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EGY RENDHAGYÓ
KÉZILABDÁS TALÁLKOZÓ

Közel 50 egykori nõi kézilabdás jött el arra a találkozóra, amelyet a két ötletgazda, Molnár Margit és névrokona, Molnár Erzsébet kez-
deményezett és szervezett. Az 1958 és 1998 között Simontornyán kézilabdázó nõket, Vámi István egykori edzõt és Varga László inté-
zõt hívták meg erre a találkozóra a szervezõk. Nagy örömünkre az alapító csapat tagjai közül is eljöttek néhányan a rendezvényre. A
résztvevõk néma, egyperces felállással emlékeztek azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
Elsõként Kerekes Éva a simontornyai nõi kézilabda megalakulásáról mesélt, és megalapítójának, Szép Antalnak a szerepét emelte ki.
Kellner Marika arról az idõszakról beszélt, amikor még két nõi csapat is mûködött és a két csapat egybeolvadása után Vinczellér István
volt az edzõ. Utána következett Vámi István, aki 25 évig volt a csapat edzõje. 25 percre sûrítette mondanivalóját, melyben érdekes em-
lékeket, izgalmas mérkõzéseket, szép eredményeket, gólokat említett meg, több résztvevõnek könnyet csalva a szemébe. Visszaemlé-
kezése végén kezdeményezte egy márványtábla elkészítését Szép Antal emlékére.

A közelmúltról és a jelenlegi nõi kézilabdáról Varga Szilvia mondta el az édesapjával közösen készített összeállítást. A CE-SI néven in-
dult alakulat feljutott az NB I/B osztályba, de 4 év után az anyagiak hiánya miatt megszûnt az egyesület. Újra STC néven indultak a Tol-
na megyei bajnokságban Molnár Brigitta játékosedzõ vezetésével, több részsikert értek el, de hosszú távon nem találtak megoldást a
további szereplésre. (Napjainkban csak utánpótlás korú lányok edzése, versenyeztetése folyik.)
A tájékoztatók befejezése után vidám, jókedvû beszélgetés közben elõkerültek a régi fényképek, emlékek. Jó hangulatban telt el a dél-
után. Minden résztvevõ emléklapot kapott, melyen Herczeg Zsuzsa, egykori kiváló kézilabdásunk versikéje látható: „Ha álmodod még
néha, Hogy labdát fogsz kezedbe, A sok szép régi emlék Jusson majd eszedbe. Mikor még edzésre jártál, Mikor meccsekre vártál, Mi-
kor a bíró sípja szólt… S az amit a sport adott.”

Va Lá
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Tájékoztató az elõzõ ülés óta tett fontosabb
intézkedésekrõl, valamint a jelentõsebb eseményekrõl

A polgármester fontosabb
intézkedései

1. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemelte-
tési Kft.-tõl a Simontornya 1396/5 hrsz. alatti in-
gatlanon található „volt piac” épület bontási mun-
káit.
2. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemelte-
tési Kft.-tõl a simontornyai belterületi önkormány-
zati utak kátyúzását.
3. Megrendeltem a Simontornyai Városüzemelte-
tési Kft.-tõl a Hársfa utcai játszótér kialakításához
szükséges építési munkálatok elvégzését.
4. A Simontornya, Szilfa utca 50/A. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonban álló ingatlanra vonatko-
zó adásvételi szerzõdés 2019. augusztus 28. nap-
ján aláírásra került. A vevõ a vételár teljes össze-
gét megfizette.
5. A Simontornya Mózséhegyi út–Hínárhegyi út
csomópontjánál, helyszíni bejárást követõen,
megállapodást kötöttem a hegyrõl lezúduló csa-
padékvíz elvezetéséhez szükséges folyóka kialakí-
tására, melyet a kivitelezõ saját költségén valósít
meg 2019. szeptember 30-ig.
6. 2019. szeptember 10. napján átadásra került az
óvoda új kazánja, valamint a Hársfa utcai játszó-
tér.
7. Megrendeltem a VIKUV Vízkutató és Fúró
Zrt.-tõl a Simontornya település közigazgatási te-
rületén belül létesítendõ vízmû kút vízjogi létesíté-
si engedélyes tervének elkészítését.
8. A Simontornya, Gyár utca 2. szám alatti ingat-
lan szennyvízkiöntési problémájának megoldásá-
ra a DRV Zrt. munkatársaival és az ingatlan tulaj-
donosával egyeztetve házi szennyvíz-átemelõ be-
építését kezdeményeztem

Június 28-án részt vettem a Vak Bottyán Óvoda
és Bölcsõde bölcsiseinek rendezett elsõ ballagási
ünnepségen.
Július 2-án részt vettem az amatõr képzõ- és ipar-
mûvészek 22. kiállításának megnyitóján a mûve-
lõdési házban.
Július 12-én került sor az angoltábor záróünnep-
ségére. Idén 4. alkalommal táboroztak Simontor-
nyán az amerikai tanárok, diákok, és tanították a
simontornyai és környékbeli iskolásokat.
Július 22-én részt vettem az Õszikék Szociális
Szolgáltató Központ szülinapi ünnepségén, ahol a
dolgozók mûsorral kedveskedtek a bentlakó, illet-
ve nappali ellátást igénybe vevõ idõseknek.
Július 25-én rendkívüli testületi ülésen Simon-
tornya Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete a következõ döntéseket hozta:
1. Engedélyezi a Simontornya, 06 hrsz. alatti saját
használatú útra szolgalmi jog bejegyeztetését
elektromos kábel elhelyezése céljából. Kedvez-
ményezett a Charemer Kft.
2. Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete pályázatot kíván beadni Magyar
Falu Program keretében kiírt „Óvodafejlesztés” tá-
mogatására. A fejlesztés helye Simontornya, Szé-
chenyi u. 60.

Forrástáblázat:
Sorsz. Megnevezés Bruttó Ft
1. fejlesztés költsége: 30.000.000 Ft
2. igényelt támogatás: 30.000.000 Ft
3. saját forrás összege: 0 Ft
Július 29-én tárgyaltam a DRV Zrt. képviselõivel
a városban kialakult vízhiány okairól, megszünte-
tésének lehetõségeirõl.
Július 30-án ülésezett a Köznevelési Társulás, in-
tézményvezetõvé nevezte ki Lukácsné Hildebrand
Erzsébetet 2019. augusztus 1. napjától 2 év idõ-
tartamra.
Augusztus 8-án a tárgyaltam ifj. Kopár Istvánnal
a Siómente Szövetségrõl. A szövetség most nem
mûködik, a választások után az új polgármesterek
dönthetnek majd az újjászervezésérõl.
Augusztus 12-én a kértem a DRV Zrt. vezérigaz-
gatóját, hogy az új játszótér ivókútját ajándékozza
a városnak. A vezérigazgató úr kérésemnek eleget
tett.
Augusztus 18-án köszöntöttem Balogh Istvánnét
90. születésnapja alkalmából. Jó egészséget kívá-
nok neki!
Augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából au-
gusztus 19-én a Várban koncert és diszkó volt,
majd 20-án a Szent István szobornál tartott ünnepi
mûsor után a Várban helyi együttesek rockkon-
certjén vehettünk részt. Köszönöm a fellépõk és a
szervezõk munkáját.
Augusztus 28-án ismét rendkívüli testületi ülésre
került sor, az alábbi döntések születtek:
Simontornya Város Képviselõ testülete a helyi
választási bizottság tagjainak választja az
alábbi személyeket:
1. Helyi választási bizottság tagjai: Csepregi Ju-
dit, Máté Imréné, Vámi István
Helyi választási bizottság póttagjai: Vácziné Hor-
váth Anikó, Vinczellér Attila
2. Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete pályázatot kíván beadni a „Szabad-
ságkoncert” programra a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
ványhoz.
3. Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete megtárgyalta a „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelésé-
hez, állapotjavításához, karbantartásához szüksé-
ges erõ- és munkagépek beszerzése” címû pro-
jekt kapcsán a többlettámogatás igénylésének le-
hetõségét. Döntött a Korm. rendelet az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról,
13.551.000 Ft költségnövekményt (14,98 %-nyi)
többlettámogatás igénylésérõl a projekt sikeres
megvalósítása érdekében.
4. Simontornya Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete megtárgyalta a „A Szociális alap-
szolgáltatások fejlesztése Simontornyán” elneve-
zésû pályázat kivitelezõjének kiválasztására kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenségérõl szóló
elõterjesztést, és döntött az újbóli eljárás megkez-
désérõl.
Simontornya Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00003 azo-
nosító számú pályázat keretében, „A Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Simontornyán” tár-

gyú építési beruházás kivitelezése vállalkozási
szerzõdés keretében tárgyú nyílt közbeszerzési el-
járás tekintetében az alábbi döntést hozza:
1. Az eljárást megindító felhívás megküldéséért a
lebonyolító Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Ta-
nácsadó Kft. felelõs. A képviselõ-testület egyben
felhatalmazást ad a Lebonyolítónak az alábbiakra:
– a kiegészítõ tájékoztatást a polgármester bevo-
násával adhatja meg,
– szükség esetén az ajánlattételi határidõt meg-
hosszabbíthatja.
1. A közbeszerzési eljárás elbírálására az alábbi bí-
rálóbizottság kerül felállításra:
– Dr. Horváth Helena Zsuzsanna, a bírálóbizottság
elnöke (jogi/közbeszerzési szakértelem)
– Császár Csilla bizottsági tag (pénzügyi szakérte-
lem)
– Witzl Zsolt bizottsági tag (közbeszerzés tárgya
szerinti/mûszaki szakértelem)
2. Ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívást az
alábbi cégeknek küldi meg:
– PSN Építõipari Kft., 7100 Szekszárd, Flórián utca
3.
– Tam-Bau Kft., 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
– UNIKORN – ÉPKER Kft., Bölcske, Vasút u.
0690/32
– Topa és Társa Kft., 7090 Tamási, Dózsa György.
u. 100.
– Gemenc Bau Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Augusztus 30-án a helyi választási bizottság tag-
jai esküt tettek.
Szeptember 1-jén részt vettem a Vak Bottyán Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepé-
lyén, az új vezetõknek sok erõt, egészséget kívá-
nok a munkájukhoz.
Szeptember 7-én ismét megrendezésre került az
„Adj egy napot az egészségedért!” program, amin
több mint 400 simontornyai vett részt. Köszönete-
met fejezem ki a program megvalósításában
résztvevõknek: orvosoknak, konyhai dolgozók-
nak, szervezõknek, segítõknek.
Szeptember 10-én átadtuk az óvodában a fûtés-
korszerûsítési program keretében beépített új ka-
zánokat, majd a kertvárosban az új játszóteret. Kö-
szönöm még egyszer a megvalósításban segítõk
munkáját és az avatóünnepség fellépõinek mûso-
rát.
Szeptember 13-án, Siófokon Pék Ferenc úr meg-
hívására részt vettem az új hotelberuházás átadá-
si ünnepségén.
Szeptember 21-én részt vettem a Polgári Civil
Nap rendezvényen.
Szeptember 27-én Kovács Pál államtitkár úrral
tárgyaltam az elkövetkezõ idõszak feladatairól.
Szeptember 28-án részt vettem a mûvelõdési
házban megrendezett I. Simontornyai Dalostalál-
kozón.
Bejelentem, hogy a Szabadságkoncert Programra
beadott pályázatunk nyert, így október 11-én
megrendezésre kerül a zenés program a Vártéren,
a nagykoncerten a Hooligans együttes zenél
majd, és más fellépõk is lesznek.
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TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTEM
Csõszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
A 2014–19-es ciklus utolsó ülésére készülve vé-
giggondolta, hogy mikor izgult jobban: 2002-ben,
mikor az eskütétel után megnyitotta az elsõ ülést,
vagy most az utolsó ülés megnyitásakor. Reméli,
hogy a képviselõk közül, aki indul a választásokon,
az eredményesen fog szerepelni. Õ nem indul se a
polgármesteri, se a képviselõi posztért, de ha
szükség lesz a segítségére, akkor szívesen segít.
Egy polgármester nem tehet rosszabbat annál,
mint amikor valaki polgármesterség után képvi-
selõként visszaül a testületbe.
Köszönti a megjelent vendégeket, a rendõrség
képviselõjét, a roma önkormányzat vezetõjét, a
hivatalvezetõ kollégáit. Bejelenti, hogy Nagy Kár-
oly kolléga és Bárdos László címzetes fõjegyzõ
nyugdíjba ment, szeptember 16-án kinevezte Ko-
vács Lászlóné dr. Molnár Brigittát jegyzõnek.
Õszinte részvétét fejezte ki mindazoknak, akik az
elmúlt idõszakban vesztették el szerettüket. Ágo-
ta Margit, volt hivatali dolgozó, a napokban hunyt
el, ezért van a fekete zászló az épületen. Sajnos
Tóthné Unghy Ilona már egy hónapja nagyon be-
teg. Õ sokáig volt képviselõ és az iskola igazgató-
ja, munkáját megítélni az utókor dolga, de min-
denképpen elmondható, hogy dr. Kiss István után
õ lett Simontornya második krónikása.
A napirendi pontok közé kéri, hogy vegyék még fel
a „30 éve szabadon” pályázatot, megérkezett a
döntés, nyert a pályázat, a város 6,7 millió forintot
kap a rendezvényre. Október 11-én lesznek a kon-
certek, a fõ fellépõ a Hooligans együttes lesz. A
pályázathoz azonnali döntés kell.

Polgármester: A beszámolóját kiegészíti: Pénte-
ken Kovács Pál államtitkár úrral és Szabó Attila al-
polgármester úrral másfélórás megbeszélést foly-
tatott, arra kérte az államtitkár urat, hogy a továb-
biakban is segítse Simontornyát.
Ma meghívták a mezõgazdasági gépek javítását
vállaló új szervizbe, az ünnepélyes megnyitó hol-
nap lesz. A kínai cég is megkapta az engedélye-
ket.

Ritter Rudolf, a Simontornyai Rendõrõrs õrspa-
rancsnok-helyettese: Most 20 esetrõl tud beszá-
molni, ez sok, de egyrészt 3 hónapot foglal most
össze, másrészt több ügyben ugyanaz a gyanúsí-
tott. Történt 4 esetben ittas jármûvezetés, egy
könnyû és egy súlyos testi sértés, 4 lopás, 2 eset-
ben vasúti közlekedés veszélyeztetése (sorompó
letörése), 2 esetben becsületsértés, 1 állatkínzás,
1 csalás, 3 esetben kábítószerrel való visszaélés
és egy garázdaság.
Váczi Péter képviselõ: Megkérdezi, hogy az új
játszótér elé ki lehet-e tenni egy 30-km-es sebes-
ségkorlátozó táblát. Látta, mikor kiszaladt egy kis-
gyerek az útra, alig tudott megállni az autós. És a
két iskolaépület közötti útra is kellene korlátozó
tábla.

R. R.: Ha az önkormányzati terület, akkor helyi
döntés kell.
Szabó Attila alpolgármester: A játszótér elõtt az
önkormányzati terület. Létezik olyan tábla, hogy
pihenõ-, játszóövezet, vagy lehet fekvõrendõrt is
beépíteni.
Polgármester: Az iskola elõtt az nem önkormány-
zati út.
R. R.: A fekvõrendõr hatásosabb, de sokkal többe
is kerül.
Zsolnai István képviselõ: A fekvõrendõr építésé-
hez engedély kell.
Csõsz László képviselõ: Nem, ott egy kábelt fek-
tettek, utána lett olyan az út.
Zs. I.: A szentháromság szobortól megállni tilos
tábla kellene az Omniáig. Megállnak a bolt elõtt,
kirakják a vészvillogót, bemennek, mikor ott van a
parkoló 10 méterre, más meg nem tud kikanya-
rodni. Ezt a következõ testületnek kell kiharcolni a
közútkezelõnél.
Kántor Mónika képviselõ: Megkérdezi, hogy mit
lehet kezdeni a Horváth Csabával, aki közterületen
él, ijesztgeti a járókelõket.
Gomán Gyula István: Már intézkedtek, van hol
lakjon. Többször volt már a pszichiátrián, de min-
dig hazajött.
Polgármester: A mai napon volt egy roma kérel-
mezõ, akit kitettek a lakásából, hogy kaphasson
önkormányzati bérleményt. Elmondta neki, hogy
kérelmet kell beadnia, a szociális bizottság dönt az
ügyében.
Cs. L.: Az illetõ most egy rokonánál van. De önkor-
mányzati lakásban van bejelentve olyan, aki 20
éve nem fizet, és nem is lakik ott. Helyére mehet-
ne más igénylõ.
R. R.: Megköszöni a testület segítõ támogatását,
és sok sikert kíván az újraindulóknak.
Javaslat Simontornya Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.
20.) számú rendelete módosítására.
Polgármester: A bizottságok tárgyalták a témát,
de ma van a határidõ a külterületi utas pályázat-
nál. Már benyújtotta a város az igényt a többlettá-
mogatásra, de még nem döntöttek róla. 13,9 mil-
lió forintot így be kell vállalni a céltartalék terhére.
Ha nem valósul meg a pályázat, akkor elveszíte-
nek 95 millió forintnyi már megítélt támogatást. A
miniszter úr és Széles András úr (aki a megyei fej-
lesztésekkel foglalkozik) is jelezte, hogy lesz több-
lettámogatás.
Cs. L.: Ezzel minden tartalékot felélnének. A kö-
vetkezõ testület majd meglátja.
Polgármester: Bárki lesz az új polgármester, ha
ezt ma nem írja alá õ, akkor elveszik a 95 milliós
támogatás. Reméli, hogy az új testületben sokan
benne lesznek a mostaniak közül.
Alpolgármester: Nehéz döntés, de muszáj meg-
lépni.
Cs. L.: Nincs jó döntés, ha nem lép a testület, ak-
kor azzal vádolják meg, hogy hagyott elveszni 95
milliót, ha meg meglépi, akkor az a vád, hogy el-
herdálták a pénzt.

Polgármester: Mint a vállalatvezetõs történet-
ben, majd õ is hagy 3 borítékot az utódjára. De ak-
kor is az a véleménye, hogy emiatt a 13 millió mi-
att ne hagyják veszni a 95 milliót.
Cs. L.: De ennél a pályázatnál már eddig is 41 mil-
lió volt az önrész. Megkérdezi, hogy mi lesz a többi
TOP-pályázattal.
Alpolgármester: A barna mezõs pályázat belefér
a tervezett költségvetésbe.
Cs. L.: Eredetileg igen, de csúszik, és évente 15 %
áremelkedés van az építõiparban.
Polgármester: Kéri, hogy a költségvetés III. szá-
mú módosítását a testület azzal a kikötéssel fo-
gadja el, hogy amíg a pályázat elbírálása meg nem
történik, addig a céltartalék terhére biztosítja az
önkormányzat a beruházás kifizetését.
Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a következõ rendeletet alkotta:
Simontornya Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének 12/2019. (X. 01.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetésérõl szóló
2/2019. (II. 20) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról
Javaslat az önkormányzat csatlakozására a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Polgármester: A képviselõ-testület a legnehezebb
években is támogatta a tehetséges fiatalok to-
vábbtanulását. Ha nem is fognak Simontornyára
visszaköltözni, akkor is. Sajnos sokan nem csak a
várost, de az országot is elhagyják.
Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a következõ döntést hozta:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás kérdését
megtárgyalta. Csatlakozni kíván a Bursa Hunga-
rica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2020. évi fordulójához.
Javaslat tartós beteg gyermek étkeztetésé-
nek támogatásáról.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy a 15 ezer fo-
rintot jogszabály határozza-e meg.
Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyzõ:
Nem. Egy óvodás gyerek havi étkeztetése ennyi-
be kerül.
Alpolgármester: Javasolja, hogy csak a valóban
óvodában töltött napokra járjon a támogatás, és
akkor, ha egész nap óvodába jár a gyerek. Azért
akar szigorítást, nehogy túl vonzó legyen ez az el-
látás.
Császár Csilla közgazdasági osztályvezetõ:
Akkor ad az állam teljes normatívát, ha háromszor
étkezõ a gyerek. Ha a bent töltött napokra akarják
meghatározni a támogatást, akkor nem havi 15
ezer forint, hanem napi 720 Ft jár.
Polgármester: Csatolták az ombudsman állás-
foglalását, ételallergia esetén is biztosítani kell az
étkezést az óvodában.
K. L.-né dr. M. B.: Beépíti a javaslatot a rendelet-
tervezetbe.
Jancski Ferencné, az egészségügyi, szociális
és sportbizottság tagja: Ki kell kötni, hogy há-

Folytatás a következõ oldalon.
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romszori étkezõ legyen a gyerek, mert csak akkor
jár utána a teljes normatíva.
Cs. Cs.: Pontosít: kétféle normatíva van. Óvodai
és étkezési. Az étkezésinél csak akkor jár a teljes
összeg, ha háromszori étkezõ a gyerek. Az óvodai
normatívánál ez nem feltétel.
Polgármester: Az új rendeletet majd a következõ
testület fogadhatja el, akkor abba az a módosítás
kerül, hogy bent töltött naponként 720 forint a tá-
mogatás. A rendelet megszületéséig a bizottság
ad támogatást.
Javaslat a Badacsonytomaj 1498. hrsz-ú in-
gatlanrész értékesítésével kapcsolatos elõvá-
sárlási szándékról.
Polgármester: Javasolja, hogy adja el a testület
az ingatlanrészét.
Alpolgármester: Megkérdezi, hogy pontosan mi-
lyen ingatlan ez.
K. L.-né dr. M. B.: Régi vízmûves ingatlan volt, a
hegyoldalban egy üdülõ, sok önkormányzat a tu-
lajdonos. Az õcsényi önkormányzat el akarja adni
a saját részét, de még nincs rá vevõ.
Cs. L.: De Simontornyának csak nagyon kis tulaj-
doni hányada van. Megkérdezi, hogy milyen álla-
potban van a ház.
K. L.-né dr. M. B.: Igen, az értékbecslés alapján
127 ezer forintot ér a simontornyai rész, egyéb-
ként egy jó állapotú házról van szó.
Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a következõ döntést hozta:
A Badacsonytomaj 1498. hrsz-ú ingatlannal kap-
csolatos elõvásárlási jogáról lemond. Vevõ jelent-
kezése esetén a 117/10000 tulajdoni hányadát az
értékbecslésnek megfelelõen értékesíteni kíván-
ja.
Javaslat a víziközmûvek Gördülõ Fejlesztési
Terveinek jóváhagyására.
Cs. L.: Itt megmarad 1 millió forint.
Cs. Cs.: Nem. Korábban át lett csoportosítva a
pénz az orvosi rendelõre, most ezt be kell fizetni.
Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a következõ döntést hozta:
– A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. által
2020–2034. idõszakra vonatkozóan összeállított,
az elõterjesztés mellékleteit képezõ beruházási,
felújítási és pótlási gördülõ fejlesztési tervét jóvá-
hagyja.
– Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete felhatalmazza Csõszné Kacz Edit
polgármestert, hogy az elõterjesztéshez mellék-
letként csatolt meghatalmazást Simontornya ivó-
víz és szennyvíz közmûrendszerére vonatkozóan
aláírja annak érdekében, hogy a DRV Zrt. az 1-2.
pontban szereplõ gördülõ fejlesztési terveket az
elfogadott tartalommal jóváhagyás végett be-
nyújtsa a Magyar Energetikai és Közmû-szabályo-
zási Hivatalhoz, egyben a 2020. évi munkálatok
megrendeli a DRV Zrt-tõl.
Javaslat a „Szabadságkoncert Simontornyán”
pályázathoz szükséges szerzõdéskötésrõl.
Polgármester: Megnyerte a város a pályázatot, 6
millió 685 ezer forintot kap a program lebonyolítá-
sára. Vasárnap egy ugyanilyen rendezvény volt
Cecén.
Zs. I.: De ott nem csak egy zenekar volt.
Witzl Éva pályázati referens: Itt sem csak egy
lesz. Fellép a gyönki harmónia Rend-Band és a ta-
mási J.A.M. Showband is.

Cs. L.: Meg kell köszönni Herczeg Szilárdnak a
szervezést. Megkérdezi, hogy mi lesz a büfével és
a vécékkel.
W. É.: Mobil vécék lesznek, a büfé nincs benne a
pályázatban, de lesz.
Simontornya Város Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a következõ döntést hozta:
A „Szabadságkoncert” pályázatról készített elõ-
terjesztést megtárgyalta. A beadott pályázat pozi-
tív elbírálása alapján felhatalmazza a polgármes-
tert a szerzõdések aláírására.

Polgármester: Kívánja, hogy, aki indul a mostani
képviselõk közül, az kerüljön is be a következõ tes-
tületbe. A város folytassa a munkáját abba az
irányba, amerre indult. Ígérgetni könnyû, de meg-
valósítani nem. Kívánja, hogy a társulásokban
Simontornya a továbbiakban is vezetõ szerepet
tudjon vállalni, és a tervezett beruházások, mun-
kahelyteremtések valósuljanak meg.
Készült egy búcsúajándékkal a testületi tagok szá-
mára.
A polgármester átadta az ajándékokat a képvise-
lõ-testület tagjainak.
Alpolgármester: Megköszöni a polgármester
asszony sokévi munkáját.
A képviselõ-testület tagjai is átadták az ajándéko-
kat.
Csõszné Kacz Edit polgármester: Sírni csak a
gyõztesnek szabad. Kívánja, hogy a kampányidõ-
szak ne legyen durva. Kívülrõl könnyû kritizálni. Ha
valakit megbántott az évek során, attól bocsána-
tot kér. Nehéz munkája volt, sokáig kemény ellen-
zékkel kellett együtt dolgoznia. De nem attól jó
képviselõ valaki, ha a másikat gyalázza. Kéri, hogy
a következõ testület tagjai szeressék az embere-
ket, értük dolgozzanak, segítsék a legelesettebbe-
ket.
Eldöntötte, hogy 17 év után nem indul újra, de ne-
héz szívvel pakol. Egy tanácsot, ha adhat: azokat,
akik többet tesznek, azokat addig becsüljék meg,
amíg lehet. Rövid az élet. Ne akkor akarjanak majd
kitüntetni valakit, ha már meghalt. Tóthné Unghy
Ilonára gondol most konkrétan, aki júliusban még
egészséges volt, augusztusra beteg lett.
Elbúcsúzott a közmunkásoktól is. Miattuk renge-
teg kritika érte, és tudja, hogy sok baj van velük,
de segíteni kell rajtuk. A képviselõ-testület az em-
berekért van.
Bûnéül azt rótták fel, hogy gyengekezû, meg szo-
ciálisan túl érzékeny. Nem tartja magát különbnek
a többi embernél, õ nem a város elsõ asszonya,
hanem ugyanaz a proli lány, aki volt. Soha egy fo-
rintot nem tett el, sõt, sokszor a sajátjából adott.
Volt sok vitatott döntése, de most visszanézve,
ma is ugyanúgy döntene, mint akkor. Összessé-
gében sok szép emléke van, reméli, a betegségé-
bõl kilábal. A következõ polgármesterrõl most
csak azt lehet biztosan tudni, hogy férfi lesz. Itt
Simontornyán a férfi polgármestert eddig mindig
nõ váltotta.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek, a
képviselõ-testület munkaterve, valamint a hatá-
lyos rendeletek megtalálhatóak a város honlapján
(www. simontornya.hu).

Az anyagot összeállította: G. H. H. és
Molnárné Bereczki Annamária

Búcsúzunk
Simontornya

elhunyt lakosaitól:

Buzás Sándortól,
Horváth Istvánnétól,

Koczkás Lászlótól

NAPLEMENTE

„Új sírok, koszorúk

Virágok csokorba.

Akik köztünk éltek,

Akiket szerettünk

Elköltöznek sorba.

Õszi levélhullás

Életünk estéje.

Egyre hull a levél,

Elsiratunk egyet,

Új hull a helyébe.

Sokszor felidézzük

Emlékeink sorát.

Hosszú körmenetben

Jönnek kedveseink:

Szülõ, rokon, barát.

Szívünkre szorítjuk

Gondolatban õket,

Aztán fájó szívvel

Útjukra bocsájtjuk

A ködbe veszõket…”

(Csók Ilona)

(A névsor a Simontornyai Polgármesteri
Hivatal nyilvántartása alapján készült.)
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PÁLYÁZAT
Simontornya Város Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a
2020/2021. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (fel-
sõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szak-
képzésben 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 jelentkezhet-
nek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;

b) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek;

és a 2020/2021. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási in-
tézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõ-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt kö-
vetõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csat-
lakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes
és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati
ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazol-
nia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történõ benyújtásának határideje: 2019. november
5.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjról bõvebb felvilágosítás a:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_
hungarica/ és a http://www.simontornya.hu/

index.php?pg=_palyazatok

internet címen vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán.

Csõszné Kacz Edit polgármester

ÚJ JÁTSZÓTÉRREL
GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS

2019. szeptember 10-én ünnepélyes keretek között átadták a Vak Bottyán Óvoda
és Bölcsõde fûtéskorszerûsítését szolgáló két kazánt. Ezután a Hársfa utcai ját-
szótér átadása következett, amit már nagyon sok gyermek várt izgatottan. A ren-
dezvényt Csõszné Kacz Edit polgármester, Szabó Attila alpolgármester és Süli
János miniszter úr, térségünk országgyûlési képviselõje nyitotta meg, megkö-
szönték a tervezõk, kivitelezõk és anyagi támogatók munkáját.

A mûsorban felléptek a dunaföldvári
ZSIGEC Musical csoport tagjai, a
simontornyai óvoda nagycsoporto-
sai, az általános iskola negyedik osz-
tályos tanulói, akik Csepregi Éva
énekesnõ dalaira táncoltak. A megle-
petésvendég maga Csepregi Éva volt,
aki mûsorában a színpadra szólította
a fellépõ gyerekeket, akik örömmel
énekeltek, táncoltak együtt a mû-
vésznõvel. Az ünnepélyes átadó után
az önkormányzat vendégül látta a
megjelenteket egy tál gulyásra, a gye-
rekek palacsintát és fagyit kaptak. De
legnagyobb örömöt az új játszótéri
játékok kipróbálása jelentette. Re-
méljük, a szép és biztonságos játszó-
tér még sokáig lesz a simontornyai és
az idelátogató gyerekek kedvenc he-
lye!

G.H.H.
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„ADJ EGY NAPOT AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!”
Idén 23. alkalommal került megrendezésre Csõszné Kacz Edit polgármester és az egészségügyi és szociális bizottság által az „Adj egy
napot az egészségedért” elnevezésû rendezvény, ahol 399 elõjegyzett lakos jelent meg.
Az ingyenes vizsgálatokon az alábbi szakor-
vosok szolgáltatásait lehetett igénybe ven-
ni: dr. Zsigmond Árpád kardiológus fõor-
vos, dr. Bajor Klára bõrgyógyász fõorvos,
dr. Kiss Károly szemész fõorvos, dr. Sziládi
Erzsébet belgyógyász fõorvos, dr. Mikola
József érsebész fõorvos, prof. Kondákor
István ideggyógyász fõorvos, dr. Tóth János
szülész-nõgyógyász onkológus fõorvos, dr.
Görcs Rita reumatológus. Az orvosi ellátá-
son kívül fel lehetett még keresni Diel Zsó-
fiát, aki a természetes gyógymódok terape-
utája, Andrási Kitti dietetikust, Schléger
Ilona hajgyógyászt, valamint a Pillantás
Optikát. Mint minden évben, idén is lehetõ-
ség nyílt az egészséges ételek kóstolására is.
Köszönjük az egészségügyben dolgozók
munkáját, hogy lehetõséget biztosítottak az
egészségünk megõrzésére!

G.H.H.

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
Iskolánkban szeptember 3-án rendeztük
meg az egészségnapot. Az alsó tagozaton
közös tánccal, mozgásos játékokkal kezd-
tük meg a hangolódást. A 4. osztályos gye-
rekek megismertették társaikkal ez egész-
séges életmód alappilléreit, és elénekelték
nekik az egészségdalt, melybõl megtud-
hatták, hogy mi is a legfontosabb megfele-
lõ életvitelünk kialakításához. Ezután osz-
tályonként különbözõ játékos feladatok,
feladatlapok, rejtvények, színezõk várták a
gyerekeket, melyekkel amellett, hogy jól
szórakoztak, sok ismeretet, érdekességet
is megtudhattak.
Minden osztályt zöldség-, gyümölcstál és
egészséges nassolni való várt a tanterem-
ben, melyet a nap folyamán elfogyaszthat-
tak. A 4. osztályosokat az ebédlõben várta
a program, melyet iskolánk élelmezésve-
zetõje, Szilágyiné Hegedûs Mónika szer-
vezett nekünk. Érdekes beszélgetés, rejt-
vényfejtés, zöldségfelismerõ verseny fo-
gadta a negyedikeseket, melynek végén a
felismert zöldségekbõl, gyümölcsökbõl
salátát is készítettek, amelyet jó étvággyal

el is fogyasztottak. Tartalmas, jól sikerült
nap volt.
A felsõ és a gimnáziumi tagozaton az
Egészségnapon az idei tanévben a játékos-
ság volt az alapgondolat. Két helyszínen

folyt a megmérettetés. A sportcsarnokban
az osztályok floorballoztak egymás ellen,
míg az iskola épületében a már jól bevált
akadályverseny zajlott. A gyerekek a szá-
mukra már ismert játékokkal vetélkedhet-
tek, csak megújult külsõvel, mivel egészsé-
ges élelmiszerekkel helyettesítettük a ha-
gyományos dizájnt. Volt memória, dobble,
Halli Galli, puzzle, különbségkeresõ. Gya-
korlati feladatként krumplinyomdát ké-
szíthettek, tapintás útján beazonosíthatták
a terméseket, és zöldség- és gyümölcsfigu-
rákat faraghattak.
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Megkezdõdött a 2019/2020-as tanév
A gyermekek legnagyobb bánatára véget
ért a nyári szünidõ és újra becsengettek a
tanintézményekben.
Augusztus 30-án Farkas Rita, kinevezett
intézményvezetõ ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitotta az új tanévet a Vak
Bottyán Általános Iskola és Gimnázium ta-
nulóinak. Bemutatkoztak az elsõ osztályba
készülõ gyerekek, majd a másodikosok vet-
tek búcsút a nyári vakációtól. Az igazgató-
nõ ismertette a tanulókkal, pedagógusok-
kal és a szülõkkel az új tanév alapvetõ tud-
nivalóit, illetve beszámolt a nyári esemé-
nyekrõl. Kitartást és jó tanulást kívánt min-
denkinek.

G.H.H.

VERSENNYEL KEZDTÉK A TANÉVET…
Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a 2019. szeptember 13-16-ig részt vehetett egy 5 fõs csapattal a 48. Országos Elsõsegélynyújtó
Verseny döntõjén. Zalaegerszegen gyûltek össze az ország legjobb elsõsegélynyújtói, hogy megmérkõzzenek a versenyen. Tanulóink
figyelemmel kísérhették az amatõr színészek segítségével kialakított baleseti helyszíneken történõ mentési folyamatokat, amelyekbõl
sokat tanulhattak, és azt is megmutathatták, hogy mit tudnak.
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Elsõ Simontornyai Dalostalálkozó

A TEMI Fried Mûvelõdési Ház énekkara Szabó Róbert kórusvezetõ kezdeményezé-
sére megszervezte az elsõ dalostalálkozót Simontornyán, ami öt kórus részvételével
valósult meg. Fellépett a Törökkopányi Menyecskekórus, a zombai Margaréta
Asszonykórus, a Magyarkeszi Hagyományõrzõ Népdalkör, a Bonyhádvarasdi Székely
Népdalkör és a Simontornyai Citerezenekar.
A dalostalálkozó közös énekléssel ért véget. A hivatalos programot közös vacsora, ba-
ráti beszélgetés és tánc követte – kifulladásig!

G.H.H.

Mûvészetkedvelõknek – röviden!
Mûvészeti technikák XII/2.1. rész

Sokszorosító grafikai eljárások – A fametszet történetébõl 1.
Amikor valaminek a történetérõl beszélünk, általában megtaláljuk a múltban gyökeredzõ, apró jele-
ket, amelyek elvezetnek a bemutatásra kerülõ dologhoz. Így van ez a fametszet esetében is.
Ez a technika az õsi kínai és japán kultúrában tûnik föl, a selyembõl (mely szintén keleti különleges-
ség) készült kimonó (a jómódú hölgyek viselete) díszítésébõl alakult ki. Itt alkalmaztak elõször agyag-
ból, majd fából elõállított nyomódúcot színes mintákkal való díszítéshez. Ezután már csak egy lépés,
hogy a minta helyett kis képecskék motívumai kerüljenek ábrázolásra. Virágok, házak, állatfigurák,
emberalakok. Eleinte csak próbanyomatok készülhettek, majd fokozatosan alakult ki a fatáblás
nyomtatás. Krisztus után 600 körül találták fel ezt a nyomtatási módot. Az elsõ fametszetû képet, ami
Ku. 868-ban készült Stein Aurél híres magyar kelet-kutató találta meg Tunhuang-ban (Nyugat-Kína).
Egy buddhista szutra (szent könyv) részeként. Ma a British Museum õrzi ezt az értékes alkotást. Az il-
lusztráció finom kivitele arra enged következtetni, hogy ekkor már hagyománya volt a fametszésnek.
Elõzmény lehetett a fadúcról nyomott kis kerek, pecsét formájú Buddha-kép, az evvel telenyomtatott
textil, vagy papírdarab, mely „Ezer Buddha” néven fogadalmi ajándékként szerepelt. Ez a technika
feltehetõleg Indiából származott át Kínába a Buddhizmussal együtt.
Legközelebb innen folytatjuk. Addig is ajánlom a simontornyai könyvtárat, ahol a könyvtárosok kész-
ségesen segítik az információt keresõ olvasót.

Gyurkó Gábor

Házasságkötések szeptemberben
Badics Ferenc – Bognár Titanilla

Jancski Ferenc – Karkos Szilvia

Horváth István – Racsits Amanda

Jónás László – Szabó Krisztina

Bogdán István – Alföldi Rozália

Pelcz Gábor – Bende Lilian

Keresztes Dávid –
Ignácz Anita Lívia

Kókai Attila – Torma Alexandra

Kalocsa Rudolf – Papp Szilvia
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Idõsek
világnapja

Október 5-én az idõsek világnapja alkalmából Lacza
Attila igazgató és Csõszné Kacz Edit polgármester
köszöntötte a város szépkorú lakosait a TEMI Fried
Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ ünnepi
mûsoron.

„A jó közösség tudja, mely értékeire
büszke, és azt is tudja, hogy mindezért
hálával tartozik elõdeinek! Simontor-
nya polgármestereként és magánem-
berként is fontosnak tartom, hogy az
idõs generáció bölcsességét megfo-
gadva, együtt tegyük szebbé városunk
és hazánk jövõjét!... Ez a rendezvény is
csak egyetlenegy szóval, a köszönettel
zárulhat…” – mondta a polgármester
asszony.

Ezután zenés-táncos mûsorral szórakoztatta a közönséget a
BSZV, az ÁFÉSZ és a Bõrgyári Nyugdíjasklub, dalra fakadt
Fürged polgármestere, Barkóczi József is. A délután fénypontja a
négy testvérbõl álló Príma-díjas zenekar, a Fourtissimo volt. Az est
hátralévõ részében közösen elfogyasztották a vacsorát, és késõ es-
tig mulattak, a jó hangulatról Boros László gondoskodott.
Kívánok jó egészséget, tartalmas, aktív, szép éveket, sok közösen
megélt élményt!

G.H.H.

„Múlik az idõ, õszre jár, de fénylik még a napsugár.
Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.

Az õszidõ is szép lehet, kívánunk hosszú életet.”
Sarkadi Sándor: Köszöntõ (részlet)

Idõsek napja
az Õszikékben

Az idõsek világnapja alkalmából minden évben megható ünnep-
séget rendeznek az idõsek otthonában. Petrovics Péterné intéz-
ményvezetõ köszöntötte a vendégeket és a lakókat. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Csõszné Kacz Edit polgármester

is. A köszöntõk sorai után a Bõrgyári Nyugdíjas Klub tagjai és a
Krammer Ferenc Kórus tagjai adtak mûsort, a vidám hangulatot

Szávolovics Gabriella dunaföldvári magyarnóta-éne-
kes teremtette meg. A rendezvény ünnepélyes részét
követõen sör, üdítõ, sült kolbász és sütemény került az
asztalokra.

G.H.H.
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A „Helyi önkormányzati választások 2019”
végeredménye Simontornyán

A névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 3314 fõ. Megjelent 1611 fõ (48,61 %), nem szavazott 1703 fõ (51,39 %)

TORMA JÓZSEF – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 745 szavazat – 46,59 %,
Õ A MEGVÁLASZTOTT ÚJ POLGÁRMESTER.

Szabó Attila – Fidesz-KDNP: 694 szavazat – 43.4 %
Bencze János – Jobbik: 160 szavazat – 10.01 %

KÖRTÉS ISTVÁN – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 903 szavazat
SZABÓ RÓBERT GYULA – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 850 szavazat
KOJNOK RÓBERT – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 793 szavazat
CSÕSZ LÁSZLÓ – független jelölt: 688 szavazat
TÓTH ISTVÁN – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 681 szavazat
KECSKÉSI ZSUZSANNA – Simontornyai Civil-Kontroll Egyesület: 638 szavazat
ÕK HATAN LETTEK AZ ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER MELLETT AZ ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLET
TAGJAI.

Tóth Ferenc Attila – független jelölt: 566 szavazat
Zsolnai István – független jelölt: 502 szavazat
Kántor Mónika – független jelölt: 427 szavazat
Terebesiné Tarr Mária – független jelölt: 359 szavazat
Cseh Iván – Fidesz-KDNP 354 szavazat
Tenke Botond – független jelölt: 309 szavazat
Árendás Sára – független jelölt: 234 szavazat
Horváth Halas Péter – Fidesz-KDNP 154 szavazat
Varga Zoltán – független jelölt: 99 szavazat
Pálos Ferenc – független jelölt: 52 szavazat
Õk tízen nem jutottak be a képviselõ-testületbe.

A 2019-es helyi nemzetiségi önkormányzati választás eredménye
A névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 143 fõ, megjelent 45 fõ (31,47 %), nem szavazott 98 fõ (68,53 %).
GOMÁN GYULA ISTVÁN – LUNGO DROM: 29 szavazat
HAJGATÓ IMRÉNÉ – LUNGO DROM: 18 szavazat
SZTOJKA JÁNOSNÉ – LUNGO DROM: 14 szavazat
BOROS MÓNIKA – LUNGO DROM: 11 szavazat
ROSTÁSNÉ KOVÁCS GIZELLA – LUNGO DROM: 10 szavazat
ÕK ÖTEN LETTEK AZ ÚJ ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI.

Lakatos Rolandné – LUNGO DROM: 9 szavazat
Földesi Boglárka – LUNGO DROM: 5 szavazat
Õk ketten nem lettek a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai.
A „Helyi önkormányzati választások 2019” – Tolna megyei eredménye:

FIDESZ-KDNP: 44046 szavazat – 58,48 %. Elnyert mandátumok: 10
DK: 8294 szavazat – 11,01 %. Elnyert mandátumok: 2
MOMENTUM: 6180 szavazat – 8,20 %. Elnyert mandátumok: 1
MSZP: 5264 szavazat – 6,99 %. Elnyert mandátumok: 1
JOBBIK: 7640 szavazat – 10,14 %. Elnyert mandátumok: 1. Ezt a mandátumot Bencze János simontornyai jelölt kapta meg.
Mi Hazánk: 3899 – 5,18 % nem nyert mandátumot.

> Kiadja: Bogárd és Vidéke Lapkiadó. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Felelõs kiadó: Simontornya önkormányzata.
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