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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HÍREI

MEGHÍVÓ

a 2014. október 12. napjára kitûzött önkormányzati választások
eljárási határidõrõl és határnapjairól

Simontornya város
polgármesterjelöltjei

A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) A Simontornyai Polgármesteri Hivatalban
7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1. szám alatt mûködik. Telefon: 06-74/586-929
A Helyi Választási Iroda vezetõje: Bárdos László címzetes fõjegyzõ
Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára (vasárnapra) tûzte ki az önkormányzati választások idõpontját.
2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) 2014. augusztus 25-ig a lakcímére küldi meg a
választási értesítõt a Magyar Posta útján.
A jelölõ szervezetek a választási bizottságok (Helyi Választási Bizottság, szavazatszámláló
bizottságok) megbízott tagjait legkésõbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig jelenthetik
be a HVI-ban.
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek legkésõbb 2014. június
23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az
átjelentkezési kérelemnek a www.valasztas.hu honlapon, írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
Mozgóurna igényének írásban a HVI-hez legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig, a
szavazás napján 15.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell megérkeznie.
A HVI az igénylést követõen haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja
át az igénylõ (jelölt, jelölõ szervezet) részére az általa igényelt mennyiségû ajánlóívet.
Jelöltet legkésõbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni a HVI-ban.
A HVI vezetõ 2014. augusztus 18-ig állapítja meg az augusztus 15-i központi névjegyzéki
létszám adatok alapján az egyéni listás (választópolgárok 1 %-a), valamint a polgármester
jelöléshez (választópolgárok 3 %-a) szükséges ajánlások számát – amelyet hirdetményben
közöl a városi honlapon, és a városi hirdetõtáblán.
Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásnak árjegyzékét
2014. július 30-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevõszékhez. A politikai hirdetést
közzétevõ sajtótermék az Állami Számvevõszéket 2014. október 27-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekrõl.
A választási kampány 2014. augusztus 23-án kezdõdik és 2014. október 12-én 19.00 óráig
tart.
Nincs kampánycsend, DE:
– a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelység megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méter távolságon belül – közvetlen – választási kampánytevékenység a választás napján nem folytatható,
– választási gyûlés a választás napján nem tartható,
– politikai reklámot a választás napján nem lehet közzétenni, és
– közvélemény-kutatást végzõ személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
a választás napján nem léphet be.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én
16.00 óráig köteles eltávolítani.
A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a HVI-ben 2014. október 15-én 16.00 óráig
megtekinthetõ.
A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2015. január 10-ig kell megõrizni. 2015. január 12-én a szavazólapokat és a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell
semmisíteni.
Bárdos László címzetes fõjegyzõ

VÁLASZTÁSI
NAGYGYÛLÉST
TARTANAK
2014. október 6-án
18.00 órakor
a mûvelõdési ház nagytermében.
Program: a polgármesterjelöltek és a
képviselõjelöltek bemutatkozása,
programjaik ismertetése.
Tisztelettel várnak mindenkit!

Tisztelt Olvasó!
Ön a Simontornyai Hírek önkormányzati választására készült különkiadást tartja a kezében. A Simontornyai Hírek e rendkívüli számának
célja a tájékoztatás és – a lehetõségekhez képest – az állampolgárok választójogi ismeretének bõvítése, a polgármester- és képviselõjelöltek bemutatkozásának biztosítása.
Sok sikert kíván az õszi önkormányzati választásokra Bárdos László, a
helyi választási iroda vezetõje és Varga László, a helyi újság szerkesztõje.
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A testületi ülésrõl jelentjük
Ebben az összetételben utoljára tartott
ülésen nagyon sok napirendi pontot
tárgyaltak, mégis a vártnál hamarabb
véget ért az ülés. Ez elsõsorban a jó elõkészítõ munkának és annak volt köszönhetõ, hogy a képviselõk ezúttal maradéktalanul eleget tettek a szervezési
és mûködési szabályzatban leírtaknak.

A polgármester fontosabb
intézkedései
1. Megkötöttem a kivitelezési szerzõdést a
Malom utcai járdára a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-vel.
2. Árajánlatot kértem a Simontornyai Városüzemeltetési Kft.-tõl a buszváró környék rendbetételérõl.
3. Megkezdtük a polgári védelmi szervezet
új állománytáblájának feltöltését.
4. Megrendeltem a szoborépítési engedélyezési terveinek elkészítését.
5. Részvettem a bõrgyári ipari társasház
soros közgyûlésén, ahol a szennyvízelvezetés megoldása volt a fõ napirendi pont. A
tervek elkészültek, a kérelem beadás alatt
van. A kivitelezõvel tárgyaltam egy fogadóakna megépítésérõl.
6. A Nitrokémia Zrt. hamarosan átveszi a
bõrgyári talajvíz tisztítási feladatait. A keletkezõ szennyvíz befogadásáról szerzõdést kell kötni az üzemeltetõvel. A próbaüzemet követõen probléma lehet a szennyvíz befogadása, hiszen a jelenlegi telep azt
követõen – elõreláthatólag – bezár, viszont
a napi 3000 m -t az új telep nem tudja fogadni.
7. Az Igari úti házak mögötti önkormányzati árok kotrása érdekében megtettem a
szükséges intézkedéseket.
8. A Hunyadi utcai iskolában a Sport utcai
lakások kerítése mellett található egy hársfa, amely megdõlt, több vezetõket benõtt.
Szükségessé vált a kivágása.
9. Megkötöttem a szerzõdést a DRV
Zrt.-vel a települési szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésére.
10. A bõrgyár területén lévõ állami tulajdonú közút (135/29 hrsz.) ingyenes átvétele ügyében lépéseket tettem, mivel arra a
bõrgyári szennyvíz fogadásának megoldása érdekében szükségünk van. Amennyiben errõl határozat is kell, akkor elõterjesztést fogok készíteni.
11. A szennyvizes projekt keretében megvásároltuk a Simontornya, belterület 686
hrsz. alatti ingatlant 100.000 Ft-ért, amelyre a Malom utcai átemelõ kerül. Ennek
költsége elszámolható a projekt keretében.
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Július 8-án az Egészséges Ivóvíz Minõség
projektülésén vettem részt, ahol polgármesterként, társulási elnökként a várost
képviseltem.
Július 16-án az ipari társasház ülésezett,
ahol a tagokkal és a bõrgyár területén lévõ
vállalkozásokkal tárgyaltunk a szennyvízzel kapcsolatban. A további fejleményekrõl folyamatosan tájékoztatjuk az ipari
társasház vezetõjét.
Július 19-étõl Budai Ilona által vezetett
énektábornak ingyen biztosítottuk a vendégházat, ami hagyománnyá vált Simontornyán.
Július 21-én az „ÕSZIKÉK” születésnapját ünnepeltük, köszöntöttem a dolgozókat és az idõseket.
Július 22-én az egészségházban leszakadt a
plafon, azonnal intézkedtem a rendbetételrõl.
Július 23-án Herczeg Lajossal tárgyaltam a
tûzoltószertár ügyében. Ugyanezen a napon szennyvíz-beruházási értekezleten
vettem részt.
Július 24-én Zentai László honvédségi ezredessel tárgyaltam, és közösen megoldást
kerestünk a lõtérhez vezetõ utak javítására.
Július 28-án Kollár Józseffel, a Dunántúli
Regionális Vízmû igazgatójával tárgyaltam az ivóvíz üzemeltetésérõl.
Július 31-én ivóvíz és szennyvíz megbeszélésen vettem részt, amit augusztus 6-án
megismételtünk.
Augusztus 1-jén 12 diáknak írtam alá a
nyári munkavállalási szerzõdését az önkormányzat intézményeiben (óvoda, vár,
könyvtár, Õszikék, polgármesteri hivatal),
amely 100 %-ban támogatott volt. A diákoknak munkát és az intézményben segítséget jelentett.
Augusztus 6-án a 20-i rendezvény operatív
társulatát hívtam össze a szervezéssel kapcsolatban.
Augusztus 8-án és 9-én a Si-MOTOR-nya
fesztivál a Színházi Napok keretein belül

került megrendezésre. Tiszteletemet és
köszönetemet fejezem ki a szervezõknek
és a résztvevõknek, de leginkább Csóka
Tamásnak. Remélhetõleg új hagyományt
teremtettünk.
Augusztus 13-án utasítottam a közmunkaprogram vezetõjét az egyházi temetõ rendbetételére és levelet írtam a katolikus egyház lelkészének, amiben tájékoztattam a
kötelezettségeirõl.
Augusztus 20-án megrendezésre került a
méltóságteljes megemlékezés. Köszönetemet fejezem ki a nyugdíjaskluboknak
(BSZV, bõrgyár, ÁFÉSZ, Fény-Erõ, kórus).
Augusztus 28-án minden társulási ülést
összehívtam (orvosi ügyelet, köznevelési,
Õszikék, ivóvízminõség), ahol a fõ téma a
gazdálkodás volt, minden esetben társulási
döntés született.
Augusztus 29-én a 2014/2015-ös tanévnyitón vettem részt.
Augusztus 31-én a Simontornyán rendezett kézilabdakupát, délután a díjugratóés fogathajtó- versenyt nyitottam meg.
Szeptember 1-jén a Tolna Megyei Közgyûlés ünnepi ülésén vettem részt.
Szeptember 10-én dr. Bognár Szilveszterrel, a tamási rendõrfõkapitánnyal tárgyaltunk Simontornya közrendjérõl és közbiztonságáról.
Szeptember 20-án megrendezésre kerül a
19 éve hagyománnyá vált „ADJ EGY NAPOT AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!”. Megtiszteltetés, hogy a szakmájukban elismert
fõorvosok a szabadnapjukon rendelkezésünkre állnak. Köszönetemet fejezem ki az
egészségügyi bizottságnak, az egészségügyi dolgozóknak és a támogatóknak, például Varga Istvánnak, Pék Ferencnek,
Kiss Ferencnek, Havel Józsefnek, hogy
anyagilag és erkölcsileg is támogatják a
rendezvényt.
Minden csütörtöki napon Balassa Zoltánnal, a SWIETELSKY építésvezetõjével
végigjárjuk Simontornyán a szennyvízzel
érintett területeket, és a bejelentéseket ellenõrizzük.
Megrendeltem és szeptember 20-ára elkészül a Malom utcai járdaszakasz építése.

2014. október
A játszótérre egy új Bendegúz egyensúlyozó kerül kihelyezésre a gyerekek örömére.
A játszótérre és a piactérre fákat ültetünk.
E hónapban elkészül a régóta várt központi buszmegálló.
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Nemzetiségi önkormányzat
képviselõjelöltek

Csõszné Kacz Edit

Az elsõ napirendi pont keretében közel
másfél órán keresztül elemezték a szennyvízberuházást, elmondták a gondokat,
problémákat, s félelmüket, hogy az utak
helyreállítása milyen lesz. Csõszné Kacz
Edit polgármester elmondta, hogy ilyen
nagy volumenû beruházás még nem volt a
városban, ez a jövõt szolgálja, ezért át kell
vészelni ezt a nehéz idõszakot. A lakosság
türelmét, megértését kérte, megerõsítette,
hogy csak jó minõségû munkát vesznek
majd át, különösen figyelnek az utcák helyreállítására, mely a tervek szerint az eredeti állapotok visszaállítását tartalmazza.
Egy útszakasz kap majd teljesen új aszfaltréteget: a Sió-hídtól a Pálfára vezetõ út. A
kivitelezõvel napi kapcsolatban vannak,
így az idõközben felmerült problémákat
orvosolni tudják. Elfogadták az önkormányzat 2014. elsõ félévi gazdálkodásának
helyzetérõl szóló tájékoztatót. Módosították a költségvetési rendeletet, elfogadták a
képviselõ-testület 2010-2014 között végzett tevékenységérõl, vagyoni-pénzügyi
helyzetérõl, a késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl szóló elõterjesztést. Tárgyalták a polgármesteri hivatal
szervezési és mûködési szabályzatát, a felülvizsgálat után elvégezték a megváltozott jogszabályok miatt szükséges korrekciókat. Jóváhagyták a víziközmû társulat
tevékenységrõl elõterjesztett beszámolót.
Kossa István, a társulat elnöke vázolta a
nem rendszeresen és az eddig egyáltalán
nem fizetõk lehetõségeit. A Gördülõ Fejlesztési Tervet, valamint a két kiemelt beruházásról szóló tervet jóváhagyták, illetve
elfogadták. Az I. számú védõnõi körzet védõnõi állására ismét, immár negyedszer írták ki a pályázatot. Módosították a hulladékgazdálkodási szerzõdést és megválasztották a nemzetiségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottság tagjait.

A szavazólapokra a felkerülés sorrendjét
eldöntõ sorsolás után beszélgettem a jelen
levõ 3 képviselõ jelölttel: Gomán Gyulával, Sztojka Jánosnéval és Hajgató Imrénével (képünkön), akik megkértek, hogy
a programjukat, elképzeléseiket írjam le.
Elmondták, hogy közös az akaratuk a másik két képviselõjelölttel, Boros Mónikával
és Balogh Máriával. Mindnyájan a „LUNGO DROM” Országos Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség roma nemzetiség egyéni
jelöltjei. Fõ feladatuknak tekintik e társadalmi réteg integrálódását, ezért szoros
kapcsolatot szeretnének kialakítani a helyi
– mint mondták – „nagy önkormányzattal”
és beépülni a lakosság közé. Úgy szeretnének tevékenykedni, hogy semmi probléma
ne legyen velük. A hátrányos helyzetûeket

felzárkóztatni és elõnyhöz juttatni kívánják a munka becsületének megõrzése mellett, annak segítségével. A fiataloknak és
az idõsebbeknek egyaránt javítani szeretnének az életminõségén, ennek részeként
például fürdõszoba-kialakítási akciót terveznek. Tovább folytatnák a hagyományápolást és õrzést, a fiatalok tanulási kedvének ösztönzését, az óvodával és az iskolával jó kapcsolatot alakítanak ki, társadalmi
munkát vállalnak Simontornya területén.
Nagyon sok tervük, elképzelésük van még,
melyeket pályázatokkal oldják majd meg.
Kihangsúlyozták, hogy a kapott állami támogatások zömét a pályázatok önerejének
biztosítására használják fel, csak a legszükségesebb dolgokat vásárolják meg.
A szerkesztõ

Va Lá

Sorsoltak a választási bizottság tagjai
A polgármester
jelöltek sorrendje:
1. Bencze János
2. Bakosné Szántó Viktória Klára
3. Torma József
4. Csõszné Kacz Edit Julianna

Az egyéni listás
jelöltek sorrendje:
1. Körtés István
2. Váczi Péter
3. Hersics Tibor István

4. Andráskó Péter
5. Csõsz László
6. Szabó Attila
7. Bakos Viktória Klára
8. Májer Jánosné
9. Dr. Mihócs Zsolt
10. Tenke Botond
11. Árendás Sára
12. Kántor Mónika
13. Zsolnai István
14. Tóth Ferenc Attila
15. Bakosné Szántó Viktória Klára
16. Szántó Klára Gitta
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Bencze János

Bemutatkozó
Bencze János vagyok, 41 éves, 15
éve boldog házasságban élõ 3
gyermekes családapa. Egész életemet szülõvárosomhoz kötöttem, itt
teremtettem otthont, és a munkám
is Simontornyához köt, méhészeti
vállalkozásunk van. Azért vállaltam
el ezt a megmérettetést, mert elfogadhatatlannak tartom, hogy jelenleg Simontornya lassú sorvadásra
van ítélve. Továbbá nem kötnek
gazdasági vagy rokoni szálak a jelenlegi városvezetéshez. Mióta aktívan politizálok, csak azt látom
mindenütt, hogy a tenni akarás
mindig meghozza gyümölcsét. Bebizonyosodott, hogy erõs, a nagypolitikához kötõdõ kapcsolatrendszerrel nagy változások történhetnek bárhol az országban. A paksi
erõmû-bõvítés minden téren na-

Torma József

Harmadik ciklusban veszek részt az
önkormányzati munkában. Képviselõként, bizottság elnökként megfelelõ rálátást szereztem a város
dolgaira. A jelenlegi munkám (katasztrófavédelem) is kapcsolódik
az állam- és közigazgatás különbözõ szintjeihez. Vezetõi, irányítói,
szervezõi tapasztalatokkal rendelkezem. Mindenkor nagyon fontosnak tartottam a határozottságot, az

együttmûködõ, partneri viszonyt
kell kialakítani. Ha megválasztanak, elsõ dolgaim között lesz pótolni a huszonéves hiányt – leülni a városi vállalkozókkal, megbeszélni
velük problémáikat, igényeiket,
hogy közösen, egy sikeres gazdasági környezetet teremtsünk. Gazdaszemléletû, hozzáértõ városvezetés kell. A polgármester kötelessége odafigyelni a városban zajló
dolgokra vagy beruházásokra, és ez
elvárás a képviselõkkel szemben is,
hiszen a „jó hangosan megmondtam” és a „valódi munka” között
óriási a különbség. Ne csak szép
múltunk, hanem szebb jövõnk is legyen! Ha valódi változást akarnak,
kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal.
Tisztelettel: Bencze János
polgármesterjelölt

Tisztelt Simontornyaiak!
egyéni példamutatást, a következetességet, az õszinteséget. Megtanultam, hogy a lehetõségeket
bátran vállalni kell, a nehézségek a
kitartás révén leküzdhetõek.

Torma József vagyok. Simontornyán születtem és – életem egy rövidebb szakaszától eltekintve – itt
is élek. Diplomámat 1988-ban a
Kossuth Lajos Katonai Fõiskolán
szereztem felderítõtiszti és gépész
üzemmérnök szakon, majd 1993ban a Külkereskedelmi Fõiskola külker közgazdász szakát végeztem el.
Németbõl középfokú nyelvvizsgát
tettem. Két gyermekem van.

gyon fontos változásokat hozhat.
Ehhez azonban komoly lobbi tevékenység kell, amelyhez számomra
–polgármesterként, Magyarország
2. legerõsebb pártja minden segítséget megad. Sokszor hallottam
nagyszüleimtõl, ha munka van,
minden van. Ez így igaz! Munkahelyek nélkül felesleges bármilyen
ígéretekkel telepakolni a padlást.
Azonban pár dolgot mindenképpen
megígérhetek, ha bizalmat kapok.
Az elöregedõ városi lakosságunk
magasabb szintû odafigyelést kapna (rászoruló idõseknek telek- és
utcagondozás, pihenõpadok a fõbb
útvonalak mentén, öregek otthonának bõvítése). Városunk sem iskoláját, óvodáját, sem napközijét nem
veszítheti el, sõt, csak a fejlesztésük jöhet szóba. A helyi vállalkozókat fejõstehénnek és ellenségnek
sem szabad tekinteni, hanem

Az elmúlt 12 évben magam is részese voltam a város sorsát meghatározó döntések meghozatalának. Igyekeztem a magam értékrendje szerint, de mindenkor a város érdekeit képviselve végezni a
munkám. Kétségtelenül születtek
szép eredmények, de ezek fényét
sokszor a részleteken átvilágló,
idõnként súlyosnak tekinthetõ hibák elhomályosítják. Azt gondolom
mérföldkõhöz értünk. Október
12-én mérlegelnünk kell azt, hogy
megyünk-e így még tovább, vagy
adunk esélyt valami másnak, valami újnak, ami több lehetõséget teremthet, komfortosabb, emberibb,
élhetõbb várost eredményezhet.
Szülõvárosomban független polgármesterjelöltként indulva valódi
választási lehetõséget szeretnék
kínálni. Hiteles, határozott, megbízható alternatívát, egy olyan idõszakban, amikor egyértelmûen
más kvalitásokra, más vezetési stílusra van szükség. Az élet úgy hozta, hogy képviselõ már nem lehetek, jelenlegi munkahelyem miatt
ezt ez évtõl, egy törvénymódosítás
akadályozza meg. Tehát ha nem kapom meg a polgármesterséghez a
szükséges bizalmat, akkor három
ciklus után, ez évben el kell búcsúznom az önkormányzati munkától.
Mit tennék polgármesterként:

Egységes, erõiket egyesítõ képviselõ-testületet szeretnék, a testület
összefogása a polgármester dolga,
nem lehet helye a széthúzásnak!
Szeretném egyesíteni a városunkért tenni akarókat! Mindenkinek
lehetnek hasznosítható ötletei, javaslatai!
Múlt és jövõ, idõsek és fiatalok.
Megfelelõ figyelmet fognak kapni!
A meglévõ intézményeket mûködtetni kívánom!
A nagyberuházások mûszaki átvétele során nem lehet kompromisszum a minõségben! A mûszaki
ellenõr önmagában nem garancia!
A polgármesternek is legyen szeme ehhez és legyen ott, ahol képviselni kell az érdekeket!
Útjaink, járdáink, vízelvezetõink sok
helyen tragikus állapotban vannak,
nem várhatunk tovább a felújításukkal!
A lehetõségeket nem csak egy-egy
új pályázat jelenti. Egy polgármester legyen agilis, keresse a lehetõségeket, ha kell hivatalról-hivatalra, ajtóról ajtóra járva!
Funkciót és befektetõt kell találni
néhány nagy értékû önkormányzati
ingatlannak (strand, volt Ferences
rendi zárda…)!
Meg kell vizsgálni a polgármesteri
hivatal, a közmunka és a városüzemeltetés mûködését, fel kell tárni a
mûködési hibák okait, azokra megoldást kell találni.
A vállalkozásoknak kiszámítható és
lojális környezetet kell teremteni. A
vidéken adózókat meg kell próbálni

hazahívni. Új munkahelyeket csak
a vállalkozások fognak teremteni,
õk kiemelt szereplõi a településnek.
Ha adót szedünk a szõlõhegyen, akkor oda is kell figyelni a gazdák
gondjaira. Összefogással meg kívánom oldani a szõlõhegy problémáit,
elsõként a már szinte járhatatlan
utak javítását fogom megszervezni.
Újra kell gondolni a városüzemeltetést. Az utak téli, nyári karbantartása nem megoldott. A gazdátlanul
tátongó közterületi gödrök, gazdátlan parlag területek mind azt mutatják, hogy nincs gondos gazda, aki
lát, jelez és megoldást keres és talál. Ez nem mehet így tovább!
A kultúrához a keretet a város adja,
de azt tartalommal a civilek töltik
meg. A civil szervezetek, öntevékeny csoportok hatékonyabb erkölcsi és anyagi támogatását kiemelten fontosnak tartom.
Meg kell állítani az illegális hulladéklerakást, a környezetünk csúfítását!
Az önkormányzati kezelésben lévõ
vár lehetõségek sorát nyitja meg,
amely a helyi túrizmus fejlesztésének nagykapuját jelentheti. Aktív
turisztikai fejlesztéseket kell megvalósítani!
Egy emberibb, élhetõbb, városiasabb, látványosabb, vonzóbb várost szeretnék szolgálni!
Tiszteljenek meg bizalmukkal,
hogy a várost és lakóit szolgálhassam!

2014. október
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Bakosné Szántó Viktória Klára
Bakosné Szántó Viktória vagyok,
vagy ahogyan mindenki ismer, a
Szántó Vica. 1962-ben itt születtem
Simontornyán, és 17 év pesti kitérõ
után ide is jöttünk haza a gyerekekkel és a párommal. Ismertem a várost, amikor még község volt, de
városként mûködött, és ismerem
most, amikor város, de faluként
mûködik. Polgármesterként vagy
képviselõként elsõdleges feladatomnak tartom a gazdálkodás ész-

szerûsítését, a helyi kezdeményezések, kertgazdák, kézmûvesek, induló kisvállalkozások felkarolását,
segítését, a helyi „mutyik” felszámolását. Meg szeretnék honosítani
pár jó példát, amiket már megvalósítottak más kistelepülésen, mert
elvem, hogy tanulni nemhogy nem
szégyen, de halálig kötelezõ program. Szeretném feléleszteni a közösségi életet, elsõsorban az ifjabb
generációk segítségével, de termé-
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szetesen nem hagyom ki a saját,
idõsebb korosztályomat sem.
Mindezek mellett, elõtt és után folyamatosan keresem azt a vállalkozást, gyárat, bármit, aki ide települne, mert amíg benne leszünk a legelmaradottabb 42 kistérségben,
addig a nyomor lesz a meghatározó. Remélem mielõbb lesz valaki,
aki kihasználja az idetelepüléssel
járó kedvezményeket.
Jelszavam: „Magad semmi sem
vagy, csupáncsak annyi, amennyit
másokért teendel.” (Eperjes Benjámin)

Csõszné Kacz Edit Julianna
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatásul közöljük a simontornyai
szavazókörökben részt vevõ, 2014-es választásokat ellenõrzõ és lebonyolító Helyi
Választási Iroda tagjainak névsorát.
Helyi Önkormányzati Választás
Szavazatszámláló Bizottságának
tagjai
I. szavazókör: Simontornya, Szent István király u. 1. (polgármesteri hivatal)
Soós József (7081 Simontornya, Malom
u. 12.); Pordány Ilona (7081 Simontornya, Cecei u. 7.); Boros Eszter (7081 Simontornya, Vak B.-ltp. 13.). Jegyzõkönyvezetõ: Szabó Ilona.
II. szavazókör: Simontornya, Petõfi u.
67. (Fried Mûvelõdési Ház)
Varga László (7081 Simontornya, Vak B.ltp. 10.); Kapinyáné Sziládi Erzsébet
(7081 Simontornya, Gyár u. 27.); Takáczi
Jánosné (7081 Simontornya, Vak B.-ltp.
10.) Jegyzõkönyvezetõ: Molnárné Bereczki Annamária.
III. szavazókör: Simontornya, Bem u.
39. (központi orvosi ügyelet)
Weiszné Nemesi Magdolna (7081 Simontornya, Malom u. 101.); Laczáné
Tóth Katalin (7081 Simontornya, Arany J.
u. 12.); Macher Tiborné (7081 Simontornya, Sziget u. 8.). Jegyzõkönyvezetõ:
Nagy Károly.
Helyi Nemzetiségi Önkormányzati
Választás Szavazatszámláló
Bizottságának tagjai
I. szavazókör: Simontornya, Szent István király u. 1. (polgármesteri hivatal)
Tormáné Csepregi Judit (7081 Simontornya, Tükör u. 16. ); Adrián Zsuzsanna
(7081 Simontornya, Várkert u. 14/B);
Máté Imre (7081 Simontornya, Siópart u.
2.) Jegyzõkönyvezetõ: Terebesiné Tarr
Mária

Tisztelt Olvasók!
A polgármester- és képviselõjelöltek bemutatkozó írásai nem a sorsolási sorrend
szerint jelennek meg az újság oldalain a
lap szerkesztése miatt.
Megértésüket köszönjük!
Szerkesztõ
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KÉPVISELÕJELÖLTEK
Körtés István

A város életében, mint képviselõ,
eddig 5 ciklusban vettem részt az
Önök választása és bizalma alapján. Egy ciklusban alpolgármesterként, 4 ciklusban a pénzügyi bizottság vezetõjeként tevékenykedtem.
Az év elején még úgy éreztem,

Körtés István független képviselõjelölt
hogy fiatalítani kell a képviselõk körében is, és visszavonulok, amit azóta átértékeltem, hisz komoly feladatok vannak befejezetlenül a városban, amiben az eddigi ismeretekkel, tapasztalattal szeretnék
részt venni ebben a munkában. Bízom benne, hogy október 12-én
egy olyan testület választódik meg,
mely együttmûködésben kiemelkedõ, szakmailag, szellemileg teljesen felkészült, itt értem a pénzügyi
hozzáértés meglétét is. Ez mindazért fontos, mert e nélkül a támogatás nélkül igen nehéz a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 120. § alapján eddigi feladatom 100 %-os teljesítése. Ez a pont
kimondja, a költségvetés minden
munkafolyamatának végigkíséré-

Váczi Péter fogtechnikus
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.”
József Attila

Andráskó Péter
2007 óta saját vállalkozásomat vezetem.
2010-ben megválasztottak a helyi
önkéntes tûzoltóság parancsnokává, majd következõ évtõl az STC ’22
elnökeként tevékenykedem.
Számomra fontos a közösségi munka és az itt élõ emberek mindennapjai. A képviselõi munkám során
mindenkivel együtt kívánok dolgozni, akik a város és a lakosság érdekét kívánják képviselni.
Helyi lakos révén ismerem a településen lévõ problémákat, megoldásra váró feladatokat.
Andráskó Péter vagyok, 33 éves,
születésem óta simontornyai lakos.

Ezek közös megoldásához kérem az
Önök szavazatát, segítségét az OKTÓBER 12-ei választáson.

se, véleményezése; költségvetési
bevételek alakulásának figyelemmel kísérése, ráfordítások indokainak és gazdasági megalapozottságának vizsgálata. Nevén nevezve a
gyermeket: a következõ beruházások, feladatok felülvizsgálata, ellenõrzése élvez nálam prioritást.
– Sió-Kapos Ivóvízminõség-javító
projekt felülvizsgálata (pályázatkezelõ, társulat tagjai felé: Pálfa, Tolnanémedi).
A beruházás összege 650 millió forint volt.
– Simontornya szennyvízelvezetés
és -tisztítási pályázat ellenõrzése,
áttekintése. Beruházás összege közel 2 milliárd forint.
– A társasházzal (volt bõrgyári iparterület) való kapcsolat erõsítése,

ezen belül a szennyvízelvezetés
megoldása.
– Helyi adók felülvizsgálata, racionálisabbá tételének megvalósítása, mely eredményezné az önkormányzat és a helyi és vidéki vállalkozások emberibb kapcsolatának
kialakulását.
– Városüzemeltetési Kft. telephely-véglegesítése, szolgáltatásainak stabillá tétele (víz, szennyvíz
stb.).
Természetesen ezek a feladatok akkor lesznek igazán hatékonyak, ha
egységes, erõiket egyesítõ képviselõ-testületet és ezt összefogó
polgármestert sikerül megválasztania a simontornyai választópolgároknak.
Tisztelettel: Körtés István

Hersics Tibor
Tisztelt Simontornyai
Polgárok!
Hersics Tibor vagyok. Többen ismernek már, hiszen kisvárosunk
egyetlen horgász- és bicikliboltját
vezetem. Feleségemmel és kisfiammal Simontornyán élünk. Életem során sokfelé elsodort a sors,
voltam kocsmáros, csoportvezetõ
és betanított munkás is több multi
cégnél. De mindig visszahozott a
patrióta szívem, mert valamiért
nem tudtam elszakadni ettõl a helytõl. Itt telepedtünk le, itt terveztük el
a jövõnket párommal 10 éve. Életem lépésrõl lépésre, tégláról téglára rakva alakítottam addig, míg sikerült saját vállalkozásba kezdeni.
Tudom és hiszem, hogy kitartó és
sokszor ugyan fárasztó munkával el
lehet érni, amit az ember célul tûzött maga elé. Ez inspirál a sok
megkeresés mellett arra, hogy kép-

Bakos Viktória

viselõként induljak városunk vezetésében. Sajnos Simontornya a
24-bõl már a 25. órában van. Ha
nem lépünk mi fiatalabb korosztály,
akik még tenni akarunk, lehet gyermekeinknek nem lesz itt jövõ, és
mindenképpen el kell hagyniuk ezt
a tolnai gyöngyszemet. Nem tudok
munkahelyet, jobb életet ígérni
senkinek, de azt megígérem, hogy
önös érdekek nélkül legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint szolgálom Simontornya és lakossága
érdekeit, ha lehetõséget kapok rá.
Tisztelettel: Hersics Tibor

Bakos Viktória vagyok, 1993-ban
születtem Budapesten, de még gyermekkorban Simontornyára költöztünk. Fiatal korom ellenére igencsak
foglalkoztat a politikai élet, fõleg a fiatalokat érintõ része. Szeretném, ha
szót kapnának a minket érintõ problémák, ha csak a városon belül is.
Tudom, hogy fiatal vagyok, de pont
ezért tudom, milyen problémákkal
küzdünk jó néhányan. Tudom, mert
én is átélem. Szeretem ezt a várost
és szeretném, hogy mi fiatalok is
megtalálhatjuk a jövõben itthon a
boldogulásunkat.

2014. október

Csõsz László
Csõsz László vagyok és immár hatodik alkalommal próbálom megmérettetni magam az önkormányzati választásokon. Az eddigi önkormányzati munkám alapján azt gondolom, hogy az újság olvasóinak
nem kell részletesen bemutatkoznom. Az elmúlt ciklusokban képviselõként, bizottsági elnökként, alpolgármesterként végeztem a

Szabó Attila

Képviselõként a második ciklus végéhez érkezve, szeretném megosztani a nyolcévnyi képviselõség tapasztalatit Önökkel. Megtisztelõ,
de nagy felelõsséggel járó dolog a
képviselõség, fõleg a mai nehéz
gazdasági helyzetben. Nehéz idõszak van mögöttünk, de a sok éves
munkánk gyümölcsei beérni látszanak. A pénztelenség nagy terhet
rótt ránk az elmúlt idõben, de mindig igyekeztünk, igyekeztem a jó
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Köszöntöm a simontornyai újság olvasóit!
munkámat kisebb-nagyobb sikerrel. Az elmúlt évek alatt anyagi és
erkölcsi támogatást tudtam biztosítani a gondozási központnak, a
sportegyesületeknek, az óvodának,
a nyugdíjaskluboknak, civil szervezeteknek, valamint aktív támogatásommal valósult meg a szõlõhegyi
villamosítás és a Kossuth téri buszváró. A következõ 5 éves ciklusról
nagyon nehéz bármit is ígérni, hiszen a szennyvízberuházást köve-

tõen szinte minden fejlesztési forrást hosszú ideig az úthálózatunk
rendbetételére kell fordítani. Egyet
azonban biztosan ígérhetek, hogy
megválasztásom esetén becsülettel, tisztességgel, az építõ, elõrevivõ vitákat is felvállalva, mint ahogy
ezt tettem korábban is, szolgálom
Simontornyát. Köszönöm, hogy elolvasták soraimat.
Tisztelettel Csõsz László.

Tisztelettel köszöntöm
a Simontornyai Hírek valamennyi olvasóját!
kezdeményezéseket támogatni, ha
szükség volt rá az élére állni, a helyi
civil szervezeteket, lelkesedéseket
támogatni, elkötelezettségükben
bíztatni. Elkészült a városközpont
rehabilitáció, megújult a mûvelõdési ház, a helytörténeti ház, és egy
élhetõbb, szebb városközpontot
kaptunk. Hamarosan elkészül a
szennyvízberuházás, és az ivóvízminõség-javító program is befejezõdött. Ezek a beruházások eleinte
nyûgnek tûnhettek mindenki számára, mert rombolással, rendetlenséggel jártak. Ahhoz, hogy valami
új épüljön, minimális rombolásra is
szükség van, akár csak egy lakásfelújításnál. Mostanra, hogy láthatóak az épülés jelei, már mindenki
látja, hogy még ha kellemetlenséggel is jártak, ez mind a város javát
szolgálja. Az elmúlt idõszak sikerei
mellett azért sikertelenségben is
volt részünk, továbbra sem sikerült
elõbbre jutni a munkahelyteremtésben. A mai gazdasági helyzet-

ben nagyon nehéz munkahelyeket
teremteni. A közmunkaprogram
nem tud minden dolgozni akaró embert foglalkoztatni, de remélem,
hogy az elkészült beruházásaink, a
bõrgyár kármentesítése vonzóvá
tesz kis városunkat, és újabb cégek
települnek Simontornyára. Ehhez
nekünk képviselõknek komoly marketing munkát kell végeznünk,
hogy megismerjék a vállalkozók a
helyi lehetõségeket. A képviselõségem alatt sikerélményt és kudarcot is volt szerencsém megélni. A
város érdekében a városnak össze
kell fogni, ha változást szeretnénk.
A jövõben a városnak tenni akaró
lendületes, becsületes, õszinte és
tisztességes városvezetésre van
szüksége, nem pedig ellentétet keresõ, egymásra mutogató képviselõkre. Össze kell fogni a mindig segítõkész nyugdíjasklubbal, a városban tenni akaró fiatalokkal, az intézményvezetõkkel és minden segítõvel, aki valamilyen formában a vá-

Májer Jánosné

Tenke Botond

Tisztelt
Simontornyai
Polgárok!

Tisztelt
Simontornyai
Lakosok!

Májer Jánosné vagyok, akik ismernek, csak úgy emlegetnek Májer Sziszi.
1975-ben születtem Sárbogárdon. 1993-ban itt végeztem el elsõ szakmámat a Tímáripari Szakmunkásképzõben, büszkén vallom, hogy osztályelsõként végeztem. Azóta a jobb elhelyezkedés érdekében még 3 szakmát
megszereztem. Sajnos nem áll módomban, hogy végzettségeimmel elhelyezkedjek, ezért Székesfehérváron dolgozom, hogy egy egyetemista és 3
gimnazista lányomat el tudjam tartani. Éppen ezért éreztem úgy, hogy széleskörû meglátásommal, lojális gondolkodásommal szeretnék ennek a városnak aktív részese lenni. A kisebbségi önkormányzat tagja voltam, ahol
minden olyan dolgot, amit csak lehetett, megtettem. Ígérgetni nem fogok,
mert úgy érzem, a szánkkal azt mondunk, amit csak akarunk. Én tettekkel
szeretném bebizonyítani rátermettségemet, amihez az Önök segítségét
kérem.
Köszönettel: Májer Jánosné

ros elõrehaladásáért, a jó hírnév
megõrzéséért, a város javára dolgozik. Magam is tagja vagyok a polgárõrségnek és az önkéntes tûzoltó
egyesületnek. Munkám során fontosnak tartottam és tartom a civil
szervezetekkel való együttmûködést és e segítõ szervezetek anyagi
támogatását is.
Az elmúlt idõszakban sok nehézséggel kellett megküzdenünk és
nem lesz ezután sem kevesebb dolgunk, de továbbra is hiszem, hogy
együttes erõvel, összefogással
elõbbre vihetjük a várost. Minden
simontornyai polgárnak tisztelettel
köszönöm az eddigi bizalmat, támogatást, amennyiben elégedettek
voltak munkámmal kérem, tiszteljenek meg továbbra is bizalmukkal.
Kívánok Önöknek egészséget, kitartást és erõvel teli mindennapokat. Köszönöm, hogy megtiszteltek
figyelmükkel.
Tisztelettel: Szabó Attila

Tenke Botond vagyok, 39 éves, nõs
és két gyermek apja. Jelenleg egy
gumiabroncsgyártó cégnél dolgozom minõségellenõrként. 2006–
2010-ig a képviselõ-testület tagjaként dolgoztam a városért. Ezúton is szeretném a választók segítségét és bizalmát kérni, hogy újra munkálkodhassak a köz érdekében. Változásokra van szükség városunk életében. A lakosság létszáma rohamosan csökken. Vonzóbbá, élhetõbbé kell tennünk a
helyi életet az emberek számára. Nagyobb lendületre és összefogásra van
szükség. Tartozunk annyival az utánunk következõ generációknak, hogy
legalább olyan elégedettséggel és szeretettel gondoljanak a lakóhelyükre,
ahogy ezt mi tettük és tesszük. Szigorú, határozott vezetésre van szükség.
Önökért, értetek szeretnék dolgozni. Ehhez kérném a bizalmat október
12-én. Számítok önökre, rátok, hogy számíthassanak rám!
Tisztelettel: Tenke Botond független képviselõjelölt
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Árendás Sára
Tisztelt
Simontornyai
Választópolgárok!
Árendás Sára vagyok. Születésem
óta itt élek Simontornyán. A közügyek és az emberek mindennapi
gondjai, problémái számomra nagyon fontosak, ezért igyekeztem
mindig ennek szellemében cselekedni. Több ciklusban voltam önkormányzati képviselõ, ahol mindig
a város és a város lakói érdekét

Együtt Simontornyáért
képviseltem. Ezután is mindent
megteszek fentiek érdekében. Figyelemmel kísérem a város életét,
ezért ha tehetem, részt veszek a
testületi üléseken. Szeretném,
hogy takarékos gazdálkodással,
pályázatok elnyerésével minél több
beruházás valósuljon meg és ez által lakóhelyünk fejlõdésnek induljon.
Nagyon fontosnak tartom a rövidesen befejezõdõ szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése során megrongált

Kántor Mónika

Tisztelt
Választópolgár!
Kántor Mónika, Simontornyán élõ
lakos vagyok. A 2014. október 12én tartandó helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választásán független jelöltként kívánok indulni, mint önkormányzati képviselõ.
1978. április 15-én születtem. Tanulmányaimat Budapesten, a Jelky
András Ruhaipari Szakközépiskolában végeztem 1997-ben, majd a
Dunaújvárosi Fõiskolán szereztem
meg diplomámat, mint mûszaki
szakoktató 2001-ben. Oktatói munkámat 1997-ben kezdtem meg a
simontornyai szakiskolában.
2008-ban alapítottuk meg a Simontornyai Szakképzési Nonprofit

Kft.-t, ami az ide járó fiataloknak
biztosít ösztöndíjat és a kollégáknak nyújt munkahelyet. Ennek a
kft.- nek lettem az ügyvezetõje.
2011 õszén létrehoztuk Simontornyán az önállóan mûködõ Pillich Ferenc Szakiskolát. Jelenleg iskolánkban 120 fõ tanul és alkalmazottunk 14 fõbõl tevõdik össze.
Az eddigi tapasztalataim és szaktudásom alapján, önkormányzati
képviselõként képviselõtársaimmal együttmûködve, a Simontor
nyán élõ családok helyzetének javítása (nyári táboroztatás, közösségi
terek kialakítása), illetve a természetes környezet védelme és fejlõdésének elõsegítése (virágosítása
a városnak, szemeteskukák elhelyezése, cigaretta csikkek szedé-

Szántó Klára Gitta
Tisztelt
Választópolgárok!

Szántó Klára, simontornyai születésû és itt élõ lakos vagyok. A 2014.
október 12-ére kiírt helyi önkormányzati választásokon független
képviselõjelöltként kívánok indulni.
Születésem óta Simontornyán élek.
Gyermekként és fiatalként átéltem
és tapasztaltam, hogy Simontornya a térség egyik meghatározó települése volt. Központi szerepe volt

2014. október

a környék kulturális, gazdasági,
szellemi életének. Majd felnõtt fejjel, sajnos megtapasztaltam a város leépülését is. Elkeserítõ, hogy
amíg más városok, apró falucskák,
akik ugyanolyan gazdasági környezetben élnek, mint a mi kis közösségünk, hogy tudnak látványos fejlõdést felmutatni szinte a semmibõl,
addig nálunk pont a fordítottja mûködik. LEÉPÜLÉS!!! Hogy miért?
Mert nincs pénz!!! – hangzik a válasz. A többinek sem volt!!! Mégis
fejlõdnek! Hogyan??? Talán gondolkodtak, megkérdezték az okosabbat, segítséget kértek, a jó ötleteken közösen elgondolkodtak.
Nem azt nézték saját közösségükön
belül, hogy az kinek az ötlete volt,
hanem azt, hogy megvalósítható-e,
a települést elõbbre viszi-e, pozitív
változást okoz-e a közösségnek, és
még sorolhatnám.
Erre a látásmódváltozásra lenne itt
szükség. Úgy gondolom, hogy a vá-

utak, járdák helyreállítását, erre a
város költségvetésébõl biztosítani
kell a szükséges pénzeszközt. A városközpontban lévõ buszváró kialakítását, a csapadék és belvíz elvezetését elsõrendû feladatnak kell
kezelni, a temetõ és a ravatalozó
felmerült problémáit folyamatosan
meg kell oldani, gondoskodni szükséges a szõlõhegyi utak karbantartásáról. Megoldandó feladat van
bõven, de ezeket csak összefogással lehet megvalósítani, s ez nem
mindig csak pénz kérdése, hanem

sokszor a megfelelõ hozzáállás. Kérem, szavazataikkal támogassanak, hogy képviselhessem Önöket
az önkormányzatban.

se…) érdekében kívánok tevékenykedni.
Azt gondolom, hogy mi, Simontornyán élõ lakosok – bár mindenki
életében eltérõ a fontossági sorrend – valamennyien látjuk, hogy
melyek azok a problémák, amelyeket orvosolni kellene.
Az én elvárásaim az önkormányzati
képviselõkkel, képviselõ-testülettel, magával az önkormányzattal
szemben az alábbiak:
– Választópolgárok felé nyitott önkormányzat. A választópolgárra és
a civil szervezetekre úgy kell tekinteni, mint amelyek az önkormányzat munkáját segítik, és nem akadályozzák.
– Kulturált hangnem, megegyezést
keresõ hozzáállás és a problémákra
való törekvés, nem annak hátráltatása. A jogszabályok, a törvényesség maradéktalan betartása.
– Szaktudással rendelkezõ képviselõk, akik az adott területen, magas szinten segítik az önkormányzat munkáját.

– Információhoz jutás és információadás kötelezettsége.
– Pályázatfigyelés.
– Más, hasonló adottságokkal rendelkezõ hazai települések bevált
gyakorlatának megismerése, átvétele, tapasztalatcsere. Ne féljünk
mástól tanulni.
A fenti önkormányzati képviselõkkel szembeni elvárásaim akkor sem
változnak, hogy ha nem is választanak önkormányzati képviselõnek.

rosban nem a pénzhiány a legnagyobb gond, hanem az, hogy a vezetésben kommunikációhiány van.
A polgárok azért választanak, hogy
õket képviseljék! És az õ érdekük
az, hogy minél szebb legyen a város, minél több legyen az itt maradó
fiatal, akik a jövõt jelentik, a hivatal
minél ügyfélbarátibb legyen, és minél kevesebb ember legyen kénytelen órákig buszozni a munkahelyéig, amely jelenleg az egyetlen megoldás a családja megélhetésének
biztosítására. Rengeteg orvoslásra
váró feladat van:
– A STRAND újrahasznosítása, fõleg a jó minõségû gyógyvíz kihasználtsága miatt, melyet nyugdíjasaink biztosan szívesen látogatnának.
– A VÁR, mint turisztikai látványosság, jobb kihasználása, különbözõ,
szélesebb körû, színvonalas programok helyszíneként, ifjúsági találkozók stb.
– Az ilyen-olyan felmérésekre, pályázatírásra, ellenõrzésre feleslegesen kifizetett pénzek számon kérése.

– A már meglévõ vállalkozások segítése, legalább úgy, hogy a meglévõ beruházásokból valamennyi
részt kaphassanak. Ugyanis ez
mind munkahelyet teremt, és enynyivel kevesebb segélybõl élõ ember lenne.
Persze, eddig is voltak pályázatok,
beruházások, de mindenki látja és
tapasztalja, hogy a több millió forintok ugyan elfogytak, de az átadott
munkák bizony nagy hiányosságokkal rendelkeznek. Ki ezért a felelõs? Hány simontornyai vállalkozás
kapott ezekbõl részesedést? Pedig
õk ide fizetik az iparûzési adójukat,
amibõl él a város, és a több munkához talán több simontornyai munkaerõre is szükségük lett volna, ami
munkahelyet jelent. És e helyett mi
van, a fiatalok elmennek, a vállalkozások tönkre mennek vagy bezárnak, újak nem jönnek, mert a város
nem vállalkozás barát.
Ezen a szemléleten szeretnék változtatni, és munkámmal segíteni a
város fellendülését, ha megtisztelnek bizalmukkal.
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Dr. Mihócs Zsolt
Tisztelt Simontornyai
Választópolgárok!

Zsolnai István

Ismét választás és egyben megmérettetés következik városunk életében. Az elmúlt 4, illetve az elkövetkezõ 5 évrõl fognak a választók
dönteni. A hamarosan lejáró ciklus
sok nehézséget, de egyben sok

Ezúton is szeretném megköszönni a
sok támogatást, amely lehetõvé
tette, hogy harmadszor is hivatalos
önkormányzati képviselõjelölt lehetek. Ezen támogatói megnyilvánulások erõsítették meg bennem azt a
hitet, hogy az elmúlt két ciklusban
végzett munkám nem maradt nyom
nélkül. Az elmúlt ciklus számomra
történõ legfõbb tanulsága az volt,
hogy a személyi ellentétek mennyire megnehezíthetik a helyi közösség érdekében végzett érdemi tevékenységet.
Megválasztásom
esetén a legfontosabb céljaim vázlatosan:

– A közmunkaprogram irányításának átszervezése megfelelõ felelõsségrendszer kialakításával, illetve
ezen programban megvalósított
mezõgazdasági tevékenység kiterjesztése az önfenntarthatóság irányában
– Szakmai tapasztalatom alapján
érdemi tárgyalások során a helyi
egészségügyi szakellátórendszer
létrehozása, illetve a meglévõ ellátórendszer felszereltségének fejlesztése.
Természetesen ezen elképzelések
egy együttmûködõ polgármesterrel, illetve képviselõ-testülettel valósíthatók meg.
Ehhez kérem az Önök megbecsült
támogatását.
Tisztelettel: dr. Mihócs Zsolt

Tisztelettel köszöntök minden Simontornyai Lakost!
eredményt is hozott. Nagy volumenû fejlesztések történtek, amik elõnyökkel jártak, de egyben a város
életében kisebb-nagyobb fennakadásokat is okoztak. 2015-ig a
szennyvízcsatornázást kötelezõen
meg kellett oldanunk. Ez anyagilag
megterhelõ sajnos a lakosságnak
és a városnak egyaránt, de településünk fejlõdése és a törvényi háttér miatt elhalasztani nem lehetett.
Ez munkahelyeket is teremthet
egyben, azon kívül az önerõ a legkisebb mértékû lett, mert idõben léptünk! Nagyon fontos még: a város
költségvetése rendben van, adósságunk nincsen, ez is jó eredmény
a jelenlegi testületnek. Saját szerepemet, mint képviselõ, úgy értékelném, hogy minden lakosságtól ér-

Tóth Ferenc Attila
Tisztelt Választópolgárok!
Tóth Ferenc Attila vagyok, nõs és
két gyermek apja. 17 éve dolgozom
az Országos Mentõszolgálat simontornyai állomásán. 5 éve vagyok az
STC ’22 labdarúgócsapatának edzõje. Munkámból kifolyólag nem kívülrõl szemlélem városunk lakóinak
életét, hanem szinte velük élem
meg gondjaikat, problémáikat, ismerem vágyaikat, céljaikat. Agrár-,
sport- és egészségügyi végzettségeim vannak, melyeket közösségünk szolgálatában szeretnék kamatoztatni. Tudom, és ezt még sokat le fogják írni, hogy a jelen kor
kisvárosainak legégetõbb problémáit a munkahelyteremtésben és a
fiatalok elvándorlásának megakadályozásában látják. Tegyünk érte

– A közvetlen környezetünk állapotának javítása (utak, járdák, közterületek parkosítása, virágosítása
stb.)
– A helyi potenciális munkaerõ
képzettségének felméréseire alapulva a potenciális befektetõk személyes felkeresése.
– A helyi már mûködõ, illetve a következõkben kialakítandó civil, illetve egyéb társadalmi csoportok, illetve rendezvényeik fokozott anyagi és erkölcsi támogatása (sport,
kultúra, vállalkozói csoport, pedagógusok stb.)
– Az önkormányzati pályázatrendszerek fokozott felügyelete, megfelelõen kialakított felelõsségi rendszerrel.

9

és ellene! Pár sportszeretõ ember
segítségével ezt én már 5 éve elkezdtem. Jelenleg közel 70, 18 év
alatti sportol nálam, akik megtanulják a közösségi élet alapjait és a lojalitást kisvárosunk iránt. Ezen kis
sportemberek és családjuk kötõdése sokkal nagyobb Simontornyához, mint azon embereké, akiknek ez az ifjúságnevelés kimaradt
az életébõl. Már sokat nyertünk! A
munkahelyteremtés
országos
probléma. Ennek megoldását egy
többlépcsõs folyamatban látom:
– Felmérni és biztosítani a területi
és épületi adottságokat munkahelyteremtési szempontjából.
– Befektetõk felkeresése és motiválása.

kezõ panaszt, észrevételt minden
esetben tolmácsoltam a testület felé. Természetesen voltak sikeresen
megoldott ügyek és hát néha olyan
is, amit nem sikerült teljesen véghezvinni. Voltak vitáim képviselõtársaimmal, de ezek a képviselõség
velejárói. Nagyon nehéz feladatok
lesznek az elkövetkezõ idõszakban,
olyan, mint az utak helyreállítása, a
pénzügyi helyzet egyenesben tartása, a foglalkoztatottság emelése,
de ezeket a leendõ testületnek egységbe forrva tudni kell majd kezelni.
Az egységet nagyon fontosnak tartom. A vélt vagy valós sérelmeket a
polgármesteri hivatalon kívül kell
hagyni, mert ha az utóbbi idõszak
történései folytatódnak, akkor annak a városunk issza meg a levét! A

legkisebb széthúzás évekre vetheti
vissza Simontornya elõre menetelét. Bárki kerül be a képviselõ-testületbe, bárki is lesz a polgármester, minden tettével a várost kell
szolgálnia! Remélem, minden jelölt
egyetért velem ebben! Hazug, felelõtlen ígérgetésekbe nem szeretnék belemenni, mert az a választók
becsapása lenne. A realitás talaján
maradva szeretnék városunk ügyeiben döntéseket hozni, amikért késõbb minden esetben felelõsséget
fogok vállalni. Végezetül sem bizottsági, sem testületi ülésrõl nem
hiányoztam egyszer sem. Ha a lakosság beválaszt a következõ testületbe, továbbra is tisztességesen
fogom ellátni a feladataimat.
Tisztelettel: Zsolnai István

– Maximálisan simontornyai munkaerõkkel feltölteni az így létrehozott munkahelyek létszámát.
– A majdan itt mûködõ cégeket aktív résztvevõként bevonni a város
életébe. Egyetlen jól mûködõ közösség sem feledkezhet meg idõseirõl, mert õk már tettek értünk.
Ezért szeretném: az Õszikék ellátórendszerének további bõvítését, a
házi idõsápolás fejlesztését, a központi orvosi ügyelet szolgáltatásainak szélesítését (minilabor, EÜcentrum vagy rendelõintézet).
A negyedik gondolatom, amely
mellett nem tudok elmenni, az idegenforgalom. Hiszem, hogy helyi
adottságaink (vár, mûködõ strand,
templomaink, vendéglátóegységeink, szállodánk, hoteljeink, megszépült mûvelõdési házunk) miatt képesek lennénk olyan programok
megrendezésére, melyek országos
szinten is hírét vinnék városunknak, mert az a település vonzó a tu-

risták számára, melynek neve valamihez köthetõ. Ez nem kis profittal
járulhatna hozzá a városi büdzséhez. Szeretném, és mindent megteszek, ha felhatalmaznak rá, hogy
szûkebb hazám folyamatosan épüljön, szépüljön és elfoglalja mikrotérségi vezetõ szerepét.
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Simontornya Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második
és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan és a felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben
(felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt köve-

tõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás a

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/
bursa_hungarica/ és a http://www.simontornya.hu/
index.php?pg=_palyazatok
internetcímen vagy
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
Csõszné Kacz Edit polgármester

Újra szurkolhatunk a nõi kézilabdázóknak
A Simontornyai Kézilabda Klub rövid fennállása óta jelentõs sikerként könyvelhetjük el, hogy az NB II-be jutottak a férfi kézilabdások és ott megkezdték a második évüket. A nõi kézilabdázók a Simontornyai TC keretén belül sportolhattak
volna, de a sportkör szüneteltette mûködtetésüket. Dolovai Zsuzsa szorgalmazta a nõi csapat újra indítását, ugyanis sokan szerettek volna újra játszani.

A SIKK vezetése megtárgyalta a kérést és a lehetõséget, s úgy döntött, megalakítja a nõi szakágat is. Lampert Csaba ügyvezetõ elnök elmondta, felvállalták a lányok csatlakozását, és lehetõséget biztosítanak számukra a megyei
bajnokságban való indulásra. Nincsenek különösebb elvárásaik, csak a tisztességes, becsületes szereplés és az, hogy minél több lány, asszony kézilabdázzon, ezáltal mindkét nem sportolási lehetõsége biztosított legyen.
Már lejátszották az elsõ megyebajnoki mérkõzésüket, ahol ugyan egygólos vereséget szenvedtek a Hõgyész összeszokottabb együttesétõl, mely e szezonra
alaposan megerõsödött a Tamási NB II-es csapatából visszaigazolt játékosokkal. Nem vallott szégyent a Demeter Károly edzõ vezette csapat.

SIKK–Hõgyész 21-22
Vezette: Mizsák–Orbán.
SIKK: Kovács Henrietta – Jakab Jozefina 1, dr. Kapinya Diána 6, Zámbó Orsolya 2, Beidek Zsanett 5, Kaszás Ivett 5, Horváth Tímea. Csere: Juhász Klaudia
(kapus) Tenke Dorina 3, Vonya Teodóra. Kiállítások: 8, illetve 14 perc. 7 m-es
3/3, illetve 9/7.
Egy megjegyzés a mérkõzéshez: érdekes volt a játékvezetõi felfogás: a 14 perces vendégkiállításhoz csak 3 büntetõ párosult, míg a hazaiaknál a 8 perchez 9
büntetõ. Igaz, hogy a sportban nincs értelme a „ha”-val kezdõdõ mondatok
folytatásának, de ez azért elgondolkodtató.
Va Lá
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