
XIX. évfolyam 9. szám Ára:
2010. szeptember 100 Ft

Meghívó

Simontornya város polgármesterjelöltjei

választási nagygyûlést
tartanak

2010. szeptember 24-én
17.00 órakor

a mûvelõdési ház nagytermében.

Program: A polgármesterjelöltek
és a képviselõjelöltek bemutatkozása,

programjaik ismertetése.

Tisztelettel várunk mindenkit!

Tisztelt Olvasó!

Ön a Simontornyai Hírek önkormányzati választására készült
különkiadást tartja a kezében. A Simontornyai Hírek e rendkí-
vüli számának célja a tájékoztatás és – lehetõségekhez képest –
az állampolgárok választójogi ismereteinek bõvítése.

Sok sikert kíván az õszi önkormányzati választásokra Bárdos
László, a helyi választási bizottság vezetõje és Varga László, a
helyi újság szerkesztõje.

Tisztelt Választópolgár!
2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra ke-
rül sor.
Négyévenként egyszer van lehetõség arra, hogy közös ügyeink vi-
telére helyi önkormányzati képviselõket és polgármestereket vá-
lasszunk. Közös döntésünk hosszú idõre meghatározza települé-
sünk sorsát, így nem mindegy, ki jár el képviseletünkben.
Vegyen részt Ön is a választáson, adjon felhatalmazást a köz-
ügyek intézésére. Menjen el szavazni 2010. október 3-án!
Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a válasz-
tás legfontosabb szabályai ismeretében élhessen választójogával.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az önkormányzati választáson szavazati joga van minden Ma-
gyarországon lakóhellyel rendelkezõ magyar és uniós állampol-
gárnak. A választás egyfordulós, sem érvényességi, sem eredmé-
nyességi küszöb nincs.
Kiket választhatunk?
Simontornyán három szavazólapot kap mindenki:
– Megválaszthatja a település polgármesterét, a szavazólapon lé-
võk közül 1 jelöltre szavazhat.
– Megválaszthatja a település önkormányzatának képviselõ-tes-
tületét, maximum 6 jelöltre szavazhat.
– Megválaszthatja a megyei közgyûlés tagjait, a megyei listás sza-
vazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.
Simontornyán a képviselõ-testület tagjainak megválasztására az
úgynevezett kislistás választási módszert alkalmazzák. Ez azt je-
lenti, hogy a szavazólapon a jelöltek nevén kívül azt is feltüntetik,
hogy a település képviselõ-testülete hány tagból áll, a jelöltek kö-
zül pedig többet is lehet választani, legfeljebb annyit, ahány tagja
(6) a testületnek lehet. A szavazat akkor is érvényes, ha a választó
a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. A képviselõi mandátu-
mokat a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek kapják meg.
Simontornyán az eddigi 11 fõs testülettel szemben 6 fõs képvise-
lõ-testületet lehet választani.

SZAVAZÁS HELYE
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett szavazó-
körben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi ál-
lapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóur-
nát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja
Önt felkeresni a mozgóurnával.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN
BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYÉN TARTÓZKODIK?
Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített,
igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megje-
lölt szavazókörben szavazhat.

Folytatás a 2. oldalon.
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Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptem-
ber 28-ig, személyesen vagy meghatalma-
zott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig
kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzõ-
tõl. A kérelem benyújtásához letölthetõ
nyomtatvány áll rendelkezésre a www.vá-
lasztás.hu honlapon, illetve elérhetõ bár-
mely választási irodában. Az igazolási ké-
relemben meg kell adnia a nevét, személyi
azonosítóját (ismertebb nevén személyi
szám), lakcímét, annak a településnek a ne-
vét, ahol a bejelentett tartózkodási helye
van.
Abban az esetben, ha a választás napján
külföldön vagy Magyarországon, de nem a
bejelentett tartózkodási helyén tartózko-
dik, választójogát nem tudja gyakorolni.

MIT VIGYEN MAGÁVAL
A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személy-
azonosságát és lakcímét megfelelõen iga-
zolja az alábbi igazolványok valamelyiké-
vel:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személy-
azonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya for-
mátumú személyazonosító igazolvány, út-
levél vagy 2010. január 1-jét követõen kiál-
lított kártyaformátumú vezetõi engedély.
Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván
szavazni, és elõzetesen nem kérte a felvé-
telét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartóz-
kodási helyen történõ szavazáshoz” elne-
vezésû nyomtatványt is vigye magával!

MIT KELL MÉG TUDNI A
SZAVAZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen reggel hat órá-
tól este hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazat-
számláló bizottság köteles ellenõrizni az
Ön személyazonosságát és lakcímét. Ez-
után megkapja az Ön jelenlétében lepecsé-
telt szavazólapokat, melyek átvételét a név-
jegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja
a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lis-
ta neve alatti, feletti, vagy melletti körbe
tollal írt, két egymást metszõ vonallal lehet
(+ vagy X). A szavazólapokat borítékba
helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazólap urnába dobása elõtt
jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK

VÁLASZTÁSA
A kisebbségi választáson azok a választók
vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kér-
ték felvételüket a kisebbségi választójegy-
zékbe (44 fõ).
A települési kisebbségi önkormányzat kép-
viselõjelöltjeit nem a választópolgárok
ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek ál-
líthatják. A választáson független jelölt
nem indulhat. Az lehet a jelölt, aki az adott
kisebbség választói jegyzékén szerepel.

A települési kisebbségi önkormányzat kép-
viselõ-testületébe megválasztható képvise-
lõk száma 4 fõ. Ennél kevesebb jelölt ese-
tén a választás nem tartható meg.
A kisebbségi választói névjegyzékben sze-
replõ választópolgárok önálló szavazókör-
ben (Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodája) adhatják le szavazataikat a jelöl-
tekre.
Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4
jelölt lesz képviselõ, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.
Az eredmény megállapítása.
– Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
– Képviselõk azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselõk száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szava-
zategyenlõség esetén sorsolással kell meg-
állapítani, hogy az egyenlõ számú szavaza-
tot elért jelöltek közül melyik szerez man-
dátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgár-
mesternek megválasztják, az egyéni listáról
törölni kell, és helyébe a következõ legtöbb
szavazatot elért jelölt lép.
– A megyei önkormányzati képviselõket a
választópolgárok megyei listán választják.
A választás tekintetében Tolna megye egy
választókerületet alkot, melynek nem ré-
sze a megyei jogú város Szekszárd.
A megyei listák a leadott szavazatok ará-
nyában jutnak mandátumhoz. Nem kap
mandátumot a jelölõ szervezet listája, ha a
leadott érvényes szavazatok 5 százalékát
nem érte el.
A megyei közgyûlés tagjainak száma a me-
gye lakosságszáma alapján 15 fõ lesz.
Fontosabb jogszabályok:
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szó-
ló 1949. évi XX. törvény.
A helyi önkormányzati képviselõk és a pol-
gármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény.
A kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi CXIV. tv.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C tör-
vény.
A helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek 2010. október 3. napjára kitû-
zött választása, valamint a települési ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk válasz-
tása eljárási határidõinek és határnapjai-
nak megállapításáról szóló 4/2010. (VII.
16.) KIM rendelet.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az önkormányzati választás-
sal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése
merül fel, forduljon a jegyzõhöz, okmány-
irodánkhoz, a választási információs szol-
gálathoz, vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!

Bárdos László,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A cigány kisebbségi
választás jelöltjei

Tisztelt Választópolgárok!

Sárbogárdon születtem 1975. szeptember 11-én. 5
gyermekes családban nõttem fel. Általános iskolai
tanulmányaimat Cecén végeztem, majd Simon-
tornyán tímárként folytattam az évfolyam legjobb
tanulójaként. Ezek után életemet a gyermekneve-
lésnek szenteltem. Négy gyermekem van, akik
méltán példaképe a cigány társadalomnak. Ennek
nevében szeretném képviselni a helyi cigány gyer-
mekek sorsát, hogy akik szeretnének, és képesnek
érzik magukat, azok mutassák meg, hogy õk is ké-
pesek arra, hogy kiemelkedjenek és kitûnjenek va-
lamivel, és szeretném ösztönözni a szülõket arra,
hogy gyermekünk jövõje a tét.

Bizalmukat elõre is köszönve: Májer Jánosné

Tisztelt Választópolgárok!

Orsós Istvánnak hívnak. 1968. szeptember 28-án
Pálfán születtem, általános iskolát is ott végeztem.
Mezõgazdasági gépszerelõ szakmát Sellyén sze-
reztem. Két gyermekem és egy nevelt lányom van.
Az érdekképviseletet azért szeretném ellátni elsõd-
legesen, hogy a településünkön élõ cigány kisebb-
ség tagjait összefogásra buzdítsam. Másodlagos
célom a gyermekek segítése, mert véleményem
szerint mindent meg kell tenni a gyerekekért, mert
belõlük nõ fel az új generáció, nélkülük nem lesz jö-
võje a mai felnõtt cigány társadalomnak. Szeret-
nénk elérni, hogy ezek a fiatal gyerekek ne szégyell-
jék hovatartozásukat, a cigány szó ne szégyellniva-
ló magatartásformát jelentsen, hanem megjelen-
jen az e mögött rejlõ érték is.

Szavazatukban bízva: Orsós István

Tisztelt Választópolgárok!

Orsós László vagyok, 1980. augusztus 20-án Szek-
szárdon születtem, általános iskolát Gyönkön vé-
geztem, középiskolai tanulmányaimat Lengyelen
folytattam mezõgazdasági gépszerelõként, de csa-
ládi okok miatt az utolsó évfolyamot nem tudtam
befejezni. Idõközben vagyonõri tanfolyamot végez-
tem el Székesfehérváron. Három kiskorú gyermek
édesapja vagyok. Mivel 5 éve költöztem Simon-
tornyára, ez idõ alatt megismertem az itt élõ lakó-
kat, ismerem nehéz helyzetüket, ezen szeretnék
erõm és legjobb tudásom szerint segíteni.

Tisztelettel: Orsós László

Tisztelt Választópolgárok!

1985. október 23-án Pincehelyen születtem, általá-
nos iskolai tanulmányaimat Szekszárdon végez-
tem, ezután életemet 3 kiskorú gyermekem nevelé-
sének szenteltem. Mivel Simontornyán nõttem fel,
itt töltöttem szinte egész életemet, ezért jól isme-
rem a településünkön élõ cigány családok gondjait,
melyen minden lehetõséget megragadva szeret-
nék változtatni. Célom a roma identitás erõsítése, a
cigányság értékeinek felelevenítése, õrzése.

Tisztelettel: Orsósné Kránitz Krisztina Ilona
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Bencze János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselõjelöltje
Tisztelt Simontornyai

Választópolgárok!

Bencze János vagyok, nõs, három-
gyermekes családapa. (Feleségem
Csapó Kamilla, a helyi oktatási intéz-
mény pedagógusa.) Születésem óta
Simontornyán élek, így volt szeren-
csém látni a még virágzó községün-
ket, majd az évek folyamán szemta-
núja lettem lakóhelyünk lassú pusztu-
lásának. Nem tudom elfogadni, hogy
kisvárosunk a közelmúltban elveszí-
tette munkahelyeinek 90 %-át, a
strandját, és a városkép is egyre si-
ralmasabb, gazdátlannak tûnik az
egész település.

Az elõzõ ciklusban eltöltött önkor-
mányzati képviselõség arra sarkallt,
hogy a problémákkal szembenézve
ne adjam fel. Nem tudtam, és nem tu-

dom elfogadni, hogy a város egyre
csak veszítsen. Ennek során kerül-
tem kapcsolatba a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalommal, majd tagja
lettem. Munkám során a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Kabinet tag-
jává váltam, majd megválasztottak a
Jobbik Tolna megyei alelnökévé. Úgy
érzem, hogy régi és új kapcsolataim
révén, önkormányzati képviselõként
még inkább tenni tudnék a jövõben
városunk érdekében. Az országos és
a megyei politikától függõ, a város
számára fontos dolgok, amiért min-
denképpen lobbizni kell: 1. Bõrgyári
kármentesítés újraindítása, és 100
%-os megvalósítása; 2. Ipari zóna lét-
rehozása a volt gyári területen; 3. Si-
montornya–Pálfa összekötõ út.

Helyi szinten megoldandó problé-
mák, amikért mindenképp kiállok:

– Normális hóeltakarítás és csúszás-
mentesítés;
– Pihenõpadok elhelyezése a város
útvonalai mellett, hogy az itt közleke-
dõ idõsek le tudjanak ülni, pihenni;
– Szociális földprogram: amivel se-
gély helyett munkahelyhez jutnak az
emberek; – Piacot a központba! – vá-
sárlóerõt vonz, növelné a város köz-
ponti szerepét;
– Idegenforgalmi tervek támogatása,
ez sokszor nem pénz, csak akarat és
szervezés kérdése (pl. Rétimajor–
Simontornya–Ozora turisztikai há-
romszög).
Itt élek, és a családom jövõjét is itt
képzelem el. Változtassunk, hogy fia-
taljainknak érdemes legyen itthon
maradni, „hazaköltözni”, hogy a csa-
ládok ne szóródjanak szét az ország-
ban. Adjon az Isten szebb jövõt!

Árendás Sára független képviselõjelölt
Együtt Simontornyáért

Tisztelt Simontornyai
Választópolgárok!

Árendás Sára vagyok. Születésem
óta itt élek Simontornyán. A köz-
ügyek és az emberek mindennapi
gondjai, problémái számomra na-
gyon fontos dolgok, ezért igyekeztem
mindig ennek szellemében cseleked-
ni. Kezdetben tanácstagként, majd
több ciklusban önkormányzati képvi-
selõként tevékenykedtem, képvisel-
tem választóim, a város lakóinak ér-
dekeit. Ez után is mindent megteszek,
hogy tudásommal és elkötelezettsé-
gemmel a város, az emberek érdekeit
szolgáljam. Azt szeretném, hogy ta-

karékosabb gazdálkodással, a pályá-
zatok segítségével minél több beru-
házás valósuljon meg és ez által lakó-
helyünk fejlõdésnek, induljon.
Nagyon fontosnak tartom:
– az idõsek otthona régi szárnyának
átalakítását, a férõhelyek bõvítését;
– a városközpontban levõ buszváró
kialakítását;
– a meglévõ utak és járdák javítását,
felújítását;
– a ravatalozótól a temetõkapuig a
szilárd útburkolat kiépítését;
– a kultúrház, a Vak Bottyán-ltp., és a
Széchenyi utcai körárok csapadék-
és talajvíz elvezetését;

– a város egész területén a csapadék-
víz elevezetõ árkok szakszerû rendbe-
tételét (elsõ lépcsõben a Malom ut-
cai árok, és a hegybõl lefolyó csapa-
dékvíz levezetése a Temetõ és a Gyár
utcában).
Büszkék lehetünk, hogy városunkban
több országos rendezvényt tartunk,
turisták százai látogatnak ide, ezért
fontosnak és szükségesnek tartom a
nyilvános illemhely kialakítását.
Megoldandó feladat bõven akad, de
ezeket csak összefogással lehet
megvalósítani.
Tisztelt Választók! Önök döntenek!
Kérem, szavazataikkal támogassa-

nak, hogy képviselhessem Önöket a
város képviselõ-testületében. Köszö-
nöm.

Árendás Sára
független képviselõjelölt

Andráskó Péter független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyai

Polgárok!

Andráskó Péter vagyok, születésem
óta Simontornyán élek. 29 éves va-
gyok, vállalkozó. Édesanyám neve:
Andráskóné Pécsi Zsuzsanna. Édes-
apám neve: Andráskó Pál. Három
testvérem van, Melinda, Pál és Ist-
ván, sajnos õk már nem élnek itt.

Azzal kezdem a bemutatkozásomat,
hogy nem szeretnék semmit ígérget-
ni. Az utóbbi pár évben volt ebbõl bõ-

ven elég. A dolgok, amelyek engem
foglalkoztatnak a következõk:
Abban biztos vagyok, hogy valahogy
munkahelyet kell teremteni, hogy a
fiataljainknak ne kelljen elvándorolni
innen. Az is biztos, hogy a sportéletet
is rendbe kell tenni. Elképzelhetõ,
hogy az iskola gazdaságos üzemelte-
tésérõl is volna mit beszélni, nem is
beszélve a sportcsarnokról. A strand-
kérdést pedig már meg sem merem
említeni, mert nagyon sok ember sze-
mében szálka. Az utak, járdák rend-

betétele sem utolsó dolog, úgy mint a
közmunkaprogram ésszerû kihaszná-
lása. Nem szaporítanám a szót. Egy
biztos: Simontornyáért összefogásra
van szükség, és ez teljesen független
párt hovatartozástól és nézettõl. Bó-
logató Jánosokra, csak saját érdekeit
nézõ és ellenségeskedõ képviselõkre
nincs szüksége Simontornyának.
Ezért, ha megtisztel bizalmával, te-
gyen egy x-et a nevem mellé október
3-án.

Tisztelettel: Andráskó Péter
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Csõszné Kacz Edit
független polgármester- és képviselõjelölt

Miért indulok újra?
Amikor nyolc éve indultam a polgár-
mester választáson, azt hittem, hogy
– mivel egy kivételével minden eddigi
simontornyai képviselõ-testületnek
tagja voltam –, már nagyjából tudom
mi a polgármester dolga. Tévedtem.
Egy képviselõ csak a hivatali, polgár-
mesteri munka – bár nagyon fontos
–, de csak 20 %-nyi részét ismeri.
Azokat a témaköröket, elõterjeszté-
seket, melyek a képviselõ-testület
elé kerülnek. A napi „favágást” nem.
Az elmúlt nyolc évben sok minden
történt, sokat tanultam, sokat tapasz-
taltam. Úgy érzem, „bedolgoztam”
magam a „szakmába”. A „hatalom”
nem érint meg. Mondhatom azt is,
hogy nem érdekel. A „hatalom” felfo-
gásom szerint csak lehetõség a mun-
kára, a szolgálatra. Annak a közös-

ségnek, annak a városnak a szolgála-
tára, amely befogadott, és amelyben
szeretek élni.

A nyolc évvel ez elõtti döntéssel el-
lentétben, most nem gondolkodtam
azon, hogy induljak-e. Nem, mert
folytatni szeretném, amit megkezd-
tem. Azt szeretném, ha mindenki bíz-
na a képviselõ-testületben, azt sze-
retném, ha mindenki bizalommal for-
dulhatna a hivatalhoz, azt szeretném,
hogy a gazdálkodás továbbra is tisz-
ta, felelõs, átlátható és ellenõrizhetõ
lenne.

Az új, 2010-2014-es ciklusra vonat-
kozó program készül, hamarosan
nyilvánosságra hozzuk. Csak azért,
hogy valami másként legyen, mint
ahogyan volt, nem változtatok. Kísér-

letezésre nincs idõnk, az emberekkel
amúgy sem szabad kísérletezni.

Stabil intézménymûködtetés, kiszá-
mítható és jól szabályozott keretek
között. A további beruházások alapja-
it megteremtõ szigorú, takarékos
gazdálkodás folytatása. Simontornya
mikrotérségi, közigazgatási és szol-
gáltató szerepének erõsítése. Mun-
kahelymegõrzés, további munka-
hely-teremtés. Korrekt kapcsolattar-
tás a lakossággal.

– A bõrgyár végleges kármentesíté-
se.
– A város csatornahálózatának kiépí-
tése.

– Az egészségügyi szolgáltatások to-
vábbi fejlesztése.
– A modern ügyintézés feltételeinek
megteremtése.
– Simontornya turisztikai vonzerejé-
nek növelése.
Eddigi tapasztalatommal, összegyûj-
tött tudásommal, kialakult kapcsola-
taimmal a következõ négy évben is
Simontornya fejlõdését fogom szol-
gálni, ha az Önök bizalmát az október
3-ai választáson újra megkapom.

Csõsz László független
polgármester- és képviselõjelölt

Tisztelt Simontornyaiak!
Köszöntöm a Simontornyai Hírek ön-
kormányzati választási különkiadásá-
nak olvasóit. Csõsz László vagyok.
1994 óta veszek részt az önkormány-
zati munkában képviselõként, bizott-
sági elnökként és 2006 óta alpolgár-
mesterként. Joggal merülhet fel az
olvasókban, hogy miért indul el a vá-
lasztásokon az alpolgármester a „Fõ-
nökével” szemben. A válasz nagyon
egyszerû, sok mindenben nem ért
egyet, valamint véleményét, ötleteit
nem hallgatják meg, munkájára nem
tartanak igényt.

Milyen Simontornyát
szeretnék?

Az utcán, baráti társaságokban, köz-
intézményekben bárki bárkivel kötet-
lenül, bármilyen témáról megjegyzés
nélkül beszélgethessen.

A város gyalogútjain külsõ segítség
nélkül végig lehessen tolni egy gye-
rekkocsit.

A befektetni szándékozó helyi és kül-
sõ vállalkozásoknak világos, tiszta és
érthetõ válaszokat adni a lehetõsége-
inkrõl.
Áttekinthetõ, szakmailag alátámasz-
tott minõségi közmunkát.
A téli idõszakban – helyi vállalkozás-
ban vagy saját társaságunknál – csú-
szásmentes, közlekedésre alkalmas
utak biztosítását.
A szennyvízelvezetés biztosítását
minden ingatlantulajdonos részére.
A bõrgyár kármentesítésének folyta-
tását. A maximális lobbi erõ érvénye-
sítését, hiszen a döntést ebben a té-
makörben nem az önkormányzat hoz-
za meg. Viszont a kármentesítéssel
szemben egyetlen betû kicserélésé-
vel a sármentesítésrõl már az önkor-
mányzat hozza meg a döntést.
Megválasztásom esetén javasolni fo-
gom a képviselõ-testületnek a ciklu-
son át tartó, Simontornya árokháló-
zatának felújítását, karbantartását.
Azt gondolom, hogy a költségvetés-

ben ehhez megfelelõ forrást tudunk
biztosítani.

A képviselõ testületrõl
A választásokat követõen a si-
montornyai képviselõ-testület létszá-
ma 6 fõ+a polgármester. A törvényi
kereteken belül maximális lehetõsé-
get szeretnék biztosítani a képvise-
lõknek az önkormányzati munkában,
a döntés elõkészítésben és a végre-
hajtás ellenõrzésében egyaránt. Pol-
gármesterként képviselõi szemlélet-
tel szeretném irányítani a testületet.
A képviselõ-testület tagjaiból megvá-
lasztott alpolgármesterrel korrekt
munkamegosztásra törekszem.

Az oktatást, kultúrát és
sportot érintõ

elképzelésekrõl
A Vak Bottyán Általános Mûvelõdési
Központ finanszírozását biztosítani
kell. A jelenlegi struktúra fenntartha-
tó. Az iskola vezetése sokat dolgozott
hogy ebben a formában mûködjön.

A mûvelõdési ház és a sport mûköd-
tetése alapítványi valamint egyesüle-
ti formában történik, mûködésükhöz
az önkormányzati támogatás nélkü-
lözhetetlen.
A helyi civil szervezetek, alapítvá-
nyok, egyesületek támogatását biz-
tosítani kell, hiszen õk olyan értéke-
ket képviselnek, amelyre méltán
büszke településünk valamennyi la-
kója.
Köszönöm hogy rövid gondolataimat
elolvasták. Részletes programomat a
várospolitikai fórumon ismertetem.
Köszönettel:

Csõsz László
polgármester- és képviselõjelölt

Cserháti Péter független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyai

Választópolgárok!

Köszönöm mindazoknak a támogatá-
sát, akiknek segítségével lehetõvé
vált, hogy ismét indulhassak az ön-
kormányzati választásokon képvise-
lõjelöltként. Külön köszönöm azoknak
a támogatást, akik bíztak bennem és
kitartottak mellettem annak ellenére,
hogy néhányan mindent megtettek a
jó hírnevem bemocskolása érdeké-
ben. A végén csak a bíróságon tud-
tam megvédeni a becsületemet, de
megérte. A városnak viszont sokba
került, vajon miért volt erre szükség?

Tisztelt Simontornyaiak!

Simontornyán születtem 1956-ban,
azóta itt élek családommal. Terveim
szerint nem szándékozom elköltözni,
viszont ha itt élek, akkor aktívan sze-
retném kivenni a részemet a közélet-
bõl. Kamatoztatni mindazt a tudást és
tapasztalatot, amit 15 éves önkor-
mányzati munkám során szereztem.
(3 évet tanácselnökként, 8 évet pol-
gármesterként, 4 évet képviselõként)
Szeretném átadni tapasztalataimat
egy új, fiatal vezetésnek, akik ki tud-
ják mozdítani a város hajóját az álló-
vízbõl. Ebben az eladósodott helyzet-
ben segíteni, megtalálni a fontos, de

nem nagy költségû fejlesztési lehetõ-
ségeket. Óvni a fiatal vezetést, a
rossz érdekeket képviselõ tanács-
adóktól, hogy csökkenjenek a kiadá-
sok. Programom természetesen azo-
nosulna az új polgármester program-
jával, de javaslataim a 4 évvel, ezelõt-
tiekkel megegyeznek, mert azok nem
valósultak meg az elõzõ ciklusban.

Tisztelt Választók!
Abban az esetben, ha elnyerném bi-
zalmukat képviselõként, nem vissza-
felé fogok mutogatni, hanem a város
elõmenetele lesz a fõ célom, ehhez
azonban fiatal, lendületes és aktív ve-
zetés kell, akit tapasztalatommal ma-

ximálisan tudok támogatni Simon-
tornya érdekében.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket
és Simontornya építõjellegû támoga-
tását.

Tisztelettel: Cserháti Péter
független képviselõjelölt
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Körtés István független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyaiak,

kedves Választópolgárok!
Önkormányzati képviselõjelöltként
való indulásommal kapcsolatban az
alábbiakról szeretném tájékoztatni
Önöket.
Különösebben nem kell bemutatkoz-
nom, hiszen ezt már több ízben meg-
tettem. A simontornyai önkormány-
zatnál 2004-tõl képviselõként dolgoz-
tam. A négy ciklus során három alka-
lommal, mint a pénzügyi bizottság
vezetõje, egy ciklusban pedig alpol-
gármesterként tevékenykedtem.
Az elkövetkezendõ négy évben, mint
képviselõ, az alábbi területeken való
közremûködésemmel, tapasztalata-
immal szeretném segíteni a hivatali
munkát, ezek közül a legfontosabbak:

– A költségvetés veszteségelemei-
nek kiszûrése, további hiteleket, köl-
csönöket ne kelljen igénybe venni. A
négy év vesztesége az idei tervvel
együtt 226 millió forint volt.

– A kötvénykibocsátás 350 millió fo-
rint összege rendkívüli feladatot je-
lent, hisz a felvett összeg elszámolá-
sa svájci frankban történik, ami az el-
múlt három év alatt 30 %-os árfo-
lyam-erõsödést mutatott, valamint a
kötvény törlesztõrészleteit is el kell
kezdeni visszafizetni a banknak.

– Pályázati lehetõségek figyelése, il-
letve az elindított pályázatok kivitele-
zése (város rehabilitáció, szennyvíz-
hálózat, szennyvíztisztító építése
stb).

– Intézmények finanszírozása, ezen
belül a társulások fokozott ellenõrzé-
se, szükségszerûsége.
– A Városüzemeltetési Kft., mint az
önkormányzat saját vállalkozása, mi-
lyen hatékonyan mûködik. Gazdálko-
dásának, hatékonyságának folyama-
tos elemzése állandó új feladatokat
jelent, hisz egyre több feladattal bíz-
zuk meg a kft.-t.
Ezen kívül számos feladat van, amit
meg kell oldani. A pénzügyi bizottság
az eltelt négyéves ciklusban 319 db
határozatot hozott, mely határozatok
akkor tökéletesek, ha azok folyama-
tosan ellenõrizve vannak, illetve vég-
rehajtásra kerülnek.
Természetesen ehhez és az újabb fel-
adatokhoz folyamatosan várjuk a la-

kosság észrevételét, kezdeményezé-
sét, így ezzel tovább erõsíthetjük vá-
rosunk gazdálkodását, hatékony mû-
ködését.

Körtés István
független képviselõjelölt

Dr. Mihócs Zsolt független képviselõjelölt
Tisztelt Választópolgárok!

A Simontornyai Újság hasábjain 4
éve találkoztunk utoljára hasonló ok-
ból az önkormányzati képviselõvá-
lasztás elõtti bemutatkozás kapcsán.
Az alkalmat megragadva szeretném
megköszönni a simontornyai válasz-
tópolgárok négy éve történt válasz-
tás, illetve a jelenlegi önkormányzati
képviselõjelölti kopogtatócédula-
gyûjtés kapcsán irányomban meg-
nyilvánuló bizalmát. Az eltelt négy év
az ember életében hosszú idõ, és egy
újonnan megválasztott önkormány-
zati képviselõ számára talán még
hosszabb tanulóidõt jelent. Ezen idõ
alatt sok olyan dolog megvilágoso-
dott a számomra, amit négy éve még
máshogy gondoltam. 2006-os vá-
lasztás kapcsán történt bemutatko-
zásom kapcsán kértem, hogyha az

Önök lakóhelyével, illetve egyéb
problémájával kapcsolatban tovább-
ra is keressenek meg, ha úgy érzik,
hogy a probléma megoldásában az
önkormányzat, illetve a testület se-
gítséget tud nyújtani. Az eltelt idõ
alatt számos ilyen irányú megkere-
sést kaptam, és lehetõségeinek meg-
felelõen segítséget is nyújtottam. A
testületi ülések kapcsán fogalmazó-
dott meg bennem az az érzés, hogy a
különbözõ testületi döntések kap-
csán döntésre került fontos esetek-
ben a lakosság döntõ többségének
akaratát, kéréseit nem ismerjük,
mert a testületi ülés napirendjének
megismerését követõen ennek meg-
ismerésre sok esetben nincs idõ.
Ezen megérzést az is megerõsítette,
hogy a Simontornyán élõk számához
képest kevés megkeresést kaptam,
mint képviselõ bármilyen helyi prob-

lémával kapcsolatban. Ezen problé-
ma megoldására ismételt megvá-
lasztásom esetén az alábbi megol-
dást tudom elképzelni. Utcák szerinti
felosztásban elõre, az utcában lakók
értesítést követõen ún. utcai fórumo-
kat szeretnék szervezni, és ezek kap-
csán az illetõ utcákban élõkkel tud-
nám megbeszélni azon helyi problé-
mákat, melyekben a testület segítsé-
get tudna nyújtani. Úgy érzem, hogy
egyéb hangzatosnak tûnõ helyi prob-
lémák (munkanélküliség, munkahely-
teremtés stb.) megoldásra tett ígére-
tek megvalósíthatósága számomra
jelenleg jelentõs bizonytalanságot
tükröznek. Véleményem szerint a vá-
lasztópolgárok közvetlen környezeté-
ben tett és a szûkös önkormányzati
költségvetésbõl megvalósítható be-
ruházások a helyi lakosság életkörül-
ményeinek javulását hozhatja.

Ígérem, hogy mint az eltelt 4 éves cik-
lus alatt, a jövõben is támogatni fo-
gom erkölcsileg, mind anyagilag a
helyi, bármilyen a közösség számára
építõ jellegû megmozdulást, rendez-
vényt, elképzelést.
Ezen elképzelések megvalósításához
kérem az Önök tisztelt bizalmát, se-
gítségét és támogatását.

Tisztelettel dr. Mihócs Zsolt
önkormányzati képviselõjelölt

Könyv István János független képviselõjelölt
Megtiszteltetés számomra, hogy a
2010. évi választáson ismét a város
képviselõjelöltje lehetek. Több éve
megkezdett célok, folyamatok és
munkák folytatása miatt indultam is-
mét Simontornya város képviselõjé-
nek.

A városban sok tehetséges ember él,
fiatal és idõsebb, akiknek egyéni és
együttes erõfeszítéseit segíthettem.
Rangos hírvivõi lettek kisvárosunk-
nak. Értékmentõ és értékteremtõ
munkájukat támogatva, együtt már
sok eredményt értünk el a hagyo-
mányõrzésben, az egyéb alkotó mun-
kákban és a külkapcsolatok tartal-
massága terén. Közös dolgunk, a ci-

vilszervezetekkel együttmûködve,
ezeket az értékeket megõriznünk és
újabbakat felkarolnunk. Fontossá vá-
lik e szervezetek jogi kereteinek kiala-
kítása, hogy pályázatokon indulni
tudjanak, támogatói pénzhez juthas-
sanak.
Lépésrõl lépésre haladva, meg kell
kezdenünk településünk arculatának
városias kialakítását. Egyrészt konk-
rét, erre a célra készített pályázatok-
kal, helyi vállalkozások és a közmun-
kások hatékonyabb bevonásával. Hi-
szem, hogy a magunk dolgát nekünk
kell megoldanunk!
Simontornyai vállalkozók megbízása,
ésszerû bevonása a városépítõ mun-

kákba. Erõsítenünk kell belsõ mun-
kákkal a helyi vállalkozásokat, hogy
túléljék a mostani nehéz gazdasági
helyzetet, és legyen módjuk munkára
embereket felvenni.
Barátságosabb, tiszta, fejlõdõképes
kisvárost szeretnék, ahol tiszteletben
tartják a korosabb embereket, és le-
hetõsége van a fiataloknak is a csa-
ládalapításra.
Ezek a célok nem csak az én céljaim.
Önökkel beszélgetve a sok kívánság-
ból, melyeket én is célomnak tekint-
ve azok megvalósításán dolgozni kí-
vánok egy jövõbeli kisebb, ám remé-
nyeim szerint hatékonyabb képvise-
lõ-testületben. A megvalósítás csak

Önökkel együtt lehet sikeres. Kérem
szavazatukkal támogassanak a 2010.
évi választáson! Én ezt képviselem
tisztességgel, magyarként és simon-
tornyaiként.
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Szabó Attila, a FIDESZ-KDNP képviselõjelöltje
Tisztelt simontornyai

Polgárok!
Szabó Attilának hívnak 1977. február
16-án születtem, a szebb napokat
megélt pincehelyi kórházban, szüle-
tésem óta Simontornyán élek. 2006
õszén Simontornya választópolgárai
megtiszteltek a bizalmukkal, hogy a
város vezetésének aktív részese le-
gyek. Az elmúlt négy évben sok ne-
hézséggel kellett megküzdenünk, de
azt gondolom, hogy a korlátozott
anyagi lehetõségeink ellenére a vá-
ros polgárainak érdekét tartottam
szem elõtt. Az elkezdõdött pályázato-

kat, illetve munkahelyeket teremtõ
vállalkozásokat teljes mértékben tá-
mogatom Simontornya város lakói-
nak érdekében.

A mai gazdasági válsággal megnehe-
zített pénzügyi környezetben minden-
képpen a rövid és hosszú távú fejlesz-
téseket meg kell céloznunk, de jelen-
leg felelõtlenül nem szabad ígérget-
nünk. Egyet felelõsségteljesen ki me-
rünk jelenteni, hogy Hirt Ferenc or-
szággyûlési képviselõ úrral együtt a
kormányhoz fordulva, a lehetõségek-
hez képest mindent megteszünk
Simontornya fejlõdéséért.

A továbbiakban is, amennyiben a vá-
ros választópolgárai megtisztelnek
ismételt bizalmukkal, és az elmúlt cik-
lus négy évében végzett munkámat
eredményesnek értékelik, kérem, a
továbbiakban is tiszteljenek meg a bi-
zalmukkal, szavazzanak rám és a
FIDESZ-KDNP jelöltjeire.

Tisztelettel: Szabó Attila

Szemes Zoltán független képviselõjelölt
BEMUTATKOZÓ

Szemes Zoltánnak hívnak, 1973-ban
születtem Pincehelyen, azóta Simon-
tornyán lakom. Budapestre jártam to-
vábbtanulni, majd utána rögtön dol-
gozni kezdtem. Jelenleg is Simon-
tornyán élek, van két gyermekem,
egy 11éves fiam és egy 6 éves kislá-
nyom. 2002 óta építési vállalkozó-
ként dolgozom.
Saját elhatározásom volt, hogy indul-
jak a helyi képviselõválasztáson, mi-
vel már nagyon elegem van a sok
üres beszédbõl.

Szeretném elérni, hogy városunkban
új munkahelyeket teremtsünk. Hi-
szen példának felhoznám a jelenleg
folyó nagyszabású szennyvízprojek-
tet, minek? Kinek? Hiszen a lakosság
többségének a napi megélhetésre
sincs fedezete, nemhogy újabb ter-
heket vegyenek a nyakukba.

Szeretnék tenni valamit a kulturális
és szórakozási lehetõségek megte-
remtése érdekében, mert a jelenlegi
lehetõségek a városhoz nem méltó-

ak, valamint szégyen, ahogy az utcá-
ink kinéznek: rendetlenek és rende-
zetlenek.
Szerintem most még jobban meg kell
gondolni a lakosoknak kire, illetve
kikre adják le szavazatukat, hiszen az
idéntõl már kevesebb fõ fog ülni a
testületben, mint eddig. Ezért nagyon
fontos, hogy bizonyos érdekcsopor-
tok ne kerüljenek többségbe, hiszen
nekünk változás kell, nem ígéret.
Elõre is köszönöm bizalmukat.

Pápainé Tóth Anna független képviselõjelölt
Tisztelt simontornyai

Lakosok!
Ezúton köszönöm megtisztelõ bizal-
mukat, hogy a jelöltlistára való felke-
rülésemet a leadott ajánlószelvénye-
ikkel lehetõvé tették. Ezáltal esélyt
kaptam arra, hogy független képvise-
lõjelöltként induljak az önkormányzati
választásokon.
Pápainé Tóth Anna vagyok, Simon-
tornyán születtem, ebben a városban
nõttem fel, azóta is itt élek.
Férjem is simontornyai. Három gyer-
meket nevelünk, fiaink a Szegedi Tu-
dományegyetem hallgatói, lányunk a
helyi gimnázium tanulója.
Iskoláimat Simontornyán végeztem,
itt érettségiztem, majd a helyi gyógy-
szertárban kezdtem dolgozni, mint
gyógyszertári asszisztens. Ezután az

akkor még mûködõ bõrgyárban a ke-
reskedelmi osztályon dolgoztam.

Jelenlegi munkahelyem az „Õszikék”
Szociális Szolgáltató Központ Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálata,
ahol 2001 óta dolgozom.

2006 óta vagyok a szolgálat vezetõje,
2009-tõl pedig intézményvezetõ he-
lyettesként dolgozom.

2007-ben általános szociális munkás
diplomát szereztem, majd ebben az
évben szociális szakvizsgát is tettem
gyermekjóléti alapellátás témacso-
portból.

A fentiekbõl kitûnik, hogy munkahe-
lyeimen, munkám során mindig em-
berekkel foglalkoztam, megértéssel,
türelemmel próbáltam segíteni fel-
merülõ problémáik megoldásában.

Mivel itt élek, jól ismerem az embe-
rek gondjait, mindennapi nehézsége-
it. Véleményem szerint a gyermekek
és az idõsek társadalmunk legsebez-
hetõbb tagjai, õket kell leginkább tá-
mogatni.
A mindennapi gondok enyhítésén túl,
a közösségek összetartásában, szer-
vezésében látom a legfontosabb fel-
adatokat. Az emberek csak akkor te-
kintik sajátjuknak környezetüket és
az abban található értékeket, ha azt a
magukénak érzik, tervezésükben és
létrehozásukban tevékenyen részt
vesznek. A feladatok megoldásához
sok esetben nem pénzre, hanem
összefogásra, odafigyelésre, akarat-
ra van szükség.
Látom az önkormányzatiság problé-
máit, ismerem a képviselõ-testületi

munka rendszerét. Minden újra nyi-
tott vagyok, a pályázatokban látok
nagy lehetõséget.

Megválasztásom esetén a város fej-
lõdését és a simontornyai lakosság
érdekeit tartom szem elõtt.

Pápainé Tóth Anna
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Tóth Ferenc Attila
független polgármester- és képviselõjelölt

Tóth Ferenc Attila vagyok. 1968-ban
születtem Pincehelyen. Általános is-
kolai tanulmányaimat Simontornyán,
középiskolait pedig Mohácson vé-
geztem. Csak erre a 4 éves idõszakra
hagytam el szülõvárosomat. 13 éve
vagyok az Országos Mentõszolgálat
simontornyai állomásának dolgozója.

Négy évvel ezelõtt is jelöltek polgár-
mesternek és most is. Ez bizonyítja,
hogy nem mindenki elégedett a jelen-
legi helyzettel! Akkor is, most is válla-
lom a megmérettetést, mert simon-
tornyai vagyok, itt él a családom és
itt képzelem el a jövõnket. Szeretnék
Simontornyáért polgármesterként
dolgozni, megtenni mindent, hogy el-
mozduljon a holtpontról. Aki a régi ve-
zetést támogatja, az meg van eléged-
ve, de helyben jár, és nem akar és
nem tud elõrelépni. Változás kell, új
aktív képviselõk kellenek, akik nem
csak a havi testületi ülésre készülnek,
hogy ott jól szerepeljenek a tévében.

Önökön múlik, hogy el akarnak-e
mozdulni, változást akarnak vagy
konzerválódást.
Én a változás, az elõrelépés híve
vagyok.
Az igaz, hogy tapasztalatlan vagyok,
de megfelelõ támogatással, jó taná-
csokkal, a lakosság igényeinek figye-
lembevételével elõrébb vinném Si-
montornyát. Senki sem született pol-
gármesternek, de kitartó munkával
és támogatással megtalálnám a kive-
zetõ utat még ebben a ciklusban.

Megválasztásom esetén a következõ
programot szeretném megvalósítani,
hogy Simontornya ne csak nevében
legyen város, hanem ténylegesen is:
* A nagy beruházások lehetõségét el-
vitte a kötvény kibocsájtása, most
kell elkezdeni a törlesztését!
* Át kell gondolni a lehetõségeket,
hogy kis költségekkel hogy lehet elõ-
relépni. Véleményem szerint a leg-
szükségesebb és legolcsóbb beruhá-
zások a következõk:

– A városi rangnak megfelelõen arcu-
latot kialakítani: a fõút szegélyezése,
vízelvezetés, ha másképp nem megy
évrõl évre méterrõl méterre.
– Járdák, utak, árkok rendbetétele,
ezek rendben tartása, kerékpárút lét-
rehozása.
– Fedett központi buszmegálló, köz-
téri padok, szeméttárolók és illemhe-
lyek kialakítása.
– Temetõi urnafal folytatása kerítés-
ként.
– Piactér áttelepítése a központba.
– Egészségügyi ellátás további fej-
lesztése.
– Hulladéklerakás szabályozása és
szankcionálása.
– Munkahelyteremtés önkormányza-
ti támogatása (területtel, ingatlan-
nal).
– A testületi munka a település érde-
keit szolgálja.
– Pályázati lehetõségek kihasználá-
sa, mert csak sikeres pályázat esetén
lehet gondolni nagyobb beruházásra.

– Üres ingatlanok gazdaságos kihasz-
nálása (iskola, kolostor stb.).

Az Önök bizalmán és szavazatán mú-
lik, ha elfogadják bemutatkozásomat
és programomat, kérem, támogassa-
nak, és ígérem, hogy a realitás talaján
állva, megfelelõ támogatással meg-
valósítom ígéreteimet, programo-
mat, mely Simontornya javát szolgál-
ja!

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Tóth Ferenc Attila

Torma József független képviselõjelölt
Tisztelt Olvasó!

Nem hiszem, hogy túlságosan rabol-
nom kellene a helyet és idõt arra,
hogy magamról beszéljek. Gondolom
azt, hogy az elmúlt nyolc esztendõ
elegendõ volt arra, hogy a helyi újsá-
got, avagy a helyi televíziót látogatók
megismerjenek, persze mindenki a
maga belátása szerint. Igen, ez vol-
tam, vagyok, és feltehetõen leszek is.
Örülök, ha kedvelnek, de nem élem
meg tragikusan azt sem, ha nem.

Nem tudom, hogy erény-e, de itt szü-
lettem, itt élek és biztosan itt is mara-
dok. Nyolc éve vállaltam a képviselõi
munkát, a közszereplést. Vegyes ér-
zésekkel éltem meg ezt az idõszakot.
Természetesen mindvégig az volt a
meggyõzõdésem, hogy a szûkebb
hazám, Simontornya érdekét szolgá-
lom. Persze, ez sokszor nem volt
könnyû. Nem egyszerû látni úgy,

hogy valamit sejtsünk abból a jövõ-
bõl, ami meghatározó, és amelynek
gyökerei a mában fogannak. Hogy
mit és hogyan sikerült ennek szelle-
mében tennem, azt mindenki a szava-
zófülke magányában õszintén ítélje
meg!

Ismét elballagott négy esztendõ.
Eredmények, sikerek, kudarcok…?
Nem tudom. Azt azonban biztosan ér-
zem, hogy a tehetetlenség jellemezte
a helyi döntéshozó szervet, a képvi-
selõ-testületet. Persze itt is különbö-
zõ vélemények lehetnek. Ezek a sorok
csak az enyémet tükrözik.

Igen gyakorta maradtam kisebbség-
ben, néha egyedül. Talán sok min-
dent másképpen gondoltam azokban
a helyzetekben (és többségében még
most is gondolok). A józan paraszti
eszem sokszor a többség ellenében is
mást súgott. Az ezek fölötti ítéletet

hitelesen azonban csak az idõ adhatja
meg.
Ismét egy választás elõtt állunk. Egy
választás, amely után újabb négy
esztendõ következik. Remények, vá-
gyak és ígéretek. Nem lesznek cso-
dák, aki ilyet ígér, az ámít. Meggyõzõ-
désem, hogy nem lehet elkerülni bi-
zonyos döntéseket. A várost és intéz-
ményeit a lehetõségek szerint kell át-
szabni, és nem a vágyak szerint kell a
bizonytalanba sodorni.
Súlyos évek jönnek, amelyek maguk-
kal húzzák az eddig elodázott dönté-
sek kényszerét, azok következmé-
nyeit. A takaró egyre rövidebb, és azt
gondolom, belátható idõn belül eb-
ben nem is lesz fordulat. Nincs más
megoldás, a végtagokat kell behúzni.
Én nem tudok ígérni fényt és pompát,
mert nem lesz. Szeretnék azonban ki-
számíthatóságot és biztonságot,

komfortot és lakható várost, becsüle-
tet és tisztességet, emberséget és
méltóságot. Ehhez pedig visszafo-
gottság és szerénység, kitartás és
állhatatosság szükségeltetik. Remé-
lem, nem akarok sokat!
Köszönöm az eddigi bizalmat!

Torma József

Tenke Botond független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyai

Lakosok!

Tenke Botond vagyok, 35 éves, nõs
és két gyermek apja. A helyi üzem-
anyagtöltõ állomáson dolgozom öt
éve.

Az elmúlt négy évben tagja voltam a
képviselõ-testületnek, ezenbelül két
bizottság munkájában vettem részt.

Az oktatási, kulturális és sportbizott-
ság és az ügyrendi bizottság tagja
voltam.

Részt vehettem sok rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításában. Az
egészségügyi dolgozók, a BSZV
Nyugdíjasklub, az iskola dolgozói, a
barátaim, a családom és néhány kép-
viselõtársam összefogásával sok jó

rendezvényt sikerült megvalósíta-
nunk.
Sajnos az infrastruktúra fejlõdése
nem alakult túl jól az elmúlt idõszak-
ban.
Változásokra van szükség! Jóval na-
gyobb összefogásra, ha lehet, még
takarékosabb gazdálkodásra, kör-
nyezettudatosabb politikára, na-
gyobb lendületre és bátorságra.
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Zsolnai István (Kenya) független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyai

Polgárok!
Simontornyán az elért eredmények
mellett rengeteg teendõvel el va-
gyunk maradva.
A négy évvel ezelõtt ígért dolgokból
sok feladat vár megoldásra. Ezek szá-
momra kudarcként értékelhetõek.
Amik megvalósultak ígéreteimbõl:
egy erõs polgárõrség megalakulásá-
nak elõsegítése, néhány új járda épí-
tése, a Siópart utca lekövezése. Fon-
tos, hogy a gazdasági megszorítá-
sokkal teli helyzetben városunk pénz-
ügyi helyzete egyelõre stabil.
A 2006-os helyzethez hasonlóan
most is a munkahelyek hiánya, illetve
a vízelvezetõ árkok áldatlan állapota a

legnagyobb probléma a városban.
Véleményem még mindig ugyanaz:
nem csak pénz kérdése a megoldás.
Ezen a lehetetlen helyzeten azonnali
változást kell eszközölni.
Sajnos többszöri interpellálásom elle-
nére sem valósultak meg ezek a fel-
adatok, mindig valamilyen okra hivat-
kozva. Most ismét harcot hirdetek az
árkok azonnali kitakarítására, mert ez
tényleg nem tûr halasztást.
Hogy az elkövetkezõkben a város
gazdasága ne omoljon össze, komoly
megszorításokat kell a leendõ testü-
letnek felvállalnia. Mindezek ellenére
ez nem érintheti a gyerekeket, a bete-
geket és az idõs embereket. Ezért a
végsõkig harcolni fogok.

Fontosnak tartom a sportolás további
finanszírozását is.

A képviselõség sok sikerélményt, de
ugyanakkor sok konfliktust is szült,
de ezen túl tudtam lépni. Ha a válasz-
tók is úgy akarják, akkor a lecsökken-
tett létszámú testületben is szeret-
ném képviselni a város teljes lakos-
ságát. Az elmúlt négy évben minden
testületi ülésen részt vettem kivétel
nélkül, és a témák többségében hoz-
zá is szóltam. A hozzám panasszal
fordulók problémáit minden esetben
továbbítottam az illetékesekhez.

Tisztelettel: Zsolnai István
(Kenya) képviselõjelölt

Tóthné Unghy Ilona független képviselõjelölt
Tisztelt Simontornyai

Választópolgárok!
Tóthné Unghy Ilona 56 éves pedagó-
gus vagyok. 31 éve élek Simontor-
nyán, és azóta az iskolában dolgo-
zom. Idõközben felneveltem három fi-
amat, s az elmúlt napokban – legna-
gyobb örömömre – nagymama let-
tem.
2002 óta önkormányzati képviselõ-
ként igyekszem legjobb tudásom sze-
rint az oktatásügyet képviselni, vala-
mint a simontornyai kulturális és tör-
ténelmi hagyományokat ápolni. Az

utóbbit nemcsak tanáremberként és
igazgatóként, hanem a Simontornya
Múltjáért Alapítvány elnökeként is
mûvelem.

Bár a pénztelenség nagy terhet rótt
ránk – az oktatási, kulturális és sport-
bizottságra különösen –, mindig igye-
keztünk a jó kezdeményezéseket tá-
mogatni, többször az élére állni. An-
nak ellenére, hogy most bizakodób-
ban tekintek a jövõbe, mégis azt gon-
dolom, hogy a pénzügyi gondok még
sokáig nem teszik lehetõvé a kultúra,
az oktatás és a sport olyan szintû tá-

mogatását, mint ahogyan azt szeret-
nénk. Bízunk azonban az új pályázati
lehetõségekben, a helyi civil lelkese-
désben és elkötelezettségben, s bí-
zunk abban is, hogy a további – egyre
erõsödõ – összefogásnak is meglesz
az eredménye.

Köszönöm, hogy az elmúlt két ciklus-
ban beválasztottak Simontornya vá-
ros képviselõ-testületébe, s örülnék,
ha továbbra is megtisztelnének bizal-
mukkal.

Tóthné Unghy Ilona

Tóth István, a FIDESZ-KDNP képviselõjelöltje
Tisztelt Simontornyai

Polgárok!

Tóth Istvánnak hívnak. 1971. novem-
ber 5-én születtem, sajnos a már fel-
számolt pincehelyi kórház szülészeti
osztályán. Születésem óta Simon-
tornyán élek. Általános iskolai évei-
met Simontornyán töltöttem. Szak-
mámat Pakson, a Paksi Atomerõmû
által alapított Energetikai Szakképzé-
si Intézetben szereztem. Az iskola el-
végzése után az atomerõmûnél he-
lyezkedtem el, és a mai napig aktív
részese vagyok.
Többek biztatására úgy gondoltam,
hogy a 2010-es októberi helyhatósá-

gi választásokon megmérettetem
magam. Az elképzeléseim a rövid és
hosszú távú infrastrukturális és a fog-
lalkoztatottságot növelõ beruházások
teljes támogatása.

A mai egyre jobban dráguló energia
árak mellett szeretném azokat a pá-
lyázatokat és lehetõségeket támo-
gatni, amelyek a megújuló energiára
épülnek, és a városnak jelentõs anya-
gi megtakarítást jelentenek. A mai
nehéz pénzügyi környezetben, fele-
lõtlenül nem szeretnénk ígérgetni, de
minden támogatást megpróbálunk
igénybe venni, Hirt Ferenc ország-
gyûlési képviselõ úr segítségével.

Kérem, tiszteljenek meg a bizalmuk-
kal, hogy az októberi helyhatósági vá-
lasztások után aktív részese lehessek
Simontornya város vezetésének.

Kérem, szavazzanak rám és a
FIDESZ-KDNP jelöltjeire 2010. októ-
ber 3-án.

Tisztelettel: Tóth István


