és rendezésében közel egyórás, színvonalas mû-
sorral tették emlékezetessé a napot. Fellépett a mûvelõdési ház és
a Krammer Ferenc kórus, valamint a Lelkes-cserfes gitárcsoport.
A mûsorban jól ötvözõdtek a prózai és a zenei elemek. Szép Ernõ,
Kosztolányi Dezsõ, Babits Mihály, Sajó Sándor, József Attila, Pe-
tõfi Sándor, Arany János, Szabó Lõrinc mûveibõl elõadott részle-
tek a hazáról, a magyarságtudatról szóltak. Kodály Zoltán, Cseh
Tamás, Zorán egy-egy dala, valamint a Tolna megyei népdalcso-
kor szintén errõl az érzésrõl adott tanúbizonyságot. A legnagyobb
sikert Erkel Ferenc Bánk bán címû operájából elhangzó: Hazám,
hazám ária kapta, melyet Adrián Imre tolmácsolt. A szép nap
legmeghatóbb percei voltak, amikor az ünneplõk egymás kezét
fogva körbesétáltak, s énekelték Ghymes dalának refrénjét:

Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré.
Réges-régbõl új, ha sikerül Kárpát zengené.
A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál.
Nézd a szemeimet minden. kiderül, kár mondani már.

A megemlékezés, végén a szokásokhoz híven pezsgõvel koccin-
tottak a kitüntettek és mindenki egészségére.

Va-Lá

a magyar kultúra napján

Köszönet az adományokért
Tisztelt simontornyai polgárok, cégek, vállalkozók!

A „Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány nevében szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik 2008. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel, illetve ala-
pítványunkat és rajtunk keresztül Simontornya városát támogat-
ták. Az SZJA 1 %-ából kapott támogatások összege 2009-ben
340.378 Ft. A befolyt összeget a kuratórium határozata alapján
egyenlõ arányban a következõ öt cél megvalósítására fordítottuk,
illetve fordítjuk:
1. Az „Õszikék” Gondozási Központ támogatására.
2. A Vak Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola, Gimnázium tá-
mogatására. („A tagozat legjobb tanulója” cím díjazására.)
3. Környezetvédelmi feladatok ellátására.
4. A „Városközpont rehabilitációjának” támogatására. (A megva-
lósulás idejéig minden évben tartalékoljuk, és az elõzõ években
összegyûlt összeget ezzel növeljük.)

5. Civil szervezetek és magánszemélyek kérelmének támogatásá-
ra.
Kérjük adójuk 1 %-ával 2010-ben is támogassák alapítványunkat!
Az alapítvány neve: Simontornyáért Közalapítvány.
Adószám: 18858406-2-17
(Az alapítvány nevével és adószámával kitöltött lapokat igény
szerint biztosítunk.)
Azok a magánszemélyek, vállalkozók és cégek, akik valamilyen
konkrét célra szeretnének 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

Felhívás
Kérjük azokat az alapítványo-
kat és civil szervezeteket, akik a
Simontornyai Hírekben szeret-
nék közzétenni a jövedelmi
adó 1%-ával kapcsolatos hir-
detésüket, március 2-ig juttas-
sák el a

vargapapa@citromail.hu
e-mail címre,

vagy a polgármesteri hivatal
titkárságára.

Va-Lá

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelemét, hogy esedékessé vált a 2010 elsõ félévi adó befizetése
március 15-ig. A helyi adó mértéke nem változott az elõzõ évhez képest:
Építményadó: 200 Ft/m2

A magánszemélyek kommunális adója minden adótárgyra: 7.000 Ft.
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap: 1,9 %-a.
Idegenforgalmi adó: 200 Ft/vendégéjszaka.
A gépjármûadó összege 2010. január 1-jétõl a következõk szerint változik:
– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 4-7 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 8-11 naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ12-15 naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kw.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ
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Simontornya Város Önkormányzatának
rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Simontornya Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 200. évi XLIII. tv. 31. § (2) bekezdése, és a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja: Simontornya város (a
továbbiakban: Város) közigazgatási terü-
letére vonatkozó kötelezõ érvényû maga-
tartási szabályok megállapításával elõsegí-
teni a köztisztaság fenntartását, a köztisz-
taság helyzetének fokozatos javulását.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Város
közigazgatási területén valamennyi termé-
szetes személyre, jogi személyre, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ egyéb szerve-
zetre.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a ve-
szélyes hulladékokkal összefüggõ tevé-
kenységekre.

Fogalom meghatározások

2. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából
a.) köztisztasággal összefüggõ tevékeny-
ség: közterületek, közforgalom számára
megnyitott területek tisztán tartása;
b.) közterület: az ingatlan-nyilvántartás-
ban közterületként nyilvántartott belterü-
leti földrészlet (közút, járda, tér, közpark,
lépcsõ), továbbá az építmények közhasz-
nálatra átadott része (árkád alatti járda,
alul- és felüljáró);
c.) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és
közterületek tisztítása, szemét-, hó- és sí-
kosság-mentesítése, pormentesítése,
gyommentesítése, allergén növények irtá-
sa és a parlagfû virágzásának megakadá-
lyozása, minimum évi háromszori kaszálá-
sa, csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és más hulladékok eltá-
volítása.

Az ingatlanok és
közterületek tisztasága

3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója)
köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hi-
ányában 1 méter széles területsáv, illetõ-
leg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az út-
testig terjedõ teljes terület);
b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és en-
nek mûtárgyai, továbbá
c.) tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-

lyását akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról. [1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6. § (1)]

(2) Amennyiben az ingatlannak több tulaj-
donosa van, úgy a kötelezettség a tulajdo-
nosokat egyenlõ arányban terheli.

(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító
helyek, üzletek elõtti járdaszakaszt a nyit-
va tartás ideje alatt – ettõl eltérõ megálla-
podás kivételével – a használó köteles tisz-
tán tartani, és a hulladékot eltávolítani.
[1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes ren-
delet 6. § (4)]

(4) A közterület rendeltetésétõl eltérõ cél-
ra (árusítás, építési-szerelési munka, stb.
céljára) történõ használata esetén a hasz-
nálattal érintett terület közvetlen környe-
zetét a használó köteles tisztán tartani.
[1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes ren-
delet 6. § (5)]

(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója)
köteles gondoskodni a telekingatlanról a
gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és
bokrok megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy az-
zal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti
közlekedés akadálymentességét, illetve a
forgalomirányító lámpa és tábla láthatósá-
gát, továbbá a légvezetékek zavartalan
üzemeltetését.

4. §

A Város közterületeinek szervezett, rend-
szeres tisztán tartásáról – a rendelet 3.
§-ában foglaltak kivételével – az önkor-
mányzat a közfoglalkoztatás és a település
õrök útján gondoskodik:

a.) a közterületek, buszmegállók szerve-
zett, rendszeres tisztán tartásáról, általá-
nos jellegû takarításáról,

b.) a közutak tisztán tartásáról, hó- és sí-
kosság-mentesítésérõl,

c.) a zöldterületek tisztán tartásáról, ka-
szálásáról, az átereszek tisztán tartásáról,
fakivágással és növénytelepítéssel, parko-
sítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d.) az illegális lerakók feltárásáról, felül-
vizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák
kihelyezésérõl, a közterületen lévõ sze-
métgyûjtõ edényzet ürítésérõl, karbantar-
tásáról, pótlásáról,

e.) a közterületen elszórt szemét zsákos
összegyûjtésérõl és elszállításáról.

Építéssel összefüggõ
köztisztasági feladatok

5. §

(1) Az építési területtel határos közterüle-
ten az építtetõ köteles gondoskodni az út-
testre, járdára való sárfelhordás folyama-
tos megszüntetésérõl.
(2) Közterületen építési törmeléket és az
építkezés során keletkezõ egyéb hulladé-
kot tárolni – az önkormányzatnak a közte-
rületek használatáról szóló hatályos ren-
delete alapján megkötött hatósági szerzõ-
déssel – csak külön engedéllyel lehet.
(3) Minden építkezésnél és bontásnál a
közterületi fákat, valamint a közterületi lé-
tesítményeket meg kell védeni.

Szilárd hulladék szállítása

6. §

(1) Közterületen szilárd hulladék csak a
vonatkozó jogszabályi elõírásoknak meg-
felelõen, a környezet lehetõ legnagyobb
kíméletével, és úgy szállítható, hogy a szál-
lítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, el-
szóródás ne keletkezzen.
(2) Ha a szállítás közben a közterület
szennyezõdne, a szállítást végzõ azt eltávo-
lítani – szükség szerint fertõtleníteni –, és a
további szennyezõdés megakadályozásá-
ról gondoskodni köteles, egyben viseli en-
nek költségeit és egyéb következményeit.
(3) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy le-
rakásánál a közterület beszennyezõdik, a
szennyezõdés elõidézõje köteles azt a fel-,
vagy lerakás elvégzése után nyomban meg-
tisztítani, és szükség szerint fertõtleníteni.
(4) Aki az e paragrafusban foglalt kötele-
zettségeket megszegi, külön jogszabályban
foglaltak szerint szabálysértést követ el.

Téli síkosság-
mentesítéssel összefüggõ

feladatok

7. §

(1) Az ingatlan elõtti, illetve az ingatlan
megközelítését szolgáló járdák, járdasza-
kaszok (járda hiányában 1 méter széles te-
rületsáv), lépcsõk síkosság-mentesítésérõl
az ingatlan tulajdonosa, használója folya-
matosan köteles gondoskodni.
(2) Síkosság-mentesítésre, olvasztásra, fel-
hintésre elsõsorban környezetkímélõ
anyagok (homok, salak stb.) használhatók.
A tömegközlekedési eszközök által hasz-
nált közutak kivételével, a közterület sóval
történõ síktalanítása esetén a só és hordo-

Folytatás a következõ oldalon.
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zóanyag aránya legfeljebb 1:5 arányú le-
het.
(3) A járdáról letakarított havat a közút és
a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltá-
volítani, hogy sem a gyalogos- és gépjár-
mûforgalmat, sem pedig a járda melletti
víznyelõk mûködését ne akadályozza, és a
hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.
(4) Ha jogszabály eltérõen nem rendelke-
zik a közterület tisztítását, valamint a téli
síkosság-mentesítését az önkormányzattal
kötött szerzõdés alapján szolgáltató végzi.

A köztisztasággal
összefüggõ egyéb

rendelkezések

8. §

(1) A közterületek használata során min-
denki köteles olyan magatartást tanúsíta-
ni, hogy az a környezetet ne szennyezze,
így – az egyéb jogszabályokban megfogal-
mazott kötelezettségeken túlmenõen –
különösen tilos:
a.) az oly módon való szállítás, tárolás stb.,
amely során közterületre szennyezõdés,
települési hulladék kerül;
b.) közterületen lévõ utcabútorok, építmé-
nyek szennyezése mázolással, festéssel,
szóró spray használatával, vagy egyéb más
módon;
c.) települési hulladék felhalmozása, nyi-
tott tartályban való tárolása;
d.) eldugulás, vagy rongálódás okozására
alkalmas anyagot (települési hulladékot,
törmeléket, iszapot stb.) közcsatornába,
annak víznyelõ aknájába elhelyezni.
(2) Aki az e paragrafusban foglalt kötele-
zettségeket megszegi, külön jogszabály-
ban foglaltak szerint szabálysértést követ
el.
(3) Tilos az ingatlanok takarításából kelet-
kezõ szennyezõdést, vagy bármely más
hulladékot a közterületre, csapadékvíz-el-
vezetõ rendszerekbe önteni, söpörni.
(4) Jármûbehajtók átereszeinek építése és
annak tisztán tartása minden esetben az
ingatlan használójának, illetve tulajdono-
sának kötelessége. A csapadékvíz-elvezetõ
árkokat betömni, a víz elfolyását megaka-
dályozni tilos. A közterületre csapadék-
víz-elvezetõ árokba, csapadékvíz-elvezetõ
csatornába szennyvizet kiereszteni szigo-
rúan tilos.

9. §

(1) A szórakozó-, vendéglátó-, kereskedel-
mi és szolgáltató helyek (a továbbiakban:
üzletek) elõtt – a bejárat közvetlen közelé-
ben – az üzemeltetõ köteles a nyitvatartási
idõ alatt köztéri hulladékgyûjtõ edényt és
csikktartót elhelyezni, és annak szükség
szerinti ürítésérõl, valamint az üzletek
elõtti (utcafronti) úttestig terjedõ közterü-
letrész – ettõl eltérõ megállapodás hiányá-
ban – tisztán tartásáról, fertõtlenítésérõl
gondoskodni.
(2) A közterületen árusító köteles az általa
használt területet, valamint annak közvet-
len környékét állandóan tisztán tartani, az

árusítás során keletkezett települési hulla-
dékot összegyûjteni, és annak elszállításá-
ról, elhelyezésérõl saját költségén gondos-
kodni.

10. §

(1) Ha a jármû üzemelése során a közterü-
let beszennyezõdik (olajfolyás, baleset,
egyéb mûszaki hiba stb.), a jármû üzemben
tartója haladéktalanul köteles a szennye-
zõdés eltávolításáról gondoskodni, és az
ezzel kapcsolatos költségeket viselni.
(2) Aki az e paragrafusban foglalt kötele-
zettségeket megszegi, külön jogszabály-
ban foglaltak szerint szabálysértést követ
el.

11. §

Vásárok, sport- és egyéb rendezvények
tartása idején a rendezvény szervezõje a
megkötött bérleti, illetve közterület hasz-
nálati szerzõdés szerint köteles gondos-
kodni a várható forgalomnak megfelelõ
számú illemhely, illetve szeméttároló
edényzet biztosításáról és üzemeltetésé-
rõl, illetve a rendezvény alatt, és azt köve-
tõen a terület tisztán tartásáról, szükség
esetén fertõtlenítésérõl is.

Szabálysértési
rendelkezések

12. §

(1) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal vagy 3.000-20.000
Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal bünteten-
dõ, aki e rendelet 3. § (1), (3), (4), (5) be-
kezdésében, 5. § (1), (2) bekezdésében, 7. §
(1), (2), (3), 8. § (3), (4) bekezdésében, 9. §
(1), (2) bekezdésében foglaltakat megsze-
gi.
(2) Helyszíni bírság kiszabására – tetten-
érés esetén – a közterület-felügyelet, a
rendõrség illetve Simontornya Város Pol-
gármesteri Hivatal erre felhatalmazott
dolgozója jogosult, a szabálysértési eljárás
lefolytatása pedig Simontornya város jegy-
zõjének hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

13. §

(1) A rendelet 2010. március 1-jén lép ha-
tályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyide-
jûleg Simontornya Város Önkormányzata
képviselõ-testületének a köztisztaság
fenntartásáról szóló 17/1999. (XII. 29.)
számú rendelete, és az azt módosító
4/2005. (II. 10.) számú rendelete hatályát
veszti.
(3) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatások-
ról szóló, az Európai Parlament és a Ta-
nács 2006/123/EK Irányelvének figyelem-
bevételével készült, és azzal összeegyeztet-
hetõ szabályozást tartalmaz.

Csõszné Kacz Edit polgármester,
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Foltvarrók a
varrodában

A simontornyai Szakképzési Non Profit
Kft. Kántor Mónika vezetésével immár
második alkalommal szervezte meg a fel-
nõttek részére a foltvarró tanfolyamot. Az
elsõ tanfolyamon öten végeztek, míg a má-
sodik tanfolyamon – mely jelenleg is tart –

heten képezik magukat. A foglalkozások
heti egy alkalommal péntekenként 16–19
óráig tartanak. Beidekné Szabó Mariann
és Német Ágnes irányításával sajátítják el
a foltvarrás alapjainak ismeretét. A nyolc
foglalkozásból álló tanfolyamon meghatá-
rozott tematika szerint haladnak. Megta-

nulják a szabást, varrást, vasalást, mintaké-
szítést, valamint a különbözõ technikákat,
a kézi öltést, a katedrálablakos, a tyúk
(kunyhó) technikát is. A foglalkozásokra
az anyagokat, eszközöket és a tankönyvet
biztosítják. Ágytakarókat, asztalterítõket,
párnákat és egyéb tárgyakat készítenek a
gyakorlati órákon. Megfelelõ számú je-
lentkezés esetén – várhatóan márciusban –
új tanfolyam is indul. Erre jelentkezni a
vezetõnél és a szakoktatóknál lehet a Hu-
nyadi utcai iskolában.

Va-Lá
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A mi Trianonunk
Elsõ rész

Szüleim gyermekkoromban, téli estéken, sokat meséltek, olyan
fotókat nézegetve, amin számomra furcsa katonaruhás alak állt,
kackiás bajusszal, megsárgult képen. Nyílt tekintettel a festett
mûtermi háttér elõtt. Vagy masírozva ismeretlen nevû helyeken.
Máté bácsi. Õ tengerész volt, másodtiszt egy magyar hadihajón,
az Adrián. Nagyapád testvére volt. Sok kalandos út és sok küzde-
lem után jött haza az I. világháborúból. Aztán elment Amerikába.
Sokáig hírét sem hallottuk, aztán mikor megjött, mert a szíve
visszahúzta Magyarországra, üzletet nyitott. Ám a hazahozott kis
pénz hamarosan elfogyott. Jószívû ember volt, sokaknak kölcsönt
adott, aminek bottal üthette nyomát. Egyszer csak kaptuk a hírt,
hogy meghalt – mesélte nagyanyám. Méregettem a fotón látható
katonát, és valahol belül éreztem, hogy valami sugárzik a képbõl,
valami furcsa erõ, talán csak maga az elmúlt idõ. Ahogy kezdtem
rácsodálkozni a világ dolgaira az iskolában, szerettem a falakon
lévõ térképeket. Elkalandoztam a képeket nézve, hogy Nagykani-
zsáról (ahol születtem és éltem 21. éves koromig) elindulva, ho-
gyan járhatnám körbe a Földet? Milyen emberekkel találkoznék,
hogyan beszélgetnénk? A környezetemben beszéltek horvátul,
svábul. Egy köpésre volt a „jugó” határ, és a tévén is fogtuk az
osztrákot, a „gráci” adást. Azt már tudtam, hogy sokfélék va-
gyunk, ezért is szerettem, ha elmehettem anyámmal a piacra. Ott
volt aztán a kavalkád. Nagyon élveztem, ahogy kendõs nénikék
magyart a svábbal és a horváttal keverve beszéltek, kínálták a
portékát. Kedves arcú, mosolygós emberek voltak. A térkép néze-
getésekor is szinte hallottam, ahogy különbözõ nyelveket beszél-
nek a határainkon túli népek.
Hatalmas meglepetést okozott számomra egy térkép. Amikor he-
tesként a szertárból nekem kellett kikeresni Magyarország dom-
borzati térképét, kezembe került egy szinte ugyanolyan térkép,
mint a többi, ám igen elkerekedett a szemem, olvasva a címét:
Magyarország vármegyéi. Ez gyönyörû volt. Nem olyan, mint
amit a teremben használtunk. Ez a térkép olyan volt, mint egy ha-
talmas, illatozó rántott csirkecomb. Amit addig láttam, és amirõl
tanultunk, az olyan volt, mintha a tányérban gõzölgõ csirkecom-
bot egy óvatlan pillanatban magára hagyva, többen minden oldal-
ról kiharapták volna. Mint egy vérengzõ cápatámadás után. Ezek
után már az iskolai atlasz Magyarország térképe nem igazán érde-
kelt, mindig a másikat kerestem. El is meséltem a szüleimnek,
akik suttogva (a hatvanas éveket írtuk) meséltek egy történetet,
és elõhoztak egy Nagy Magyarország iskolai térképet, ami talán
még édesanyámé volt. Ezen mutatták meg kipirosodott arccal Er-
délyt, a Felvidéket, az Õrvidéket, a Délvidéket és Kárpátalját.
Ezek együtt és a csonka Magyarország alkották õseink Magyaror-
szágát. Számomra ezek a nevek csodálatosan zengtek, még ál-
momban is. Olyanok voltak mintha az Óperenciás-tengeren is túl
lettek volna. Számomra ott éltek a tündér ifjak és a tündér lányok.
A régi iskolai térkép hátuljára írt mondat sokáig, a mai napig
elkísér:

„Csonka Magyarország nem ország,
Egész-Magyarország (vagy Nagy-Magyarország) mennyország”.

Eötvös-téri srác voltam. Elõttünk egy hatalmas „játszótérként”
adódott lehetõség a bringázásra, hintázásra és minden „közösségi
élet” színterére, úgy hívtuk: Papkert. A „nagyok” mesélték, hogy
itt a téren állt egy hatalmas szobor, amit a ruszki idõk kezdetekor
ledöntöttek, és itt fekszik valahol a tér alatt a földben. Persze kí-
váncsiak voltunk, terveztük, hogy kiássuk, meg minden, de vala-
hogy mindig eltereltek a feltételezett helyrõl bennünket. El is fe-
lejtettük, pedig nap mint nap jártunk vagy fociztunk fölötte. Múl-
tak az évek, s szocializálódtunk a magyarra jellemzõ „kettõsség-
re”. Ezt soha nem értik azok a népek, akiknél nem volt valós bol-
sevizmus, akiknek nem volt a történelmükben szabadságharc és
1956. A kettõsség azonban mindenütt ott volt a ködös októberek-
ben, a mindennapok hivatali ügyintézéseiben, a huszadik század

magyar létében itt a csonkaországban. A megtorlások, az orosz bi-
rodalmi megszállás, az azt kiszolgáló magyar kollaboránsok ha-
talma alatt minden magyar nemzeti gondolat és ereklye eltûnt.
Eltûntek a köztéri Trianon emlékmûvek, a II. világháború emlé-
ke, az odaveszettekért érzett fájdalom, és egyáltalán minden, ami
más volt, mint amit a megszállók a magyar nemzetnek megenged-
tek – hosszú idõre eltûnt. Eltûnt a közterekrõl, eltûnt a tanköny-
vekbõl. De nem tûnt el a szívekbõl.
A diktatúra enyhülése után, a „mutyi Magyarország” és a „legvi-
dámabb barakk” évtizedei után lassan nyíltabban beszélhettünk a
magyarság ki nem mondott problémáiról az igazságtalanságok-
ról. Persze csak a szamizdat irodalomban és mûvészeti alkotáso-
kat elemzõ kiadványokban. Vagy a mûvészet nyelvén. Aztán az
1990–2002 között egy új, elfeledettnek hitt emlékmûtípus buk-
kant fel a magyar köztereken. A Trianon emlékmû. A trianoni
emlékkultusz újraélesztésére tett törekvések az évtized végére
erõsödtek fel. Az államiság ezeréves történelmének megünneplé-
se, a historizáló emlékmûvek millenniumi inváziója különösen
kedvezett a trianoni jelképek köztéri felélesztésének, s az Or-
bán-kormány alatt eljutottunk odáig, hogy állami támogatással és
közremûködéssel újra nemzeti emlékmûveket avattak Magyaror-
szágon.
Elkezdõdött az elhallgatott múlt megismerése és feldolgozása.
1945 után a háborús pusztítást túlélt irredentának mondott em-
lékmûveket elsõk között tüntették el a közterekrõl. 1945 és 1990
között trianoni emlékmûvet nem lehetett állítani Magyarorszá-
gon. A trianoni szimbolika használata tabunak számított, s csu-
pán mint karikatúra, mint avítt és elrettentõ példa szerepelt a tör-
ténelemkönyveknek a levitézlett Horthy-korszakot felidézõ il-
lusztrációi között. A kommunizmus évtizedei alatt a Trianon-em-
lékkultuszt a nyugati magyar emigráció konzerválta és tartotta
életben. Az Amerikai Egyesült Államokban, az Ohio állambeli
Akronban például 1981 májusában, a hõsök napján avatták fel
Kúr Csaba alkotását: a bronzszobor egy „iga alatt görnyedõ
magyart ábrázol, aki fölött a négy idegen államhoz csatolt négy
országrészt négy stilizált kopjafa jelképezi.
A kommunizmus összeomlása után, a rendszerváltozás forgata-
gában a trianoni trauma több évtizedes feldolgozatlansága is
gyorsan a felszínre került.

Könyv István János

2010. Trianon 90. éves évfordulója.
Helyszín Magyarország „nevenincs település”.
Nem történelmi %-ok és történelmi okoskodások a szándékaink. Annál in-
kább az, hogy mik azok a konkrétumok, amiket gyermekkorunk óta cipe-
lünk magunkban, és még nem mondtunk el. Hazánk szétdarabolásáról.
Magunk, családunk, barátaink beszélgetéseibõl. Utóhatások, mesék és
valóságok. 1920. június 4. minden magyar gyásznapja. Beszélgessünk.
Mit mond nekünk Trianon? Ha mondandója van, most 90. évvel a gyaláza-
tos béke diktátum után, üljön ide mellénk és meghallgatunk.
Ha a kedves olvasónak van hozzászólása, kérem erre a címre
küldje: e-mail: konyvistvan@freemail.hu

A szerkesztõ

(Folytatása következik.)



2010. február KÖZÖSSÉG 9

Rövid hírek
Segítség

a mozgáskorlátozottaknak
Az önkormányzat a polgármesteri hivatal
elõtt két parkolót jelölt ki a mozgáskorlá-
tozottak számára, ezzel is segítve közleke-
désüket. A hivatalba való bejutás még nem
akadálymentes, de célul tûzték ki, az szere-
pel a településrendezési tervben, ami pá-
lyázati siker esetén megvalósulhat. Addig
is más módon oldják meg, hogy a mozgá-
sukban akadályozottak zavartalanul tud-
ják intézni hivatalos ügyeiket.

Telt házat vonzott
az ifjúsági hangverseny

Közel 300-an voltak kíváncsiak a Fried
Mûvelõdési Házban megtartott hangver-
senysorozat második elõadására. A zömé-
ben általános iskola felsõ tagozatos tanulói
és a gimnazisták alkotta közönség ezúttal a
fuvola varázsával ismerkedhettek meg.
Drahos Béla fuvolamûvész és Kardos Kál-
mán zongoramûvész szakavatott tolmá-
csolásában elhangzott mûvek és a hozzá-
juk kapcsolódó mûfaji történetek, elméleti
ismeretek jól illeszkedtek a tanulók zenei
képzésébe.

Mozgalmas, jó évet zárt
a Vármúzeum

2009. évben az elõzõ évi statisztikai szá-
mokhoz hasonlóan közel 25 ezren keres-
ték fel a Vármúzeumot – tudtuk meg
Endreffyné Takács Mária igazgatónõtõl.
Változás, hogy autóbusszal kevesebb cso-
port érkezett, ugyanakkor a családi látoga-
tók száma jelentõsen emelkedett, így
összességében nem csökkent az érdeklõ-
dõk száma. A múzeum állandó és idõszaki
kiállításait több mint 15 ezren tekintették
meg, a 168 különbözõ felnõtt- és gyerek-
programokon 9.200-an vettek részt. A
múlt év legnagyobb eseménye a várban
tartott megyei közgyûlés volt, melyen az
1000 éves Tolna megyét ünnepelték.

Va-Lá

Minimúzeum az
Arany János utcában
Két éve kezdte el gyûjteni és ma már egy
egész helyiséget megtöltõ régiség található
Klár Máté nagypapájának egykori fészeré-
ben. Eleinte egy asztal is elég volt a tárgyak
kiállítására, majd már egy szekrény is kel-
lett, de nemsokára ez is kevésnek bizo-
nyult, mert a tárgyak csak gyûltek-gyûltek.
A 11 éves Máté már most a felnõttek ko-
molyságával, lelkesedéssel beszél a gyûjte-
ményrõl. A kiállított anyagok rendszerez-
ve, feliratokkal vannak ellátva, egy igazi
múzeumban érezhetjük magunkat. Meg-
lepõ a tárgyak sokfélesége: varrógép mel-
lett régi rádiók, pénzek sorakoznak. A tár-
latlátogatásnál jó kalauz volt Máté öccse, a
7 éves Bálint, aki bátran, szakszerszerûen
beszélt a látottakról. Az anyukájuktól
megtudtam, nem véletlen a gyerekek régi-
ség utáni érdeklõdése, hiszen minden év-
ben olyan helyen nyaralnak, ahol vár, mú-
zeum vagy valamilyen kiállítás található.
Itt nagyon sok élménnyel gazdagodnak, és
megtanulják a tárgyak, eszközök megbe-
csülését, szeretetét.
Máté nagyon szeret a régi tárgyak között
lenni, s míg más gyerekek játszanak, számí-
tógépeznek, addig õ itt tartózkodik legszí-

vesebben, tisztítja, csinosítja, rendezgeti
az elmúlt idõszak emlékeit. A most ötödik
osztályos tanuló eddig mindig kitûnõ ered-
ménnyel végezte tanulmányait, bízik ben-
ne, hogy a felsõ tagozatban is hasonlóan jól
teljesít. Még nem döntötte el, mi szeretne
lenni, megfordult benne, hogy régész lesz,
de mint mondta, addig még sok víz lefolyik
a Sión. Sokoldalúságát már eddig is több
versenyen, vetélkedõn, fellépésen bizonyí-
totta. Szobája falán elhelyezett oklevelek
arról tanúskodnak, hogy egyaránt otthon
van a történelem, az irodalom témakör-
ében, de versmondásban, rajzolásban is je-
leskedik, nagyon szeret olvasni.
Egy igazi élmény volt vele beszélgetni,
megtudni, megismerni, hogy Simontor-
nyán ilyen értékes fiatalok vannak. Gratu-
lálok az eddigi tevékenységéhez, és sok si-
kert a további gyûjtõmunkájához, amihez
mi is segíthetünk, szívesen fogadja a régi-
ségeket, a megunt tárgyakat. A minimú-
zeumot szívesen megmutatja az érdeklõ-
dõknek elõzetes idõpont egyeztetéssel, is-
kolaidõ után.

Va-Lá

Szálkáim
A téma ismét az utcán he-
ver. Pontosabban az ut-
cán lelhetõ fel, ez a probléma okoz gondot
ilyenkor télvíz idején. Az idén már eddig is
sokszor havazott, s kemény fagyok voltak,
az elõrejelzések szerint még várhatóan so-
káig ilyen lesz az idõjárás. Nevezetesen a
járdák tisztításáról, a síkosság elleni véde-
kezésrõl van szó. Sok tulajdonos nem tud-
ja, vagy nem akarja tudomásul venni, hogy
saját portája elõtt õ a felelõs a járda tisztí-
tásáért, baleset esetén felelõsségre vonha-
tó, kártérítést kell fizetni. Jobb az ilyen
eseteket megelõzni, s mindenkinek mara-
déktalanul betartani újságunk e számában
közölt rendelet idevonatkozó pontjait.

Va-Lá
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Uniós támogatásból fejlõdik a könyvtár
2009-ben a tamási Könnyû László Városi Könyvtár és a Simon-
tornyai Városi Könyvtár konzorciumban 8 millió forintot nyert a
TIOP 1.2.3. pályázaton. A pályázat célja a könyvtári szolgáltatá-
sok összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a tamási és a simon-
tornyai könyvtárban.

Célunk a két intézmény oktatási–képzési szerepének erõsítése,
mellyel az iskolarendszerû oktatás kiegészítõ és támogató szere-
pét kívánjuk erõsíteni.

Ennek keretében a Simontornyai Városi Könyvtárban 4 db szá-
mítógép kerül beszerzésre, melyek közül az egyiket a gyengén lá-
tókat segítõ szoftverrel is felszerelünk.

A pályázat keretében megkezdjük a könyvtár állományának
elektronikus feldolgozását, melynek hosszú távú eredményeként
olvasóink otthonukból is használhatják katalógusainkat.
Jelenleg is folyik a munka, melynek eredménye a kézikönyvtár
akadálymentesítése lesz. Ezzel egy idõben elkészül a kézikönyv-
tár teljes körû felújítása is, mely a pályázati kereten felül az önkor-
mányzat segítségével készül el. A munka kivitelezése a Városüze-
meltetési Kft. és a közmunkások segítségével valósul meg.
Ezúton is köszönjük az összes közremûködõ segítségét.

Vácziné Horváth Anikó igazgató

Kedves Gyerekek!
Eszperente nyelven vár benneteket a feladványom. Az lesz a feladatotok, hogy
megfejtsétek, mit is jelentenek ezek a meghatározások. Ügyesek legyetek!

Szilvi néni

1. Kedves gyerekek kerek eledele: _________________________
2. Szerkezet, mely reggelente csengetve felver: _________________________
3. Mellette melegedsz telente: _________________________
4. Emeletre ezen mehetsz felfele s lefele: _________________________
5. Ennek helye, fejed teteje: _________________________
Beküldési határidõ: március 5.

A múlt havi rejtvény szerencsés nyertese: Lukács Barbara.

2010-ben is várjuk olvasóinkat!
A városi könyvtár ebben az évben is szeretettel várja régi és új ol-
vasóit.
A folyamatosan vásárolt új könyvek mellett számos napi- és heti-
lap, sokféle irodalmi, közéleti folyóirattal állunk olvasóink ren-
delkezésére. Ezek között számos határon túli magyar lap is szere-
pel, melyeket a Nemzeti Kulturális Alap biztosít számunkra.
Könyvtárunkba 2009-ben 620 olvasó iratkozott be, õk 7555 alka-
lommal 30.344 db dokumentumot kölcsönöztek ki, valamint 2074
alkalommal használták az internet kínálta lehetõségeket.
17 alkalommal szerveztünk különféle programokat. A könyvtári
órák mellett otthont adtunk a Babits Mihály életét és munkássá-
gát bemutató vándorkiállításnak, valamint az õszi könyvtári na-

pok vendége volt Lukácsy Katalin színmûvész, aki Zengõ ABC cí-
mû mûsorával örvendeztette meg a gyerekeket.
A Könyves Vasárnapon ismét egy képviselõ, ezúttal Körtés István
mesélt a gyerekeknek, decemberben a gyermekkönyvhéten Kéki
Csilla író-olvasó találkozó keretében mutatta be Kis esti mesék
címû könyvét.
2010-ben is színvonalas programokkal várjuk olvasóinkat, a be-
iratkozási díj ebben az évben 16 éves kor alatt és 70 éves kor felett
ingyenes, diákigazolvánnyal rendelkezõknek és nyugdíjasoknak
500 Ft/év, aktív korúaknak 1000 Ft/év.

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

Biga-Csiga Zenebölcsi
Vidám lovagoltatók, meghitt ringatók, babakoncert, szülõk-
nek és gyermekeiknek pár hónapos kortól.
Örökké izgõ-mozgó, érdeklõdõ kisgyermeked van?
Netán éppen félénk, visszahúzódó a csemetéd, és változtat-
nál ezen?
Úgy érzed, itt az ideje kimozdulni otthonról?
Szívesen járnál baba-mama közösségbe?
Szeretsz énekelni-mondókázni, de új ötletekre volna szüksé-
ged?
Vagy épp ellenkezõleg: nem nagyon tudsz énekelni, de fej-
lõdni szeretnél?
Akkor szeretettel várlak gyermekeddel zenés foglalkozása-
imra, amelyet minden hétfõn 10.30–11.00 óráig tartok a Fried
Mûvelõdési Házban.

Antalné Gombai Éva zenetanár –
telefon: 06 20 2290 839,

e-mail: gombaieva@gmail.com

Januári születések

Závodi Botond
Balog Emese Rozi
Horváth Mónika

Csapó György Tibor

Január hónapban házasságkötés
nem volt.



2010. február KÖZÖSSÉG 11

A bõrgyár kármentesítének állásáról, az eddig elvégzett munkáról, a 2010. évi tervekrõl, elképzelésekrõl konzultáltak a képviselõk a
munkálatokat irányító, Simontornya 2009 Konzorcium vezetõivel. Az ország legnagyobb ilyen jellegû projektje kiemelkedõ, sorsfordí-
tó lehet Simontornya életében. A felhalmozódott 170 ezer tonna hulladékból eddig 30 ezer tonnát szállítottak el. Az idei cél 80-100
ezer tonna elszállítása és ártalmatlanítása. Az idén 3,5-4 milliárd forint értékû munkákat végeznek el. (Bõvebbet e témáról a következõ
márciusi számunkban olvashatnak.) Va-Lá



12 KÖZÜGYEK / SPORT 2010. február

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. Tel./fax: 06(25)508 900. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Felelõs kiadó:
Simontornya önkormányzata. Szerkesztõ:

A Tolna megyei nõi kézilabda-bajnokság
õszi végeredménye:

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.

1. Tamási KC 10 10 0 0 310 172 20

2. Rollecate Tengelic 10 8 0 2 286 220 16

3. Simontornyai TC 10 7 0 3 174 187 14

4. Kocsola SC 10 6 1 3 231 203 13

5. Madocsa SE 10 6 0 4 278 249 12

6. Decs KSE 10 6 0 4 241 237 12

7. Zomba SE 10 5 1 4 219 228 11

8. Bölcske SE 10 3 0 7 191 231 6

9. Gyönk-Szárazd NKE 10 1 1 8 212 253 3

10. Nagydorogi KSE 10 1 1 8 179 246 3

11. Hõgyészi SC 10 0 0 10 176 271 0
Jelmagyarázat: H.: Helyezés, J.: Játszott, Gy.: Gyõzött, D.: Döntetlen, V.: Vesztett,
Dob.: Dobott, Kap.: Kapott, P.: Pontszám

Fiú kézilabda siker
Az iskola keretén belül mûködõ fiú kézilabdacsapat edzõmérkõ-
zést játszott az Alap hasonló korú együttesével.

Simontornya–Alap: 40:8 (17:2)
Simontornya: 80 nézõ, vezette: Pordán István – Széplaki Zoltán.
Simontornya: Molnár Balázs, Nagy Gábor (kapusok), Vinczellér
István (3), Bor Dávid (5), Molnár Bence (1), Molnár Dávid (2),
Farkas Roland (7), Kecskés Péter (2), Vonya Kornél (11), Tanki
Krisztofer (1), Szabó Bence (1), Váczi Ádám (1), Kiss György (2),
Nagy Tamás (4) összeállításban lépett pályára.

A csapat helyenként szép játékkal, biztosan gyõzött a vendégek
ellen. Minden pályára lépõ játékos gólt lõtt. Az edzõmérkõzés
hasznos volt, de a fejlõdés érdekében látszott, hogy sok mérkõzés-
re lenne még szüksége a fiúknak. Sajnos, Tolna megyében ilyen
korosztály részére nem rendeznek bajnokságot, pedig fejlõdni
igazán csak úgy tudnának, ha évente nemcsak négy, hanem több
mérkõzést is játszanának. Jó lenne megteremteni ennek lehetõsé-
gét, mert a játékosok tehetségesek, és remény ébredhetne Simon-
tornya férfi kézilabdázásának újraélesztésére.

Va-Lá

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke 2010. április 11. és 25. napjára
írta ki az országgyûlési képviselõ-választás idõpontját.
A választók nyilvántartásával kapcsolatos tudnivalók:
* A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánló-
szelvénnyel együtt 2010. február 8. és 12. között kell megkapni-
uk a választópolgároknak.
* A választásra jogosultak névjegyzéke 2010. február 10-tõl
február 17-ig az okmányirodában tekinthetõ meg.
* A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe va-
ló felvétel miatt 2010. február 10-tõl február 17-én 16 óráig le-
het kifogást benyújtani.
* A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt – a választás elsõ
és második fordulójára egyaránt – a választópolgár lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl 2010. már-
cius 19-én 16 óráig lehet kérni.
* Igazolást – a választás elsõ és második fordulójára egyaránt –
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010.
április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az legkésõbb 2010. április 6-án megérkezzen az illetékes
helyi választási irodához.
* A helyi választási iroda vezetõje 2010. április 8-án 16 óráig –
a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg – kérelmére egy al-
kalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása
miatt onnan töröltek.
* A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16 óráig és április
23-án 16 óráig tekinthetõ meg az okmányirodában.
* Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak Simontornya
település megnevezését tartalmazza, illetõleg azok, akik igazo-
lással rendelkeznek, az I. számú szavazókörben adhatják le
szavazataikat.
* A választási kampány 2010. április 9-én 24 óráig és április
11-én 19 órától április 23-án 24 óráig tart.
* Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától április
11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órától április
25-én 19.00 óráig tilos.
A választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választá-
si Iroda ad felvilágosítást.

Bárdos László címzetes fõjegyzõ, a HVI vezetõje

Állati sorsok
Az elhúzódó, hosszantartó tél
az állatokat is megviseli. Sze-
rencsére sok olyan ember la-
kik Simontornyán, akik mag-
vakkal teli madáretetõket he-
lyeznek el az udvarukon, az er-
kélyükön, vagy a házuk elõtti
fákon, így etetik az éhezõ ma-
darakat. Sajnos, ez a kutyákra
nem vonatkozik, mert egyre
több kóbor állattal találko-
zunk nap, mint nap, akik éhe-
sen vánszorognak az utcákon,
még az üzletekbe is bemen-
nek. Õket azonban már keve-
sen etetik.

Jó lenne ezen változtatni.
Va-Lá


