XVIII. évfolyam 9. szám
2019. szeptember

Ára:
200 Ft

Köszönet mindenért
Kedves Simontornyaiak!
Minden ember életében elérkezik az idõ,
amikor lezár egy fejezetet. Valaha azt gondoltam, hogy a megválasztásom utáni elsõ
nap lesz a legnehezebb, de rá kellett jönnöm, hogy tévedtem. Most már tudom,
hogy az utolsó nap lesz igazán szívbemarkoló, hiszen el kell köszönnöm Önöktõl.
25 év. Negyedszázad. 2 ciklust (8 év) képviselõként, 4 ciklust (17 év) polgármesterként szolgálhattam a várost, az Önök bizalmából.
25 év, 6 ciklus, rengeteg örömteli esemény,
de sok bánat is, melyre most visszatekinthetek.
A negyed század alatt nagyon sok változás
történt. A kezdetekre már a fiatalabb
nemzedék nem is emlékezhet. Szemem
elõtt egy cél lebegett mind a 25 év alatt:
A városért, Önökért szerettem volna küzdeni.
Harcoltam a mikrotérségi szerepért, azért,
hogy az alapfeladatok mellett az itt élõket
minél magasabb szinten kiszolgálhassuk.
Soha nem engedtem az olyan törekvéseknek, amelyek csorbították volna a városi
funkciókat. Minden erõmmel azon voltam, hogy Simontornyát központosítsuk.
Ha a 17 év polgármesteri munkámat áttekintve, csak felsorolásszerûen végignézzük, hogy mi minden történt, elmondhatjuk, hogy szó szerint a bölcsõtõl a sírig mindenütt fejlesztéseket hajtottunk végre és
mindezt nagyon nehéz gazdasági környezetben.
A bölcsõde létrehozása, a fenntartásunkban mûködõ intézmények infrastrukturális fejlesztései, a városközpont arculatának
megújítása, a kormányablak, a központi
orvosi ügyelet létrehozása, az egészséges
ivóvízhez jutás lehetõségének megteremtése és a csatornahálózat kiépítése is megvalósult, megkönnyítve az itt élõk életét.
Szép emlékeket idéz a számtalan kulturális, sport- és szabadidõs program is.
A kötelezõ önkormányzati feladatok végrehajtása sem egyszerû manapság, hát még
ha fejlõdni, fejleszteni szeretnénk. Gazda-

ságos mûködtetéssel és a pályázati források kiaknázásával próbáltuk a települést
modernizálni. Ezeken túlmenõen igyekeztem mindig plusz pénzekért lobbizni, hogy
a rendezvényeinket soha ne a költségvetésbõl kelljen fedezni. Hiszen a kisvárosi
élet motorját adó, közösségformáló összejövetelek mindig fontosak voltak a számomra.
Nálam bármikor, bárhol, bárki elõtt nyitva
állt az ajtó, nem csak a hivatalban, de otthon is. Ha tudtam, segítettem. Minden
ügyet úgy kezeltem, hogy elképzeltem, mi
lenne, ha én lennék abban a nehéz helyzetben.
Számomra a polgármesterség szolgálatot
jelentett, nem hatalmat. Voltak olyanok,
akik ezt hibámként fel is rótták, azt terjesztve, hogy gyengekezû vezetõ vagyok.
Pedig csak emberséges szerettem volna
maradni.
Kimondhatom, soha nem éltem vissza a bizalmukkal, hiszen az ember becsülete nem
eladó. Nagyon sok beruházást, felújítást
hajtottunk végre. Nem volt olyan beruházás, aminél a „Simontornyát szeretõ emberek” ne jelentettek volna fel, pedig minden
elszámolás során a törvény utolsó betûjét
is betartottuk.
Legutoljára a félnapos ivóvíz gondoknál
„csak” öt hatóságnál tettek feljelentést az
önkormányzat ellen „segítõ szándékú”
emberek, holott egész éjszaka – nem panaszkodom, hiszen ez a feladatunk – a
DRV munkatársaival együtt dolgoztunk a
hiba megszüntetésén.
Egy testületnek/polgármesternek, mindig
mérlegelni kell a megoldandó feladatokkal kapcsolatosan. Elsõbbséget élveznek a
kötelezõ önkormányzati feladatok és hátrébb sorolódnak az önként vállalt feladatok. A környezõ településekrõl is sokan látogattak – a kritikusaink szerint – „nem létezõ” rendezvényeinkre, melyek a nyár folyamán a vár és a mûvelõdési ház keretei
között valósultak meg. A programokat – a

gyermekektõl a legidõsebb nemzedékekig
–, mindenki megelégedésére szerveztünk.
Szeretem, tisztelem a város lakosságát,
mert én ide tartozom. Számomra egy-egy
ember sorsa nem fiókban elhelyezett akta
volt, hiszen mindenkit ismertem a születésénél fogva és sirattam azokat az embereket, akik eltávoztak közülünk.
Még olyannak is segítettem – az utolsó 2-3
évben –, aki az emberi méltóságomban is
megtaposott, hogy ezzel bizonyítsa a vezetõi rátermettségét.
Kérem, ne feledjék, nem szabad az elért
eredményeket lebecsülni, hiszen sokkal
nehezebb valamit felépíteni, mint lerombolni. Mindenki a dinamikus fejlõdés hiányát emlegeti. Ehhez viszont plusz pénzekre van szükség. Ígérni lehet, de a realitás kijózanít.
Remélem, hogy az elkövetkezendõ idõszakban is az itt élõket szeretõ, alázatos vezetése lesz a városnak.
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi
sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem
taszít le, csakis a gõg és a gyûlölség.” (István
király)
Tisztelt Simontornyán élõ Barátaim!
Búcsúzom valamennyiüktõl, köszönöm a
bizalmukat, a segítségüket, a negyedszázados pozitív hozzáállásukat.
Valamennyiüknek erõt, egészséget és boldogságot kívánok, hogy találják meg helyüket a mi szép kisvárosunkban, Simontornyán.
Csõszné Kacz Edit
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Polgármesterjelöltek: Bencze János, Szabó Attila, Torma József
Egyéni listás jelöltek: Tenke Botond, Cseh Iván, Árendás Sára, Kántor Mónika, Kecskési Zsuzsanna,
Csõsz László, Tóth Ferenc Attila, Tóth István, Körtés István, Varga Zoltán, Szabó Róbert Gyula,
Kojnok Róbert, Terebesiné Tarr Mária, Zsolnai István, Horváth Halas Péter, Pálos Ferenc
Nemzetiségi egyéni jelöltek: Rostás Kovács Gizella, Sztojka Jánosné, Lakatos Rolandné, Hajgató
Imréné, Gomán Gyula István, Földesi Boglárka, Boros Mónika

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Kedves Simontornyaiak!
Bencze János vagyok, születésem óta Simontornyán élek. A
családom, a munkám egyaránt
ideköt.
Három gyermekes családapa
vagyok. Feleségem – Kamilla, a
simontornyai iskolában tanít,
mindhárom gyermekünk itt
helyben, a simontornyai Vak
Bottyán Általános Iskola és
Gimnáziumban tanul.
Az elmúlt öt évben a Tolna
Megyei
Önkormányzatban
dolgoztam
képviselõként.
Munkám során képviseltem a
várost a megyei rendezvényeken, és mindent megtettem
Simontornya fejlõdésének érdekében. Sikerült nagyon jó
kapcsolatot kialakítani a megyei vezetéssel, számos polgármesterrel és a közigazgatásban
dolgozókkal egész Tolna megyében, amelyeket a jövõben
még tovább lehetne kamatoztatni. Felmerülõ probléma esetén, a megfelelõ szakember segítségét tudom kérni, mint
ahogy azt megtapasztalhatta a
lakosság évekkel ezelõtt a
szennyvízügyben.
Mindenki
örülhetett, amikor kiderült,
hogy csak a töredékét kellett
kifizetni a tervezett költségeknek.
A Tolna Megyei Önkormányzatban megtapasztalhattam,
hogy milyen egy igazi „csapatban” dolgozni. Ahol az emberi
különbözõségeken felülemelkedve, a tenni akarás és a közös
cél érdekében együtt tudnak
mûködni, függetlenül attól,

hogy ki honnan jött, kit honnan
szavaztak be.
Az elmúlt ciklusban a megyei
közgyûlés döntése alapján kerültek kiosztásra a fejlesztési
pénzek. Ezekbõl a TOP-forrásokból valósult meg az orvosi
rendelõ felújítása, innen jut
pénz az öregek otthona bõvítésére és a barnamezõs beruházás keretein belül a tûzoltószertárra.
A város a megyei döntések
alapján több mint 600 millió
Ft-hoz jutott hozzá, ami Tamási után a térség lakosságarányosan legkiemelkedõbb értéke.
A rendszerváltás óta nem volt
ilyenre példa, ez a megyei munka sikerének köszönhetõ!
Polgármesterként tovább mûködtethetném ezt a folyamatot, akkor tudnám igazán kihasználni a lehetõségeket. Ehhez kérnék bizalmat Önöktõl.
Hiszem, hogy bárkivel együtt
lehet dolgozni, aki tényleg tenni akar.
Nem lesz könnyû, nem fog csoda történni. Nem hiszek a
hangzatos szavakban.
Én az elvégzett munkában hiszek. Eddig is így éltem. A valóságban, nem pedig elméletben.
Ahogy munkám és idõm engedte, jelen voltam mindig is a
város életében, nem csak „fontos” idõszakokban.
Nekem Simontornya a hazám.
Itt nõttem fel, itt alapítottam
családot, vállalkozást.

Azt szeretném, hogy a gyermekeink is el tudják képzelni itt a
jövõjüket, mert olyan hellyé
változna városunk. Egy élhetõbb kisvárossá, ahol jó élni.
A frissen megválasztott városvezetés több nagy kihívással
néz szembe.
Sok közülük finanszírozási
problémákból adódik, amelyek
vagy államiak, vagy városiak.
Reálisan végig gondolva, az elkövetkezõ 5 évben a legfontosabbakat kell elõtérbe helyezni.
0. pont: A város emberi és
anyagi erõforrásainak felmérése
Senki sem tudja, hogy milyen
„kasszát” hagy maga után az
elõzõ ciklus, illetve miféle, a jövõbeni költségvetésekre kiható
szerzõdések lettek megkötve.
Ezek után lehet tervezni bármit is.
1. Ivóvízzel kapcsolatos gondok megszüntetése
Új kút fúrása, vagy a „bõrgyári”
kutak bekötése a rendszerbe.
Itt a szakemberek szava lesz a
döntõ. Saját forrásból is megvalósítható, de pályázni is kell
rá.
2. Szennyvízhálózattal kapcsolatos munkák befejezése
Sajnos sok megoldatlan kérdés
maradt, van, ahová nem jutott
el a hálózat, van, ahol a régi
rendszer bajai élnek, pl. strandon lévõ régi átemelõakna, ami
a mai napig üzemel. Van, ami
saját erõbõl megoldható, a többire pályázni kell.

3. Úthálózat
Lényegében pár utca kivételével katasztrofális. A szennyvíz
és vízhálózati munkák figyelembevételével történjen a felújításuk. Ez meghaladja a város anyagi erejét, mindenképp
pályázati források szükségesek.
4. Öregek otthonának bõvítése
Már most le vagyunk maradva
az igényektõl. Ismerve a város
lakosság-összetételét, a legfontosabb szociális kérdéssé vált.
A jelenleg futó, a megye által
támogatott beruházás sajnos
nem fog megoldást jelenteni.
Pályázati források és akár magántõke bevonásával lehet rá
megoldást találni.
5. A helyi civil élet támogatása
Az egész világban ezek a kezdeményezések teszik emberibbé és élhetõbbé a településeket. Mindent meg kell tenni,
hogy pályázati önerõhöz és forrásokhoz juthassanak.
Közös célunk Simontornya fejlõdése!
Tisztelettel:
Bencze János polgármesterjelölt

Az újság minden jelöltnek lehetõséget biztosított a bemutatkozásra.
Aki ezzel élt, azok sorait – nem ábécésorrendben – közöljük.
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Tisztelt Simontornyai Lakosok!
Szabó Attila vagyok, Simontornya alpolgármestere. Levelemmel tájékoztatni szeretném
Önöket, hogy a FIDESZKDNP polgármesterjelöltjeként megmérettetem magam a
2019. október 13-ai önkormányzati választásokon.
Szeretem Simontornyát. Meggyõzõdésem, hogy polgármesterként tudok a legtöbbet tenni
a város további fejlõdéséért. A
képviselõségem 8 éve és az alpolgármesterségem 5 éve alatt
szerzett közigazgatási tapasztalataimat, környezõ települések polgármestereivel, megyei

hivatalnokokkal
kialakított
kapcsolataimat polgármesterként hatékonyabban tudnám
Simontornya javára fordítani.
Városunk különleges számomra. Itt születtem, itt nõttem fel,
ahogy szüleim és nagyszüleim
is. Ez az otthonom. Ide kötnek
az iskolás évek emlékei, itt szeretném leélni az életemet párommal, családommal. Soha
sem gondoltam ezt másként.
A választás számomra nem a
hangzatos ígéretek versenye,
hanem a már elért eredményekre alapozott további folyamatos munka. Elsõdleges fel-

adatnak tartom, hogy kormánypárti támogatással városunkat a további fejlõdés útján
tartsam. Az elmúlt idõszakban
vállalkozóként és alpolgármesterként olyan kapcsolatokra
tettem szert, melyeket Simontornya további fejlesztésében
hatékonyan tudnék hasznosítani.
Elképzeléseimrõl, kitûzött feladataimról a közeljövõben
részletesen tájékoztatom Önöket!
Köszönöm a simontornyai polgároknak, hogy lehetõvé tették
számomra, hogy három ciklu-

son keresztül szolgálhattam városunkat, Önöket!
Tisztelettel:
Szabó Attila polgármesterjelölt

Kedves Simontornyaiak!
A Simontornyai Civil Kontroll
Egyesület polgármesterjelöltjeként szeretnék bemutatkozni
Önöknek!
Torma József vagyok, életem
néhány évét leszámítva, születésem óta Simontornyán élek.
Diplomámat a Kossuth Lajos
Katonai Fõiskolán felderítõ és
gépész üzemmérnök szakon
szereztem, másoddiplomásként a Külkereskedelmi Fõiskola külkereskedelmi közgazdász szakát végeztem el. Német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tettem.
Két, immár nagykorú gyermekemmel élek, Máté egyetemista, Sára Panka érettségi elõtt
álló gimnazista.
17 éve a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a tamási járás katasztrófavédelmi szakmai feladatait látom el.
Munkám során megismertem
és napi kapcsolatba kerültem a
közigazgatással. Sokat dolgoztam együtt a különbözõ szintek
hivatalaival, velük jó kapcsolatot alakítottam ki. A járás polgármestereivel, jegyzõivel a

munkám összeköt, látom más
települések helyzetét, problémáit és gondjait is, ezek számomra szintén sok tanulságot
szolgáltatnak.
A simontornyai helyi közösségi
életbe közel 25 éve kapcsolódtam be. 2002 és 2014 között három cikluson át önkormányzati
képviselõ voltam. Megtapasztaltam és tudom, hogy a képviselõ lehetõségei korlátozottak.
Azt gondolom, hogy nagyon
fontos egy energikus, céltudatos képviselõ-testület, de a
döntõ szerep a polgármesteré,
õ a település sikerének záloga.
Többekkel együtt úgy vélem és
tapasztalom, hogy Simontornyának most változás kell és a
változáshoz szükséges az emberek többségének egyirányú
akarata.
Ambíciót és bátorságot érzek
magamban arra, hogy ennek a
változásnak az élére álljak. Úgy
vélem, hogy a közigazgatási és
önkormányzati munkában, valamint a szervezetirányítás terén szerzett tapasztalataim jó
alapot szolgáltatnak ehhez.
Tudom, hogy nehéz és rendkí-

vül felelõsségteljes szolgálatra
jelentkezem. A csapatmunkában hiszek, ezért kerestem meg
néhány nagyszerû embert,
akikben látom az erõt és elhivatottságot arra, hogy önzetlenül dolgozzunk együtt Simontornyáért.
A Simontornyai Civil Kontroll
Egyesületben már hónapok óta
együtt gondolkozunk a napokban bemutatkozott öt jelölttel.
Sok beszélgetés, vita után megalkottuk választási programunkat. 27 pontban foglaltuk össze
elképzeléseinket, az önkormányzati munka szinte teljes
területét lefedõ terveinket.
Megválasztásom esetén én a
megfontolt, következetes, átgondolt és innovatív változást
ígérem Simontornyának. Számomra a polgármesterség nem
címet és rangot, hanem szolgálatot jelent. Azt vallom, hogy a
bizalommal visszaélni a legnagyobb bûnök egyike.
Az október 13-ai önkormányzati választás lehetõséget teremt arra, hogy markáns véleményt nyilvánítsunk az elmúlt
évek teljesítményérõl, és hogy

KÉPVISELÕJELÖLTEK
Tisztelt Simontornyaiak!
Csõsz László vagyok, 63 éves,
Simontornyán születtem és azóta is itt élek. A páromat
1977-ben vettem feleségül, házasságunkból két fiúnk született, õk már önálló életet élnek.
Hetedik alkalommal indulok
az önkormányzati választásokon és eddig hat alkalommal
választottak meg önkormányzati képviselõnek.

Az új képviselõjelöltek hosszasan leírják elképzelésüket a jövõvel kapcsolatban. Én ezt
nem teszem, mert azt gondolom, hogy ismernek, tudják azt,
hogy mit adtam, és mit kaptam
Simontornyától.
Egyet biztosan ígérhetek, hogy
megválasztásom esetén lesz
egy felkészült, anyagokat elolvasó, kompromisszumokat ke-

resõ, józan gondolkodású, kritikus hangon megszólaló személy a képviselõ-testületben.
Ha hetedik alkalommal is megtisztelnek bizalmukkal, ígérem, hogy élni fogok vele, nem
visszaélni, mint ahogy eddig is
tettem.
Tisztelettel: Csõsz László

meghatározzuk a jövõnk irányait. Nagyon fontos, hogy minél többen éljünk ezzel a lehetõségünkkel. Várhatóan három polgármesterjelölt közül
kell majd választanunk. Különbözõ emberek, különbözõ elképzelésekkel.
A közeljövõben megkezdjük a
választási programunk bemutatását. Én hiszek Simontornyában, látom az értékeinket,
tapasztalom a hibáinkat, de hiszek az itt élõ emberekben. Ha
Önök is hisznek bennem, akkor kérem, támogassák a Civil
Kontroll Egyesület polgármester- és képviselõjelöltjeit!
Tiszta szívvel Simontornyáért!
Torma József
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Tisztelt Simontornya!
Hamarosan kicsiny városunkban is izgalmas események elé
nézünk, döntenünk kell arról,
hogy kik kerüljenek Simontornya városvezetésébe.
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek.
Cseh Iván vagyok, 1989. október 30-án születtem Pincehelyen, születésem óta itt lakom,
az egész családom régóta ide
kötõdik és én is itt alapítottam
családot. Családtagjaim közül
sokan a bõrgyárban, illetve a
Bõr- és Szõrmefeldolgozó Vállalatnál dolgoztak. Édesanyám
és édesapám vállalkozóként teremtett munkahelyeket a városban, eredetileg óvónõ nagymamám, Fehérvári Andrásné
képviselõként is dolgozott 4
éven keresztül. Általános iskolai tanulmányaimat Simontornyán végeztem, majd gimnáziumba Gyönkre jártam. További tanulmányaimat Budapes-

ten, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folytattam,
ahol 2011-ben diplomáztam
védelmi igazgatásszervezõ, katasztrófavédelmi szakon. 2013
óta vállalkozóként dolgozom.
A város lakóival munkám révén napi szintû kapcsolatban
vagyok, így tudom, hogy milyen
problémák
foglalkoztatják
Önöket. Két éve a Simontornyai TC ’22 sportegyesület
vezetõségi tagja vagyok, ahol a
helyi labdarúgás érdekeit képviselem, a helyi sportegyesület
fejlõdését támogatom.
Ha megtisztelnek bizalmukkal,
akkor minden erõmmel azon
leszek, hogy Simontornya tovább tudjon fejlõdni, és ismét
régi fényében ragyoghasson.
Megválasztásom esetén a képviselõi tiszteletdíjamat jótékony célokra fordítom.
Természetesen az, hogy egy
kisváros milyen központi, vagy

uniós pályázatokhoz, támogatásokhoz fér hozzá, folyamatosan változik és elõre nagyon
nehezen megjósolható, hogy
éppen mire lehet pénzt szerezni. Képviselõként azon fáradoznék, hogy a lehetõségeket
felismerve azokat maximálisan
ki tudjuk használni és a város
javára fordítani.
Ha rám szavaznak, a következõ
konkrét területek fejlesztését
fogom képviselni:
– utak, járdák, közterek felújítása, parkosítás
– jó kapcsolat kiépítése a lakossággal, fórumokkal, pontos tájékoztatással
– helyi vállalkozók bevonása a
közéletbe
– társadalmi munkák szervezése
– külterületi utak karbantartása
– teherforgalomból adódó
problémák megoldása

– kulturális programok szervezése
Arra kérem Önöket, hogy legyenek részesei Simontornya
jövõjének alakításában azzal,
hogy 2019. október 13-án, az
önkormányzati
választások
napján leadják szavazatukat az
Önök által alkalmasnak ítélt
jelöltekre!
Alakítsuk együtt településünk
jövõjét!
Tisztelettel:
Cseh Iván

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

Tisztelt Választópolgár!
Kántor Mónika (Csõsz Mónika) Simontornyán élõ lakos vagyok.
A 2014. október 12-én 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 Simontornyán élõ családok helyzetének javítása (nyári
táboroztatás, közösségi terek
kialakítása), illetve a természetes környezet védelme és fejlõdésének elõsegítése (virágosítása a városnak, szemeteskukák elhelyezése, cigarettacsikkek szedése…) érdekében kívánok tevékenykedni.
Azt gondolom, hogy mi, Simontornyán élõ lakosok – bár
mindenki életében eltérõ a
fontossági sorrend – valamenynyien 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, hogyha
nem is választanak önkormányzati képviselõnek.

FIZESSEN ELÕ A SIMONTORNYAI HÍREKRE
a polgármesteri hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés: 2400 Ft
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Kedves Simontornyai Honfitársam!
Kecskési Zsuzsanna vagyok,
születésem óta Simontornya
lakója.
Az általános iskolát, majd a
gimnáziumot is a simontornyai
Vak Bottyán Általános Iskola
és Gimnáziumban végeztem.
Tanulmányaimat a Dunaújvárosi Fõiskola banki szakügyintézõ szakán folytattam, ahol
2009-ben tettem sikeres záróvizsgát, ezt követõen egy nemzetközi biztosító cégnél dolgoztam, majd egy webtárhely
szolgáltató cég ügyfélszolgálati
asszisztense lettem, ahol mai
napig állományban vagyok.
Két gyermek büszke édesanyja
vagyok, õk a helyi óvodába és

iskolába járnak idén szeptembertõl.
Gyermekeim azok, akik inspirálnak a mindennapokban.
Célom, hogy a simontornyai
gyerekek egy olyan helyen cseperedjenek fel, ahol biztonságban lehetnek, ahol vannak
programok,
rendezvények,
melyeken részt vehetnek.
A Civil Kontroll Egyesület által támogatott csapat tagjaként
szeretnék egy olyan képviselõ
lenni, akihez szívesen odamennek az emberek, és aki segít,
amiben csak tud.
Fontosnak tartom, hogy egy
közösségben legyen összetar-

tás, segítsünk azon, akinek
szüksége van rá!
Hiszem és vallom, hogy egy
képviselõ feladata az, hogy
képviselje a lakosokat, tegyen
meg mindent, hogy a felmerülõ
problémákra találjanak megoldást a lehetõségekhez mérten.
Szeretném a város életét rendezvényekkel, eseményekkel
színesíteni, hiszem, hogy nem
minden az anyagiak kérdése,
hit, akarat és összefogás az,
amire szükségünk van.
A közösség ereje nagyobb,
mint hinnénk!
Legyen a városunk újra olyan
hely, amelyrõl büszkén mesé-

lünk mindenkinek, ahova szívesen visszatérnek a vendégek,
mert van miért!
Szavazatoddal TE döntesz a
város jövõjérõl, a Te és a gyermekeid, unokáid jövõjérõl!

Kedves Simontornyai Választópolgárok!
Kojnok Róbert vagyok, 18 évvel ezelõtt munka miatt kerültem Simontornyára és 10 éve
már itt is élek, itt építkeztem,
itt alapítottam családot.
Iskolai tanulmányaim után vállalkozóként kezdtem el dolgozni, jelenleg is egy kis autószerelõ mûhelyem van amellett,
hogy egy magyar tulajdonú cég
gabonalogisztikai raktárát vezetem az egykori Ledex-raktár
helyén. Folyékonyan beszélek
angolul, németül és franciául.
Egy 6 éves fiam van, szabadidõmet igyekszem vele és a családommal tölteni.

Simontornyára én nem lakni,
élni jöttem. Minden nehézség
ellenére ennek a városnak
nagyszerû adottságai vannak és
szeretnék tenni annak érdekében, hogy ezek minél jobban ki
legyenek használva. A városvezetés munkáját lehetõségeimhez mérten eddig is segítettem,
de úgy gondolom, hogy a legtöbbet akkor tudok tenni, ha
részt veszek a képviselõi munkában. Mûszaki és építõipari
jártasságom fontos segítség lehet egy településnek, ahol mindig vannak ezzel kapcsolatos
feladatok, megoldásra váró
problémák. Nyelvtudásommal

– ahogy eddig is – fontos szerepem lesz a testvérvárosi kapcsolatok megtartásában, erõsítésében, a nálunk élõ jelentõs
számú holland közösség beilleszkedésében.
Bajtársaimmal
igyekszünk
megszervezni és fenntartani a
város önkéntes tûzoltóságát, az
itt és a környezetünkben élõk
biztonsága érdekében. Fontos
feladatnak látom a gyerekeink
tûzmegelõzési tájékozottságát,
oktatásukat személyesen is segítem.
A képviselõi munkát minden
személyes érdek nélkül, kizárólag Simontornya érdekében

vállalom. Arra kérem Önöket,
hogy az októberi helyhatósági
választáson menjenek el szavazni! Támogassák a Civil
Kontroll Egyesület polgármester- és képviselõjelöltjeit, én
tudom, hogy õk mindannyian
hasonlóan gondolkodnak.

Kedves Simontornyai Lakosok!
Körtés István vagyok, simontornyai születésû és simontornyai lakos.
Üzemgazdászként végeztem a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán, majd a késõbbiekben adótanácsadói, adószakértõi vizsgákat is tettem. A városban a
Simovill Ipari Szövetkezetnél
kezdtem dolgozni, majd a bõrgyárnál folytattam fõkönyvelõként, és 1990 óta kezdetben,
mint egyéni vállalkozó, késõbb
családi vállalkozásként mûködtetünk egy adótanácsadó és
könyvelõirodát.
Három gyermekem és hat unokám van.
Az elmúlt 24 évben képviselõi
választáson indultam, egy alkalommal, mint alpolgármester
és öt alkalommal, mint a pénzügyi bizottság vezetõje tevé-

kenykedtem az önkormányzati
munkában. A legutóbbi idõszakban nem éreztem a képviselõi munkám megbecsülését,
több konfliktusom volt a vezetéssel, ezért a ciklus lejárata
elõtt, 2017. december 31-ével
képviselõi mandátumomról lemondtam. Bízva abban, hogy a
helyemre került képviselõ kellõ figyelemmel és odaadással
tudja végezni munkáját.
Hogy miért is indulok újra egy
ilyen csalódás után? Megkeresett egy csapat, kik fiatalok, tele energiával, ambícióval, és azt
mondták, hogy szeretnék, ha
én is csatlakoznék ehhez az új
erõhöz. Erre a felkérésre csak
igent tudtam mondani.
A Civil Kontroll Egyesület által támogatott csapat tagjaként
úgy érzem, hogy kellõen felkészült személyekkel, Simontor-

nyáért szívesen vállalom a képviselõi feladatokat. Ezt azért is
fontosnak tartom, hisz az elmúlt évek tapasztalatai az önkormányzati munkában, a költségvetés, a szerzõdések, folyamatban lévõ befejezetlen
ügyek intézésében segítséget
adhatok a most induló csapat
tagjainak.
Fontosnak tartom, hogy a város tovább épüljön, az idegenforgalom révén a vendégek
megismerjék, és jól érezzék
magukat Simontornya városában. Fontosnak tartom a
simontornyai lakosokkal való
kapcsolattartásom, tudjak segítséget nyújtani az itt lakóknak és a leendõ simontornyai
polgároknak. Azt gondolom,
hogy a lakosság részérõl nagy
az igény a tiszta, õszinte beszéd
megismerésére és segítség el-

várására, hogy ne legyen a lakosság kiszolgáltatott.
A jövõben legyünk büszkék városunkra, melyrõl szívesen beszélhetünk, az ide látogatók
visszatérjenek a virágzó Simontornyára.
Szavazatoddal TE döntesz a
város jövõjérõl, a Te és a gyermekeid, unokáid jövõjérõl!
Tisztelettel: Körtés István
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Hosszú éveken keresztül volt szerencsém szolgálni Simontornyát, mint rádió-tv szerelõ. Nagyon sok
jó emberrel hozott össze a sors. Nagyon sok szeretetet és megbecsülést kaptam. Most szeretnék ebbõl
a megbecsülésbõl visszaadni, mint önkormányzati képviselõ. Kérem, szavazatukkal adjanak lehetõséget, hogy ennyi év után, végre tehessünk valamit Simontornyáért. Szeretnék mindent megtenni,
hogy városunk legalább az országos átlaghoz közelítsen. Ennek fontos és elkerülhetetlen feltétele a
kormányzattal való jó együttmûködés. Az elmúlt 25 év tapasztalata bizonyítja, hogy a nem megfelelõ
kormányzati együttmûködés nem volt Simontornya hasznára. Mindent meg kell tenni, hogy helyben
legyen minél több munkalehetõség. Minél kevesebb embernek kelljen napi 10-12 órát távol tölteni a
családjától. A fiataloknak a helyben maradást lehetõvé tevõ jövõképet kell felvázolni. Képviselõként
mindent meg fogok tenni ezekért a célokért. Minden ilyen irányú elképzelést támogatni fogok. Segítem a polgármester munkáját a nemes célok elérésében.
Üdvözlettel: Horváth Halas Péter

Tisztelt Simontornyaiak!
Szabó Róbert vagyok, 50 éves.
Feleségemmel és két gyermekemmel itt élünk Simontornyán. Fiam 27, lányom 14 éves.
Tanulmányaimat
Simontornyán, illetve Baján
végeztem, szakmát szerezve,
növénytermesztõ technikusi
minõsítésben.
2009-ig helyi vállalkozások alkalmazottjaként dolgoztam, de
jött a testvéri hívó szó, jó adag
kalandvágy, s e kettõ az Egyesült Államokig repített. 2016-ig
lényegében ingáztam a két ország között.
Új szakmát tanulva 2016 nyarán, tapasztalattal felvértezve,
már itthon, Magyarországon
vállalkozást indítottam.
A család és a munka mellett 3
éve belekezdtem életem legnehezebb projektjébe, ami nehéz,
de egyben csodálatos is volt
számomra. Rászorulókon segí-

tünk az élet számos területén
az én szervezésemben. Ételdobozt üzemeltetünk egy országos hálózatú egyesület zászlaja
alatt.
Ide bárki beteheti, a rászoruló
viszont kiveheti az élelmiszert.
Ezért köszönet a támogatóknak!
Évek alatt mintegy 250 zsák ruhanemût osztottunk az Önök
segítségével. Bútorok, hûtõk,
mosógépek, gáztûzhelyek és
egyéb felszerelési cikkek jutottak a szerényen élõkhöz.
A karácsonyi, húsvéti kalács,
kuglóf, sütemény akcióink szívszorítóak, de egyben szívmelengetõek is voltak számomra.
Felemelõ látni gyermekek, idõsek arcát, ha tudtunk segíteni
életük jobbá tételében. Gyermekek által használt KRESZparkot varázsoltunk szinte újjá.
Köszönöm Simontornya! Mindent Önökkel, Veletek!

Minden segítséggel töltött perc
újabb és újabb lökést adott afelé, hogy megmérettessem magam a választáson, mert látom,
hogy mit tudunk tenni, ha
összefogunk. Csodálatos emberek lakják a települést. Megfelelõ vezetéssel hiszem, hogy
elindulunk egy jobb irányba.
Tenni még többet a városért,
ezt szeretném, úgy vélem képviselõként, ki visszaadja a szó
valódi jelentését, ezt tudnám
hatékonyan tenni, illetve képviselni.
Minden önös érdek nélkül,
ahogy a kézilabda meccseken
kiáltom: CSAK A STORNYA!
Jó szó + nemes cél + összefogás = Siker.
Ezt bizonyítottuk oly sokszor.
A CIVIL KONTROLL EGYESÜLET simontornyai képvise-

lõ jelölt csapata vallja és hiszi
az összefogás erejét, tisztességes munka eredményességét.
Kérem Önöket, szavazatukkal
támogassák a CIVIL KONTROLL EGYESÜLET jelöltjeit,
ezzel erõsítve összetartozásunkat.
Dolgozzunk együtt!
„TISZTA SZÍVVEL SIMONTORNYÁÉRT”
Tisztelettel: Szabó Róbert

Tisztelt Simontornyiak!

Tisztelt Simontornyai Lakosok!

Terebesiné Tarr Mária vagyok, születésem óta Simontornyán élek. Általános iskolai tanulmányaimat Simontornyán, a középiskolát Bonyhádon, a
Perczel Mór Közgazdasági szakközépiskolában végeztem. Dolgoztam az
OTP simontornyai fiókjában 21 évet,
majd vállalkozó lettem. A Simontornyai Polgármesteri Hivatal adócsoportjában dolgoztam 10 évig. Jelenleg
a SIMOTRADE Kft. gazdasági igazgatójaként tevékenykedem. Eddigi
életem során mindig Simontornyán
éltem és dolgoztam. Az önkormányzatban eltöltött évek alatt megismertem a képviselõi munkát és sokszor
szembesültem az emberek mindennapi gondjaival. Úgy gondolom, a képviselõ-testületben szükség lenne
ezekre a tapasztalatokra. Sokat tehetnék a városért, ezért szeretném
képviselõnek jelöltetni magam a helyhatósági választáson. Könyvelõként rálátásom nyílt a simontornyai vállalkozók nehéz körülményeire,
ezért nekik is szeretnék segíteni, ha lehetõségem nyílik rá. Úgy gondolom, hogy nem ígérgetni kell, hanem megragadni a kínálkozó lehetõségeket, hogy városunkat jobbá és élhetõbbé tegyük. Ezért konkrét programmal nem szolgálhatok, vannak elképzeléseim, de majd a lehetõségeket kell megragadni.

Ezúton szeretném bejelenteni, hogy indulok az
önkormányzati választáson képviselõjelöltként.
Nem fogok gyûlöletkampányt folytatni, mert nem
az én stílusom. Tisztában
vagyok a városunk problémáival, és szeretnék
dolgozni azon, hogy minél jobb hely legyen az
otthonunk. Semmilyen
pártnak nem vagyok a
tagja, sem elkötelezettje.
Az egyetlen, ami befolyásolja a gondolkodásom és
a döntéseimet, az a városunk érdeke! Jelenleg építõiparban dolgozom. Boldog házasságban élek feleségemmel és két gyermekemmel. Fontosnak tartom a környezetünk küllemét és a természet védelmét. Szeretném, ha a lakosság jobban belelátna a város
vezetésének munkájába, és megfelelõ tájékoztatást kapna
a döntésekrõl. Tisztességes úton szeretnék bekerülni a testületbe, hogy dolgozhassak a városunkért. Ehhez kérném a
lakosság támogatását!
Tisztelettel: Tenke Botond
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Tisztelt Simontornyai Polgárok!
Tóth Ferenc Attila vagyok, 51
éves, mindig és mindörökké simontornyai!
32 éve élek boldog házasságban párommal. Két felnõtt
gyermekünk van és két tündéri
unokánk. Önmagamról csak
ennyit szánok leírni, mert azt
gondolom, hogy pontosan ismer mindenki, no meg nem
magamról, hanem a városunk
mindennapjairól, eredményeirõl, lehetõségeirõl szeretnék
beszámolni.
Elõször szeretném megköszönni azt a felhatalmazást,
amit az elõzõ önkormányzati
cikluson kaptam Önöktõl,
mellyel képviselõként dolgozhattam városunkért. Tudom,
mivel a mindennapjaimat itt
élem, javítandó, megvalósítandó feladat van, melyek elmaradtak, de higgyék el, nem a
szándék hiányzott hozzá, hanem nagyon sok esetben az
anyagi háttér. Kis költségvetésbõl dolgozó, apró város va-

gyunk, ahol rettentõen nehéz a
kötelezõen vállalt feladatok
mellett nagyobb beruházásokba belevágni. Erre nagy részben a pályázatok adnak csak lehetõséget. Személy szerint
azért büszke vagyok azokra az
eredményekre, amelyek az
utóbbi években valósultak
meg. Pl.: kormányablak, 26 év
után bölcsõde, óvoda fûtésének korszerûsítése, felújítása,
orvosi rendelõ rehabilitációja,
kertvárosi játszótér létrehozása, Széchenyi, László király utca burkolatának cseréje, sportlétesítményünk bõvítése, korszerûsítése, felújítása … de sorolhatnám tovább.
Hivatásom: már 22 éve mentõs,
mellette a testületben a közmûvelõdési, kulturális és ügyrendi bizottság elnöke vagyok.
Ebbõl kifolyólag rátérek az általam két nagyon fontosnak
tartott alappillérre, az oktatásra és az egészségügyre. Kvalifi-

káltság és egészség nélkül nem
lehet hasznos, teljes életet élni.
Az oktatás terén nagyon fontos
lépéseket tettünk meg (bölcsõde, teljes óvodai csoportok, iskolaközpont pályázat megnyerése, gimnázium életben tartása). Az egészségügy terén viszont van egy nagyon nagy vágyam, mely egy sokkal elérhetõbb, ellátási területünket jobban lefedõ sürgõsségi ellátást
vizionál. Igenis minden embernek joga van a tisztességes és
szakszerû ellátáshoz, mégpedig, ha lehet, helyben, nem pedig órákat utazva.
Természetesen terveim között
szerepel még:
– Munkahelyek teremtése,
mert fontos számomra a családok egyben tartása, hogy helyben találják meg a boldogulásukat.
– Minden simontornyai utca,
járda, árok felülvizsgálata és
szükség szerinti rendbetétele.

– Gyermekeink egészsége érdekében bõvíteni a sportlehetõségek palettáját, pl.: egy tanuszoda megpályázásával, létrehozásával.
– Polgárokkal, vállalkozókkal
való szorosabb kapcsolat kiépítése.
– Civil szervezetek támogatása.
… tehát van cél és ellátandó
feladatunk bõven. Ennek megvalósításához kérném az Önök
támogatását.
Köszönettel: Tóth Attila

Tisztelt Simontornyaiak!

Varga Zoltán

Tóth István vagyok, születésem óta
Simontornyán élek, és családot is itt
alapítottam. Általános iskolai tanulmányaimat Simontornyán végeztem,
utána
erõsáramú
berendezésszerelõ szakmámat Pakson az Energetikai Szakképzési Intézetben szereztem.
Az iskola után rögtön a Paksi
Atomerõmû Zrt.-nél helyezkedtem
el. Azóta is, idestova 30 éve ott dolgozom és ingázom Simontornya és
az erõmû között.
Miután családot alapítottam, már
akkor is fontos volt számomra Simontornya és a közvetlen környezetünk. Ezért, anno a kedves Baba Klubbos szülõkkel, szabadidõnkben
játszóteret építettünk a kertvárosban, aminek sajnos mára már nyomai sem látszanak. Utána a kertvárosi óvodában, kettõ teremben is
galériát építettem a szülõkkel, amit a gyerekek örömmel használnak
továbbra is a benti óvodában. Sok éven keresztül (köszönet a Hársfa
utca lakosainak) az utcát minden adventben feldíszítettem az általam
készített világító díszekkel, az utcabeliekkel.
Mai napig a Mózsé-hegyben tisztítom az általunk is járt utakat. Hiszem, a lakosság segítségével sok mindent meg lehet tenni, hogy szebbé és lakhatóvá varázsoljuk kis városunkat. Lehetõséget látok a szõlõhegy adottságaiban és a vendégszeretõ boros gazdákban. Más települések példájából tanulva, bortúrákat szervezni a hegyközség és a
boros gazdák támogatásával. Ami valószínû, hogy pár év alatt jelentõs turizmus fellendülést hozna és Simontornya jó hírét vinné.
Célom, hogy Simontornya dolgait átláthatóbbá tegyük és egy következetes vezetés álljon fel a Civil Kontroll csapatával a választások
után.
Kérem a választók támogatását saját részemre és a Civil Kontroll által jelölt csapat számára, mivel célunk, együtt dolgozva tenni szebbé
Simontornya jövõjét.

1977 óta élek Simontornyán, három felnõtt és
két kiskorú gyermek édesapja vagyok. Négy unokám
van, az ötödik a közeljövõben látja meg a napvilágot
Felnõtt lányaim a szolgáltatóiparban (felszolgáló és
szakács), valamint a Magyar
Honvédségnél találták meg
életútjukat.
Régebben és most is a Simontornyai TC edzõjeként
tevékenykedtem és tevékenykedem, jelenleg az U11-es és
U13-as focicsapattal dolgozom együtt.
A sok munka a fiatalokkal elsõdleges volt mindig számomra,
és szomorúan látom, hogy pont õk azok, akik boldogulásukat
nem a településen képzelik el.
Régi szívügyem a simontornyai strand, melynek felélesztése a
város és helyi fiatalság érdekeit szolgálná.
A város ipara szinte romokban hever, a befektetõk és beruházok idecsábítása akár helyi adókedvezményekkel is a lakosság
helyi vásárlóerejének növekedését hozná.
A beruházások, mind a kiszolgáló személyzet, mind a kétkezi
munkások számára, vonzóvá tennék városunkat, ezzel is a település fejlõdését, az elvándorolni szándékozó embereket tartaná meg, amivel mindnyájan csak nyerhetnénk.
Megválasztásom esetén a fiatalok érdekeit és a folyamatos
fejlõdést szem elõtt tartva döntenék azon kérdésekben, amiket a képviselõségem alatt hoz a városvezetés.
Igyekeztem, és igyekezni fogok, hogy a simontornyai emberek
igazi közösségként lépjenek fel érdekeik érvényesítésében.
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Tisztelt Simontornyai Lakosok!
60 éves, nõs, 3 családos vagyok.
Alapelvem az, hogy ígérni csak
azt szabad, amit be is tart az
ember! Egy képviselõnek a feladata az emberek problémáinak felvállalása, továbbítása és
a lehetséges megoldások megtalálása, továbbá a kapcsolattartás a lakosokkal illetve a város vezetésével. Ezen kívül biztosítani a város mûködésének
feltételeit, megvalósítani a kötelezõen elõírt és vállalt feladatok végrehajtását, mindezt úgy,
hogy a pénzügyi helyzet stabil
maradjon.
Az elmúlt öt évben a problémájukkal hozzám forduló embereknek próbáltam segíteni a
lehetõségek keretein belül.
Mint az egészségügyi, szociális
és sportbizottság elnöke, sokszor szembesültem emberi sorsokkal, problémákkal. Simon-

tornyán senki sem maradt ellátatlanul, és a valóban bajban lévõknek segítettünk!
Városunk jó gazdálkodásának
eredménye, hogy pénzügyi
helyzetünket és a költségvetésünket rendben talált minden
ellenõrzõ szerv.
A fejlesztéseknek mindig pénzügyi feltételei vannak, ennek
ellenére az utolsó öt évben komoly megvalósítások történtek, például:
– városrehabilitáció,
– az egészségügyi intézmények
felújítása,
– fogorvosi panorámaröntgen,
– a mûvelõdési ház felújítása,
– kormányablak,
– Széchenyi és László király utca felújítása,
– a sürgõsségi ügyelet fenntartása,

– kertvárosi játszótér.
Mindezeket úgy, hogy adósságmentes maradt a városunk! Továbbá biztosítottuk a sport- és
civil szervezetek részbeni támogatását.
Megválasztásom esetén elsõdleges feladataim közt a testületi ülésekrõl televízió közvetítés
azonnali elkezdését indítványozom, mert mindenkinek joga van tudni, mi történik ott!
Továbbá a jelenlegi egészségügyi rendszer teljes átvilágítása, a kertvárosi részen 4-5 térfigyelõ kamera telepítése, a tiltott szemétlerakások ellen rendeletet hozni és büntetõ szankciókat kivetni. Ezeket az ígéreteimet biztosan be tudom tartani. A hirtelen fellépõ problémákat pedig a meglevõ lehetõségek keretein belül kell orvosolni.

Végül, minden, képviselõként
idáig végzett munkámért, döntéseimért vállalom a felelõsséget. Ez így lesz, ha a simontornyai emberek megadják a bizalmat további munkámhoz.
Mindenkinek jó egészséget
(ami a legfontosabb) kívánok!
Zsolnai István képviselõjelölt

Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 59/2019. (V. 20.) számú KT határozatával „GYERMEKEINKÉRT” kitüntetõ
címet adományozza a gyermekek harmonikus személyiség formálásában végzett munkája elismeréseként Jancski Ferencné asszonynak és Soósné Szûcs Krisztina asszonynak.

Iskoláit a Fóti Gyermekváros Óvónõképzõ Szakközépiskolájában végezte 1973–
1977-ig.
1977 októberétõl él és dolgozik Simontornyán. 1982–84 között a felsõfokú óvónõképzõt Kecskeméten végezte el, utána
C-kategóriás bábcsoport mûködési engedélyt szerzett. 2004 óta az óvoda gyerekvédelmi felelõse lett. Évek hosszú során vezetõ helyettesként és csoportvezetõként
segítette az óvoda munkáját. Több pályázatban is részt vett: Kompetenciaalapú
programcsomag, Építõ közösségek pályázata… Sok éven keresztül színesítette a
gyerekekkel együtt a szüreti felvonulásokat.
2014. október 25-tõl Simontornya Város
Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának külsõs tagjaként tevékenykedik.
Nagyon szerencsés embernek tartja magát, mert hivatása a hobbija és 41,5 éven
keresztül azt csinálhatta, amit igazán szeret: „kis emberpalántákat” egyengetni útjuk során. Ebben nagy segítségére volt a
családja: férje és két fia. Nagyon sokat tanult tõlük, és úgy érzi megérte. Hisz óvónõvé igazán elsõ gyermeke születése után
vált. Ekkor érzett rá igazán, mi kell egy
gyermeknek ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott élete legyen. Sokat köszönhet
kollégáinak, vezetõ óvónõinek és az iskolaigazgatóinak, akik segítették beilleszkedni az óvodai élet forgatagába. Az óvoda befejezése után már a nyugdíjas éveire
készül, várja a pihenés, a családja és két
gyönyörû unokájának óriási szeretete.

2003. január 2. óta dolgozik a simontornyai
Õszikék Szociális Szolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál,
mint családsegítõ. A szociális munkás diplomát 2008-ban szerezte meg. Tanulmányait a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola Általános Szociális munkás szakán
végezte. 2015-ben gyermekvédelmi szakvizsgát tett. A családokkal való együttmûködés, segítés sok örömet, de nagy kihívásokat is jelent számára. A mindennapi
konfliktusok megoldása, családok segítése
nagy terhet is ró a szociális területen dol-

gozó szakemberekre. Munkáját igyekszik
képességeihez mérten a legnagyobb szaktudással végezni. A gyerekek szeretete, a
segítõkészség, ami Krisztinában megvan,
ad lendületet a mindennapokban. A munkában segítséget jelent a kollégái empatikus és támogató hozzáállása. A biztos családi háttér is nagyon sokat számít a mindennapi problémák kezelésében, megoldásában. Férjével és három gyermekével
él. Nagylánya óvodapedagógus, felnõtt fia
szeptemberben kezdte meg a hivatásos
tûzoltó szakma elsajátítását. Legkisebb
gyermeke a Mezõszilasi Németh László
Általános Iskola tanulója.

2019. szeptember
Simontornya Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a „SIMONTORNYÁÉRT”
kitüntetõ díjat adományozza ANDREAS
GRUNER úrnak, Steinberg testvérváros
polgármesterének a településeink közötti
szoros, baráti kapcsolat kialakításáért.

Kérdésemre, miszerint szeretnék többet
megtudni róla, hogy ki õ, és hogy került
kapcsolatba Simontornyával, az alábbiakat válaszolta:
„1974-ben születtem Wildenauban, egy
négytagú hívõ családban. Gyerekkoromat
és általános iskolás éveimet is itt töltöttem.
Tanulmányaimat Rodewischben, Drezdában és Berlinben folytattam, melyek befejezése után hazatértem Wildenauba. Itt ismerkedtem meg feleségemmel, Ildikóval.
1996-ban kötöttünk házasságot, melyet Isten két leány- és egy fiúgyermekkel áldott
meg. Julia 22, Sophie 18 és Christian 15
évesek. Elmondhatom magamról, hogy
igazi lokálpatrióta vagyok. Nagyon szeretem és tisztelem hazámat. Éppen ezért
döntöttem úgy, 2015-ben indulok a polgármesteri választásokon, melyet megnyertem és azóta Steinberg – melyhez három
falu tartozik – polgármestere vagyok. Szeretem a munkámat. Nagyon boldoggá tesz
az, amikor látom, hogy a közösen hozott
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döntések, a kitûzött és elért célok az emberek javát, boldogulását szolgálják. A munkámmal nagyon sok kötelezettség jár, melyeknek szívesen teszünk eleget, én is és
családom is. A szabadidõmben, mely nem
túl sok, igyekszem feltöltõdni. Sokat olvasok, nagyon érdekel a történelem, és az
ezzel kapcsolatos könyveket, írásokat szeretem a legjobban lapozgatni. Szeretek
kirándulni, más országok történelmével,
kultúrájával ismerkedni.
Nagyon szépen köszönöm a simontornyai
képviselõ-testületnek, hogy rám gondoltak és a „Simontornyáért”-díjat nekem
ítélték meg. A jövõben is igyekszem ápolni
és a kiváló testvérvárosi kapcsolatot megtartani önökkel.
Isten áldását kérem Simontornya vezetõségére és lakosságára.”
„SIMONTORNYÁÉRT” kitüntetõ díjat
adományoz továbbá a SIMONTORNYAI
RENDÕRÕRSNEK.
Lelkiismeretes, szolgálatkész tevékenységüknek köszönhetõen városunk közbiztonsága sokat erõsödött. Jelenlétükkel a
lakosság biztonság érzete fokozódott. A
Simontornya érdekében végzett kiemelke-
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dõ eredményességû, maradandó értékû,
megbecsülést kiváltó tevékenységéért a
„Simontornyáért” kitüntetõ címet a Tamási Rendõrkapitányság Simontornyai
Rendõrõrse érdemelte ki. Az õrs tagjai:
Mikoly Tibor Márton r. alezredes – õrsparancsnok, Ritter Rudolf r. alezredes – õrsparancsnok-helyettes, Kovács László r.
fõtörzszászlós – csoportvezetõ, György Ferenc r. fõtörzsõrmester – nyomozó, Nagy
Ferenc r. fõtörzszászlós – körzeti megbízott (Ozora), Németh József c. r. fõtörzszászlós – körzeti megbízott (Tolnanémedi), Tóth István c r. törzszászlós – körzeti
megbízott (Pincehely), Völgyi Gyula c. r.
zászlós – körzeti megbízott (Pincehely),
Kertész Roland c. r. zászlós – körzeti megbízott (Fürged), Jani Attila c. r. zászlós –
körzeti megbízott (Ozora), Szálka Lajos r.
õrmester – körzeti megbízott (Simontornya), Wéhman János r. õrmester – körzeti
megbízott (Simontornya), Orsós István r.
õrmester – körzeti megbízott (Simontornya), Péter Fekti Nóra – rendvédelmi alkalmazott, Balogh Inez Bettina –rendvédelmi alkalmazott.
Munkájukat ezúton köszönjük a rendõrõrs minden tagjának!

Koszorúzás és az új kenyér szentelése
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás és egyben az új kenyér ünnepe is.
A megemlékezésen Lacza Attila, a Temi Fried Mûvelõdési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket és ünnepi beszédet mondott:
„I. István királlyá választásával népünk úgy határozott, hogy a nyugat-európai államokhoz, a nyugati kereszténységhez, valamint az arra épülõ kultúrához akar tartozni. Olyan elhatározás volt ez, amely alapvetõen határozta meg népünk és hazánk 1000 éves történelmét.
Az államalapítás idején egy olyan szilárd, központi államszervezet és jogrend alapkövei kerültek lefektetésre,
amely lehetõvé tette, hogy számtalan borúlátó jóslat, valamint belsõ és külsõ harcok és mesterkedések ellenére is
’él nemzet e Hazán’.
A mi feladatunk az, hogy a hosszú évszázadok alatt vérrel
és verítékkel kiharcolt értékeinket újult erõvel és kitartással megõrizzük és továbbadjuk utódaink számára.”
Ezután került sor a koszorúzásra és az új kenyér szentelésére, melyet Zab András plébános áldott meg. A két hatalmas kenyeret az idén is Varga István pékmester ajándékozta a városnak, melyet Csõszné Kacz Edit polgármester segítségével szeleteltek fel és osztottak szét. Az
ünneplés a várban folytatódott, ahol két simontornyai
együttes, az Accident és a HFC zenekar adott koncertet.
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NYÁRI PILLANATKÉPEK A KÖNYVTÁRBÓL
Az idei nyár is mozgalmas volt a Simontornyai Városi Könyvtár életében.
Júniusban Boros János Tamás dedikálta
legújabb könyvét, valamint Könyvtári 7
próbát tartottunk a nyári napközis tábor
résztvevõinek. A 7 állomáson mind a 6
csoport szépen teljesített.

Júliusban ismét lezajlott egy informatika
tanfolyam, melynek keretében újra 15-en
szereztek piacképes digitális tudást. Júliusban és augusztusban a már hagyománynak tekinthetõ könyvtári játszóházunkba
vártuk az ügyes kezû gyerekeket és szüleiket, a kézmûves foglalkozáson ismét gyönyörû alkotások születtek.
Augusztusban Digitális Média Mûveltség
címmel tartottunk elõadást a helyes internetes adatkezelésrõl, és elindult a 4. Idõs-

ügyi képzés, melyben 65 éven felüliek léphetik át a „digitális szakadékot.”
Folyamatosan frissülõ könyvállománnyal
és megújult informatikai eszközökkel és
változatos programokkal várjuk olvasóinkat, látogatóinkat az év további részében
is.
Vácziné Horváth Anikó igazgató

Búcsúzunk Simontornya elhunyt lakosaitól
Sebestyén János Lajostól, Jobbágy Istvántól, Fenyvesi Henriknétõl, Kovács Lászlótól, Vámi Lászlótól

Csók Ilona: 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.

(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján készült.)

Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”

2019. szeptember
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Ragyogóan kezdték a szezont a felnõtt focisták
Az eddig lejátszott négy mérkõzés mérlege három gyõzelem és
egy igen fájó vereség. Ez különösen azért fáj, mert egy már megnyert mérkõzésen – idõn túl – elõbb a játékvezetõ érvénytelenítette a Simontornya gyõztes gólját, majd a lesbõl lõtt Tolnai gólt viszont megadta. Az STC a négy mérkõzésen húsz gólt szerzett és tizenegyet kapott. Bodó József érkezésével egy igen gólerõs játékos
jött haza, õ és a játékos-edzõ, Ambrus László eddig egyaránt 5-5
gólt lõtt. Tudjuk, hogy a mérkõzések sava-borsa a sok rúgott gól,
mi azért azt szeretnénk, ha nem mi kapnánk. A feladat tehát
adott.
A mérkõzések eredményei:
Pincehely–STC 1-8 (1-2)
Góllövõk: Bodó, Huszár, Kiss, Papp, Kapinya, Ambrus, Fung,
Szálka
STC–Dunakömlöd 5-3 (2-2)
Gólok: Bodó 3, Ambrus, Kapinya
Tolna-Bölcske–STC 3-2 (2-1)
Gólok: Ambrus, Papp
STC–Szekszárd UFC. 5-4 (2-2)
Gólok: Ambrus 2, Bodó, Kapinya, Koncz

2019. 09. 28., 16:00:

Õcsény–STC

2019. 10. 05., 15:00:

STC–Aparhant

2019. 10. 13., 15:00:

Kaposszekcsõ-Csikostöttös KSE–STC

2019. 10. 19., 14:30:

STC–Madocsa

2019. 10. 26., 13:30:

Fadd–STC

2019. 11. 02., 13:30:

STC–Mórágy

2019. 11. 09., 13:30:

Kölesd–STC

2019. 11. 16., 13:00:

STC–Bonyhád-Börzsöny

2019. 11. 23., 13:00:

STC–Bölcske

2019. 11. 30., 13:00:

Gerjen–STC

A hétvégi mérkõzéseken sokan szurkoljanak a szerethetõ csapatunknak!
Hajrá Simontornya, hajrá STC, hajrá fiúk!
Va Lá

Ismét arannyal tért haza az U14-es csapat
X. Nyári Kézilabda
Fesztivál
Budapest 2019. augusztus 23.:
Simontornyai KK–
Kézilabda Utánpótlás Kft. 20-13
2019. augusztus 24.:
Simontornyai KK–HORT SE
23-11
2019. augusztus 25. döntõ:
PSN ZRt.–Simontornyai KK
14-22
Góllövõk: Varga 28, Balogh 13, Szili
Ád. 13, Horváth 8, Molnár 5, Szabadi 5, Szili Ák. 5, Kõvári 3, Nagy 3,
Pordán 3, Matwi 1, Várady-Szabó 1
Gratulálok a csapatnak!

Szabó Piroska és Farkas Sándor
Taksonyi Zsanett és Timer Szilárd
Birtnál Alexandra Dóra és Kacsándi Tamás
Fridrich Fruzsina
Simoni Franciska Zorka
Fõfai Marcell
Soós Bence
Orsós Zselyke
Farkas Regina
Hajgató Márk Noel

Varga Zsanett és Lukács Tibor
Pajor Réka és Horváth Bálint
Nagy Gábor és Bereck Tímea
Márkus Michal és Simon Zsófia
Kovács Lajos és Takács Tamara

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

2019. szeptember

Ez lesz a jövõ...
Látványtervek a Vak Bottyán
Általános Iskola és Gimnázium
épületérõl

A simontornyai szépkorúak táborát erõsíti
immár Balogh Istvánné.
90. születésnapja alkalomból, 2019. augusztus 16-án Csõszné Kacz Edit polgármester megtisztelõ kötelességének eleget
téve, köszöntötte fel az idõs hölgyet.
Az idõsek iránti tisztelet és hála jeléül átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot. Egy virágcsokor kíséretében – az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében – jó egészséget
és további békés boldog éveket kívánt.
G.H.H.

Biszák László

Augusztus 8-án Biszák László szekszárdi
festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás a
simontornyai várban. A tárlatot Lönhárd
Ferenc, a Bárka szalon elnöke nyitotta
meg. Az anyag 36 alkotásból: vászonra és
farostra készült akril munkákból áll. Jelentõs részük a vízi élettel, a hajózással kapcsolatos, de a madaras, hollós korszakából
is mutat be mûveket az alkotó. Mûveivel
egy csodálatos világba repíti el a látogatókat.
A kiállítás október 10-ig tekinthetõ meg.
G.H.H.

