
Knut Simon 
 
Knut Simon Salemben született 1951. január 25.-én. 
Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Überlingenben végezte. 
Ugyanitt végezte az önkormányzati szakiskolát is. Ezt követően másfélév katonai szolgálatot 
teljesített. Katona idejét követően hét évig Wilhelmsdorf községben jegyzősködött. 
1974-ben házasságot kötött. Felesége tanár végzettségű pedagógus. Két leánygyermekük van, 
egyikük orvos, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetemen hat szemesztert végzett. Másik lányuk 
borászati főiskolát végzett. Egy unokájuk van.  
1984 szeptemberétől a tizenkettő éves Deggenhausertal polgármestere. Nyolcévente 
háromszor újraválasztották, így már 32. éve tölti be a felelősségteljes tisztséget. Az utolsó 
választáson közel 100% szavazatot kapott. Az apró, szegény, kis települések összefogásából 
létrejött Deggenhausertal mára jómódú, jelentős lélekszámú, szinte kisvárossá nőtte ki magát. 
Ezzel Knut Simon örökre beírta nevét Deggenhausertal történelmének aranylapjaira.  
Több éve a Boden-tó körzet polgármestereinek vezető tisztségviselője. 
1988-ban járt először Császártöltésen, ahol találkozott Wiedner István helyi polgármesterrel, 
aki még az évben viszonozta a látogatást. Ettől kezdve Knut Simon a mai napig majd minden 
évben hivatalos, vagy magánjellegű látogatást tett Császártöltésen. A két település 
képviselőtestületei kölcsönös látogatásainak eredménye, hogy 1992-ben Császártöltésen, majd 
1993-ban Deggenhausertalban aláírásra került a partnerkapcsolati szerződés, mely mindkét 
esetben bensőséges hangulatú és impozáns külsőségek között zajlott.  
A szerződésben foglaltak minden nehézség ellenére nagymértékben teljesültek. Ebben 
kimagasló szerepe volt Knut Simon polgármesternek. Szervezte, e polgárok családlátogatását, 
a kulturális kapcsolatokat, a sport és tűzoltó egyesületek kapcsolatát, szorgalmazta a családok 
közötti kapcsolatok létrejöttét és ápolását, melynek eredménye több száz deggenhausertali és 
császártöltési család élő kapcsolata. 
Ezek keretében rendszeresek a születésnapi, a lakodalmi meghívások és látogatások, valamint 
a közös nyaralások. Mindez nagymértékben hozzájárult egymás jobb megismeréséhez, 
megbecsüléséhez és támogatásához.  
Nagy szerepe van abban, hogy adományukból a rajzolt toronyóra helyett valódi óra került a 
katolikus templomunk tornyára, hogy harangot és elektromos orgonát kapott ajándékba a 
református imaházunk.  
A tűzoltó egyesület kettő tűzoltóautót, a karamboloknál használt feszítővágó készüléket, 
tűzoltáshoz használatos locsolótömlőket és egyéb felszereléseket kapott ajándékba. A tűzoltók 
több alkalommal németországi kiképzésben részesültek. 
Pedagógusokat fogadtak tanulmányútra, iskolás gyermekek cseréjét és ruhasegély akciót 
szerveztek. Az iskolának egy fénymásolót ajándékoztak.  
Az Óvodások és Öregek Napközi Otthonának munkahelyi kollektívák és egyesületek 
pénzadományt gyűjtöttek.  
A Császártöltési Kábel Tv-nek műszer beszerzésben segítettek.  
Több alkalommal pénzzel támogatták a császártöltésiek nagyobb létszámú deggenhausertali 
utazását.     
1992-ben és 93-ban a partnerkapcsolati szerződés aláírásához az együtt elültetett egy-egy fa 
jól szimbolizálja községeink és a bennük élő lakosságuk egymásra találását, kapcsolatát, 
barátságát. Gyorsan gyökeret eresztettek, megerősödtek és az ágaik szétterebélyesedtek.  
Kedves Knut Simon! 
Ez egy valódi sikertörténet, büszke lehetsz rá és mi is büszkék vagyunk Rád!    


