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A Választási Bizottság által kisorsolt sorszámok a szavazólapon
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Lajkó Frigyes – polgármesterjelölt

1963. április 18-án születtem Zircen.
1985-óta élek és dolgozom Balatonfűzfőn.
Nős vagyok és két lánygyermek boldog édes -
apja. Nagyobbik lányom állatorvosként dolgo-
zik Balatonfüreden, kisebbik lányom
a családi vállalkozásban tevékenykedik.
Vendéglátással foglalkozom a Susogó és Nike
éttermet vezetem. Szakirányú iskoláimat
Veszprémben végeztem. 2016-ban mestervizs-
gát tettem. 2006-óta vagyok a képviselő
testület tagja. Civilként erősítem a Ven -
dégváró és Gasztronómiai Egyesületet
a megalakulása óta, tavalyi évtől alelnökként.
Egyesületünk szervezi Gombóc fesztivált,
Városi Disznóvágást, valamint az idén először
megrendezésre került Városi Retro Farsangot.
2018 januárjától a Balaton Nyugdíjas Klub
vezetője vagyok emellett tagja a Kelet-
Balatoni Borrendnek is.
Büszkén vállalom, hogy a Fidesz Polgári
Szövetségnek 2008-ban beléptem, 2010-tól
pedig a helyi csoport elnöke vagyok.

Sokáig töprengtem, hogy induljak-e a pol-
gármester választáson. Egy dolog miatt áll-
tam a csatasorba, ez pedig Balatonfűzfő irán -
ti szeretetem. Az elmúlt kilenc évet mintha
mélyalvásban töltöttük volna. A kör nyező
települések óriás léptekkel haladnak el mellet-
tünk. Eszemmel tudom, és a szívemmel
érzem, hogy a négy településrészünket egy
nagy közösségé kell kovácsolni. Ez az egyik
legfontosabb cél, amit el akarok érni. Tudom,
hogy ez nem megy egyedül. Ajánlom
figyelmükbe képviselő társaimat, akik szak-
mailag és élettapasztalattal is megáldott
emberek: Kántor Magdolna, Kádár István,
Kerekes-Bakró Csongor, Keil Norbert, Tóth
Lajos Péter. Azonban ez sem elég! Ehhez
a nagy munkához többen kellenek, Ba la -
tonfűzfő teljes lakossága. A város életét érin-
tő fontos döntésekbe szeretném bevonni
a település polgárait, mindenkire számítok.

A fentieken túl az alábbi célokért fogok
dolgoz ni. 
– A településről régóta hiányzó, minden

igényt kielégítő élelmiszerbolt megvalósít
támogató hozzájárulások megszerzése,
hogy a nagyobb bevásárlásokat is meg le -
hessen oldani helyben.

– A helyi járat biztosítása úgy, hogy ez az
üzlet mind a négy település részről elérhető
legyen.

– Egészséges környezet, bűz és károsanyag
kibocsátás megszüntetése.

– Tisztább rendezettebb településkép elérése,
különös tekintettel a temetőre és köz te rü -
leteinkre, úthálózatunk lépésről lépésre
történő felújítása.

– Az egészségügyi szakellátó rendszer fenn -
tartása és erősítése.

– Klebelsberg Iskola köztulajdonban tartása,
kulturális, oktatási vagy egészségügyi
célokra történő hasznosítása.

– Óvodáink megtartása mind a három te le -
pülésrészen, azok korszerűsítése, fel újítása.

– A többször beígért tobruki közösségi tér
fejlesztése,

– Minden Fűzfőre bejegyzett civil szer vezettel
korrekt kiegyensúlyozott kap cso lat meg te -
remtése és megtartása,

– A sportterület hagyományokhoz méltó
fejlesztése, sportcsarnok megépítése,

– Turizmus fejlesztése, kiemelten a sport és
horgász turizmus, 

– Balaton Uszoda megtartása,
– A felsoroltak egy része nem pénz kérdése,

hanem a pozitív hozzáállásé, amely részem-
ről eddig is megvolt és ezután is meglesz.

A fejlesztések megvalósításához jól megfogal-
mazott és kidolgozott tervek, pályázatok, kap -
csolatrendszer és kormányzati forrás is szük-
séges.
Szakmai háttér a rendelkezésemre áll,
a FIDESZ-KDNP polgármester jelöltjeként
pedig a célok elérésében a kormánypártok
támogatnak.
Kérem éljen szavazati jogával! Közösen a fej -
lődésért Fűzfőért!

SZÁMÍTHATNAK RÁM, ÉN IS SZÁ MÍTOK
ÖNÖKRE!

TISZTELETTEL:
LAJKÓ FRIGYES
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Marton Béla – polgármesterjelölt

Közel az emberekhez, együtt az emberekkel.

Marton Béla vagyok. 1955-ben születtem
Pápán, pedagógus családban. Balatonfűzfőn
negy venkettedik éve élek. Foglakozásom
pedagógus, mesterpedagógusi minősítéssel.
Fűzfőfürdő első iskolájának utolsó igazgatója
voltam. Jelenleg polgármesterként fizetés
nélküli szabadságon vagyok. Munkahelyem
az Irinyi János Általános Iskola, amely a Jókai
Iskola bezáratása miatt a harmadik munka-
helyem. A városban számos civil szervezetben
dolgozom, a polgárőrség alapítója, a Fűzfői
Atlétikai Klub elnökségében hosszú év ti -
zedekig dolgoztam, tíz évig voltam az elnöke.
Számos szakmai publikációm jelent meg.
Közoktatási szakértőként az ország számos
iskoláját látogattam, kiadói felkérésre tan -
köny vet szakértettem. 

1990-től települési képviselőként, bizottsági el -
 nökként dolgoztam, 2010-től polgár mes terként. 

Ismét független jelöltként kérem a bizalmu -
kat. A kilenc éve elkezdett változásokat sze -
retném folytatni. Közel az emberekhez, együtt
az emberekkel. A kibocsátott kötvény terheit
nehezen vészelte át a település, azonban sike -
rült a város gazdasági motorját beindítani,
így a település fejlődő pályára állhatott. A víz -
mű megvásárlásával a mai napig hatalmas
teher nyomja vállunkat, a több száz milliós

fejlesztés megtérülésére remény sincs. A közel
2,3 milliárdos önkormányzati fej lesz tésből
közel 1,9 milliárdos pályázati forrásból való-
sult meg. Nem számítottam ide a magán-
tőkéből megvalósuló beruházásokat, amelyek
értéke meghaladta a 2 milliárd forintot.

A következő választási ciklusban azon fogok
tovább dolgozni, hogy Balatonfűzfő élhető,
megélhetést és perspektívát nyújtó város
legyen, ahol az életminőség és életszínvonal
folyamatosan emelkedik.

Ennek érdekében az alábbi fejlesztéseket szor-
galmazom:

A lakossági szolgáltatások és közszolgáltatá-
sok színvonalának fejlesztése;

A balatonfűzfői egészségház megépítése,
az Árpád utcai óvoda udvarának felújítása,
a Közösségi Ház további fejlesztése, a Völgy
utca, Hegyalja utca, Felsővillasor II. ütem
felújítása, a temető és környezetének a meg -
újítása, a Városháza fűtésének korsze rűsítése.
Az óvodai telephelyek fejlesztése. Az elága -
zóban a már régóta megtervezett, szinte min-
den engedéllyel rendelkező kereskedelmi
egység megvalósítása.

A lakossági összetartás erősítése, pezsgő
közösségi élet;

A civil szervezetekkel és a lakossággal aktív
kapcsolattartás, a kezdeményezések felka-
rolása. Az ajtóm továbbra is nyitva áll bárki
előtt. Az egyházakkal való önkormányzati
kapcsolat fejlesztése, ingatlanjaiknak fej -
lesztésében szakmai és anyagi segítség,
rendez vényeik, megmozdulásaik támogatása.
A tobruki közösségi tér kialakítása. 

A biztonságos, szép, hangulatos települési
környezet kialakítása;

Az ÖKOPARK Balaton projektünk keretében
a már megépült sétány, kerékpárút-szaka -

szok, megújult strandok után folytatódik
a pro jekt további elemeinek megvalósítása.
Csónak kikötő, Ökoház, tanösvények, vízi
sportcentrum fejlesztése.

A település jövőképében kiemelkedő szere -
pet játszik a sportélet fejlesztése;

A Sport Park Balaton (városi stadion) fej -
lesztése folytatódik. Az uszoda mellett
magántőkéből 250 férőhelyes szálloda, konfe -
ren ciaterem építése. Balaton Uszoda fej -
lesztése továbbra is prioritást élvez. Sport -
csarnok építése: kosárlabda, röplabda, kézi -
labda, tenisz sportok számára, 500 férőhelyes
nézőtér, kondicionáló és egyéb gyakorlóter-
mek. Városi Stadion: 1000 férőhelyes fedett
lelátó kialakítása, atlétikai pálya fejlesztése.
Vitorlás és szörf központ létrehozása civil
szervezetek bevonásával. 

Tovább folytatom a nyitott ajtók óráját, a KT-
KÁVÉ rendezvényt, amely eddig 109 alkalmat
élt meg. A civil szervezetekkel való kapcsolat-
tartást a már megszokott módon folytatom.
Az iskolabezárás miatt elpártoló lakosság
visszatelepülése elindult. A dinamikusan fej -
lődő lakáspiac miatt, a város remek adottsá-
gait kihasználó lakossága 3,4%-kal nőtt. Ez
a szám csak növekedni fog a megvalósuló
ingatlanfejlesztések után. 

A biztonságosabb közlekedés feltételeinek
vizsgálata után a közlekedési feltételek
javítása a célom. A városüzemeltetési felada-
tok hatékonyabb ellátására a géppark
fejlesztése kiemelt feladat. Folytatódik a tér -
ség kerékpárút hálózatának bővítése. A 71-es
főút nyomvonalának szélesítését szorgalma-
zom, mert a növekvő forgalom megbénítja
a település életét.

Polgármesterként a balatonfűzfőiek szolgála-
ta a célom. 

„Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha
messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!”
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Polyák István – polgármesterjelölt

Egyetért velem abban, hogy
Balatonfűzfőnek megoldásokra

van szüksége?! 
Élhető városra az itt lakóknak!

Üdvözlöm, Polyák István vagyok, Balaton -
fűzfő független polgármester-jelöltje.

Miért szeretnék városunk polgármestere
lenni?
– Szeretem Balatonfűzfőt! 
– Lakóhelyünk jól láthatóan és érezhetően

válságban van. Ha semmi nem változik,
akkor ugyanazok az emberek vezetnék
tovább a várost, akiknek ez közel 10 éven
keresztül nem sikerült.

– Meggyőződésem, hogy tudásom és tapasz-
talatom legjavát adva Balatonfűzfő végre
egy olyan hely lehet ahol jó élni!

Mit jelent a tudás és a tapasztalat nálam?
Számos képzettséggel rendelkezem. Tanár -
ként A NIKE FAK sportegyesületben korosztá-
lyos gyerekekkel foglalkoztam atléta-, és lab-
darúgó edzőként. 
Műszaki Egyetemen szereztem vezetői tudást,
és igazgatója voltam a balatonfűzfői általános
iskolának hét évig. 
Összességében 17 évig dolgoztam vezető ként. 
A Külkereskedelmi Főiskolán tanultam mar-
ketingkommunikációt. 
Ismerem a polgármesteri hivatalok mű -
ködését is, hiszen köztisztviselőként dolgoz-
tam és megszereztem a köztisztviselői alap -
vizsgát.  
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen kap-
tam üzemmérnöki diplomát. 

17 éve vagyok sikeres vállalkozó, üzletviteli
tanácsadás témakörben.

Olyan várost szeretnék, ahol a csodálatos
Balaton lelke összeér az itt élő emberek
szívével!

Szavak, szavak és szavak. De vajon meg-
valósítható egy markáns változás itt Fűzfőn?
Meggyőződésem, hogy igen, de ehhez szükség
van az itt élők felhatalmazására. Ezúton is ké -
rem, hogy menjenek el szavazni október 13-án
vasárnap és kérem, hogy szavazzanak rám!

Mit gondol, van egyetlenegy olyan polgár -
mester-jelölt közöttünk, akit annyira érdekel
a fűzfőiek véleménye, mint engem? Kérdezték
már Önt a véleményéről?

Emlékszik? Volt itt tavasz végén egy köz -
vélemény kutatás… Időt és pénzt nem sajnál-
va bíztam meg egy céget azzal, hogy kívülál-
lóként készítsen egy elfogulatlan felmérést
arról, hogy Önök mit gondolnak Ba la -
tonfűzfőről, az itteni életről, a le hetőségekről
és a lehetetlenségekről… 

A Balatonfűzfőn élők szeretnének normális
emberhez méltó életet élni! Szeretnék, hogy
az utak rendben legyenek, szeretnének nor-
mális tömegközlekedést és legalább egy olyan
létesítményt ahol a nagybevásárlásaikat
intézhetik!

„Miért nincs itt több munkahely? Miért nem
valósul meg több turisztikai fejlesztés? Miért
nincs tisztaság ebben a városban? Miért nem
érezzük, hogy fontosak a gyerekek, s az idősebb
korosztály is? Miért árusítják ki a Balaton-par-
tot?” – ez csak öt kérdés, de jól jelzi azt, hogy
a fűzfőiek felelősséggel gondolkodnak a je le -
nükről és a jövőjüket illetően is!

Aztán kérdeztem/kérdezem online is
Önöket…
(A Facebook oldalamon jelenleg is elérhető az
a kérdőív, amely segítségével szintén névte-
lenül oszthatja meg véleményét ötleteit
velem. Idézek néhányat:
„Munkahelyek teremtése. Turisztikai célú
fejlesztések. 
A közterületek jobb, rendszeresebb, minden
területet érintő karbantartása: gaz, bozót,…. 

Közösségi tér kialakítása Tobrukban. 
Buszközlekedés gyakoriságának javítása,
a kör   nyező települések jobb elérhetőségének
biztosítása. 
Több közösség összekovácsoló program szer -
vezése, vállalkozóbarát önkormányzat. 
Lakossági jelzések (zömében közterületeket
érintő problémák) kezelése, gyorsabb meg -
oldása.
Jobb kommunikáció az önkormányzat és a la -
kosság között.”

Mi más lehetne a programom lényege,
mintsem az, hogy azon problémákat
mielőbb megoldjuk, amelyeket Ön, vagy
Önök teljesen jogosan tekintenek problémá-
nak!

Számomra fontos az óvodás, iskolás korosz -
tály. Csakúgy, mint a fiatal felnőttek, a csalá-
dot alapítók, de a 30-40-50-es korosztály jogos
igényei mellett sem mehetek el szó nélkül.
Meglátásom szerint a nyugdíjasok nálunk
a perifériára szorultak.  Megérdemlik, hogy
idős korukat is emberhez méltó körülmények
között élhessék!

Megkerülhetetlen…
Személyes találkozásaim során óhatatlanul is
előkerül az a kérdés, hogy mit gondolok
a többi polgármester-jelöltről. A közvélemény
kutatás során róluk is nyilatkoztak Önök, de
én mégsem abból szoktam „idézni”, hanem
felteszek néhány kérdést:
– Ha valaki kapott ennyi év bizalmat és

Balatonfűzfő mégis ott tart ahol, akkor az
az ember miért legyen újraválasztva?

– Ha valaki lemond a képviselőségéről, mert
valamin megsértődik, az vajon milyen pol-
gármestere lenne ennek a városnak?

– S vajon az elegendő-e, ha valakit a jelenlegi
kormánypárt támogat?

Valami ütős befejezés?
Az Önökön múlik. Legyen egy ütős befejezése
a jelenlegi városvezetésnek azáltal, hogy nem
választjuk újra őket. Kérem, legyen egy ütős
kez dés azáltal, hogy rám szavaznak! Ba la -
tonfűzfő megérdemli a változást, mondhat-
nám úgy is, hogy jócskán kiböjtölte… Az itt
élők nek megoldásokra van szükségük!
Legyen végre igazán élhető város Bala ton -
fűzfő!
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Szanyi Szilvia – polgármesterjelölt 

Miért kötődöm jobban Balatonfűzfőhöz,
mint a többi polgármesterjelölt?

MERT ÉN IDE SZÜLETTEM.

Fűzfőfürdőn jártam óvodába és iskolába.
Emlékszem az olajos padló illatára… a szám -
háborúkra a Vadkörtefánál. Gyár telepre jár-
tam zongorázni, és sportolni is. Szabóki
Sándor volt a kosárlabda edzőnk és Soós Imi
szinte mindig a bírónk. Én még a Bala tonban
tanultam meg úszni Cera bácsival. A lányo -
mat már Oroszlán Jani, a fiamat Gerstmár
Feri tanította a Balaton Uszo dában. Az első
érettségiző osztály tanulója voltam irányí -
tástechnikai műszerész szakon Gyártelepen.

A sárga épületben mi készítettük el a mérő -
pado kat. Az óvodában, iskolában, közép isko -
lá ban szerzett barátságaim a mai napig tar-
tanak.

Laktam a Mandula utcában, a NIKE szállón,
a Móricz Zsigmond utcában, a Nagy nőt -
lenben, a Gagarin utcában, a Kis utcában és
a Ságvári Endre utcában is. Tudom, hogy
melyik házban ki lakik vagy ki lakott...

Ismerem az összes helyet, ahonnan a legszebb
a kilátás a Balatonra, ahonnan egész nyáron
néztük a tűzijáték próbákat. Tudom, hogy hol
voltak rókalyukak a János hegyen, hol lehetett
szánkózni Gyártelepen és Fűzfőfürdőn.
Emlékszem a régi gyártelepi játszótérre az is -
ko  la helyén… én még ültem a tankban is...
Nem felejtettem el a jaffa ízét, amit a kantin
cukrászdájában ittunk. Emlékszem a kukori -
cásokra és a kis utakra, amerre rövidítettünk.
Tudom, hogy hol található az MTH,
a Tripolisz.
Emlékszem a régi strandi öltö zőkre…
a strand összes változására... a há rom féle
fagyi ra. Emlékszem a mozira, a nyár
illatára… Emlékszem a szórakozó helyekre,
a Sirályra, a Balaton étteremre, a Sába
presszóra, de még a Tobruki strand előtti fa -
házra is. Babi néni butikjára az Aradi
sarkon… Az utcánk üres telkein való ban -

dázásokra. Ismerek minden kavicsot… a fák
velem együtt nőttek meg.
Ezen a településen lettem először szerelmes.
Mindkét férjemet Fűzfőn ismertem meg.
A gyártelepi régi óvodába járt a lányom, az
újba a fiam. Az Irinyi és a Jókai iskolában ta -
nult a lányom.

A Nitrokémia Energia Főosztályán dolgoztam
10 évig. Gyártelepen kezdtük el a vállal -
kozásunkat a húgommal, már több mint húsz
éve.

Minden emlékem ideköt.

13 éve dolgozom a városért. HIGGYÉK EL!
NEKEM TÉNYLEG SZÍVÜGYEM A TELEPÜLÉS
ÉS A LAKÓI!

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTERJELÖLT

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit
jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
ITTHON VAGYOK.”

Programom a terjedelme miatt nem fért el itt,
így hamarosan eljuttatom a posta ládájukba.
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Erdősi Gábor – képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Választópolgárok!
Erdősi Gábornak hívnak. A legutóbbi bemu-
tatkozásom óta családunk egy fővel bővült, így
most már három gyermekről gondoskodunk
feleségemmel. Hivatásom nak a pedagóguspá-
lyát tekintem, 2006 óta az Öveges Szakképző
Iskolában készítem a felnőtt életre a fiatalabb
generációt. Emellett az Önök megtisztelő
bizalmából kilenc éve képviselőként, öt éve váro-
sunk alpolgármestereként is tevékeny kedek. 
Meglehetősen munkás évek vannak mögöt-
tem. A fenti teendőimen túl a Vagyonkezelő

Kft. felügyelő bizottságát vezetem, kurátor -
ként pedig szerepet vállaltam a Balaton -
fűzfőért Alapítvány munkájában. Aki figye -
lemmel kísérte tevékenységünket, az ott látha-
tott minden településszépítő akción, szemét-
szedésen, faültetésen, játszótérrendbetételen. 
Úgy érzem, nincs szégyenkezni valónk az el -
múlt ciklus eredményei tekintetében. Az adós -
ságkonszolidáció óta működési hitelek nélkül
üzemeltetjük városunkat, a pénzügyi szaldó
mindig pozitív, megszűnt a korábbi kényszer-
pálya. Ha lassan is, de anyagi le hetőségeink
szerint megindultak a saját erőből történő
fejlesztések (belterületi utak, járdák felújítása)
és továbbiakat tervezünk megvalósítani pl. fűz -
főfürdői orvosi rendelő építése. Turisztikai be -
vételeink strandjaink folyamatos fejlesz tésének
és a szálláshelyi kínálat bővü lésének köszön-
hetően  örvendetesen erősödnek, egyre több
felmérés szerint kedvelt nyaralóhely Fűzfő is.
Az elmúlt öt évben 2,3 milliárd forintnyi
pályázati forrást sikerült elnyernünk, emellett
összes ségében 4,5 milliárd forint magántőke
érkezett településünkre. Mindezekből egy sor
fejlesztés valósult meg, többek között
a parti sétány fejlesztése, a művelődési ház
és a városháza megújítása, strand jaink

fejlesztése, szálláskapacitás bővítések…
Természetesen maradt egy sor teendő is. Ezek
közül is kiemelkedik a továbbra is alulfinan-
szírozott városüzemeltetés meg erősítése, mert
a településkép látványos fejlődését csak így
érhetjük el. Több évtizedes elmaradásunk van a
belterületi utak, járdák vonatkozásában, emi-
att kiemelt feladat lesz ezek ütemezett
felújítását folytatni. Ugyancsak folytatnunk
kell a strandjaink és a parti sétány fejlesztését,
továbbá pályázati forrást kell szereznünk
a méltatlan állapotban lévő óvodai épületeink
megújítására. Remélhetőleg a kormányzati
döntéshozók a továbbiakban már nem
gördítenek akadályokat a delta területén meg-
valósuló, minden engedéllyel rendelkező
bevásárlóközpont építése elé. 
Továbbra is személyes ügyemnek tartom, hogy
a szemétlerakó kapcsán az összes törvényes
eszközzel éljünk a bezárás érdekében. 
Végezetül szeretném megköszönni az eddigi
támogatásukat, építő jellegű javaslataikat. Ha
megtisztelnek bizalmukkal, akkor a jövőben
is kiszámítható és hiteles képviselői munkára
fogok törekedni Önökért. 

TISZTELETTEL: ERDŐSI GÁBOR

Farkas István – képviselőjelölt

Farkas István hegedűtanár, hegedűkészítő
mester és szenvedélyes horgász vagyok. Zenei
képzettségem mellett érdeklődésemnek és jó
nyelvérzékemnek köszönhetően anyanyelvi
szinten beszélek olaszul és románul, gim ná -
ziu mi tanulmányaimnak köszönhetően pedig
németül és angolul.

Kolozsváron, református családba születtem.
14 éves voltam, amikor szüleimmel és
húgommal együtt Veszprémbe költöztünk.
16 éve élek Balatonfűzfőn, ahol csodálatos

környezetre leltem mind a természeti adottsá-
gok, mind pedig a sporthorgászat terén. 

Rendszeresen veszek részt a város kulturális
életében, és tapasztalom azt, hogy a Ba la ton -
fűzfői lakosok szintén érdeklődéssel fordul-
nak a város rendezvényei, programjai felé.
Fokozott figyelemmel kísérem a település
fejlődését és örömömre szolgál, hogy az új
sétány szervesen beépült a mindennapjaink-
ba, ahol hobbi-sportolóként gyakran hódolha-
tok a kerékpározás nyújtotta lehetőségeknek.

Meglátásom szerint Balatonfűzfőn javítani
kellene az utak, járdák állapotán és a csa pa -
dék víz problémamentes elvezetésén. Fel tét -
lenül javaslom egy mindenki által jól meg -
közelíthető, a lakosság igényeit maradékta-
lanul kiszolgáló bevásárló központ kiala -
kítását. Városunk horgászási feltételeinek
fejlesztésével kiváló lehetőséget nyújthatunk
üdülő vendégeink érdeklődésének.

Kiemelt üdülő övezetben fekvő városunkban
megengedhetetlen a Balaton partjától lég -
vonal ban 2 km-re fekvő szeméttelep működ -
tetése. Megválasztásom esetén teljes erőmből

azon fogok dolgozni, hogy a szeméttelepet
mielőbb bezárják és városunk lakossága
végérvényesen megszabaduljon az elvisel-
hetetlen bűztől!

Megítélésem szerint Balatonfűzfő gyönyörű
természeti adottságokkal rendelkezik ahhoz,
hogy a turizmus egyik gyakran látogatott és
közkedvelt központja legyen. Ennek ér de -
kében mindent meg kell tennünk azért, hogy
megőrizzük a Balaton körül már ritkaság
számba menő adottságokat és legjobb tudá-
sunk szerint óvjuk a tiszta levegőt, zöld ter-
mészetet, egészséges emberi környezetet biz-
tosítva ezáltal családjainknak és gyerme -
keinknek.

Tanáremberként fontosnak ítélem az ifjúság
hagyományainkra épülő nevelését, amely
érdekében szeretném elősegíteni iskoláink és
a város vezetőségének hathatós együtt mű -
ködését.

Reményeim szerint, önkormányzati kép -
viselőként szorgalmasan fogok tevékenyked-
ni, hogy városunk élhető, tiszta és szerethető
legyen.
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Gál Andrea – képviselőjelölt

Születésem óta Balatonfűzfőn élek, jelenleg
Fűzfőfürdő településrészen lakom három
gyermekemmel. Tanulmányaimat a balaton -
almádi Magyar-Angol Tannyelvű Gim ná -
ziumban és Budapesten, a Külkereskedelmi
Főiskolán végeztem. Közgazdász vagyok és
angol, német, francia nyelvtudással ren-
delkezem. 1997-től 2009-ig külkereskedelem-
ben és marketing területen dolgoztam, vezető
beosztásban vagy felelős munkakörben.
2009-től munkám a vidékfejlesztéshez köt,
Európai uniós pályázati források elbírá lá sá -

ban, projektek megvalósításában és elszámo -
lásában veszek részt. 
A sport nagyon fontos a családunk életében.
Én versenyszerűen úsztam, fiaim vízilabdáz-
tak, illetve teniszeztek, kislányom kézilab-
dázik. 2010-ben, az akkori vízilabda
egyesület csődje miatt, szülőtársaimmal
megalapítottuk a jelenleg is működő Balaton
Vízilabda Klubot, hogy az egyesületben
sportoló 150 gyermek tovább tudja folytatni
a választott sportját. Az egyesületet elnöksé-
gi tagként 2013. második feléig vezettem,
a TAO pályáztatást, elszámolást, az egyesület
működéséhez szükséges adminisztrációs
feladatokat egye dül végeztem. 2015. május
óta dolgozom a Ba latonfűzfőért Alapít -
ványban kurátorként, 2018. február 1. óta
pedig a kuratórium elnö keként. Az ala -
pítvány időközben átvette és racionalizálta az
önkormányzati Civil Alapot, egyben beindí-
totta a családok gyermek tábor támogatását.
Aktív résztvevője és szervezője vagyok a helyi
szemétszedéseknek, város szépítő akcióknak,
Fűzfői Éjszakai túrának és egyéb kö zös -
ségépítő rendezvényeknek. Civil tevé keny -
ségemet mindig önkéntes munka formájában
végeztem.  2014-től a Képviselő Testület dön-

téseit előkészítő PTHB (Pénzügyi bizottság)
kültagjaként is dolgozom.
A gyermekkoromból egy olyan település képe
él bennem, ahol élmény volt felnőni: gyö nyö -
rű, biztonságos környezet, kiemelkedő spor -
tolási lehetőségek, nagyon jó, támogató
közös ség. Szeretném, ha Balatonfűzfő újra
ilyen hely lenne!
Biztos vagyok benne, hogy a költségvetés és
az intézmények működésének racionalizálása,
az adók újragondolása után lesz elegendő for-
rás és kapacitás a karbantartásokra, javítá-
sokra, tisztaságra. A városüzemeltetést újra
kell gondolni, racionalizálás és gépesítés is
szükséges! Ösztönző, a fiatalokat helyben
tartó környezetet kell kialakítani, a sportolási
lehetőségek kibővítése és a sport infrastruk-
túra karbantartása elengedhetetlen! Jó lenne
egyedi, turisztikai arculatot kialakítani és
Balatonfűzfőt sportturisztikai központtá
tenni. A királyszentistváni hulladékkezelőt be
kell záratni, hogy egészséges, Balaton parthoz
illő környezetben élhessünk!
A tettekben hiszek, nem az ígéretekben…
Hiszem, hogy tettre kész képviselőkkel,
Balatonfűzfő fejlődése lendületet vehet és
olyan lesz az élet, mint régi emlékeinkben!

Gorza István – képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Polgárok!
Gorza István vagyok, nős, 3 gyermek édesapja
és Tobruk városrészen élek. Születésem óta
vagyok Balatonfűzfői. Műszaki és igazga tás -
szervezői végzettségem van.
Úgy gondolom, hogy a város problémái min-
denki számára elég nyilvánvalóak. Az elmúlt
ciklusok alatt a lakosság folyamatosan jelezte
a Testület felé a hiányosságokat és a fej lesz -
tési igényeket. Vannak még pótolnivalók.
Ismét eltelt 5 év. Nézzünk körbe kis váro-
sunkban, a látottak alapján pedig döntsünk.

Kérem, hogy válasszunk új polgármestert, és
változtassuk meg a képviselő-testület össze -
tételét.
Az ismert arcok újra történő megválasztása,
az elmúlt éveket figyelembe véve nem garan-
cia a változásra, fejlődésre, hanem csak
a meg lévő állapot további működtetésére.

Az emberekkel való beszélgetésekből az derült
ki számomra – amit magam is úgy érzékelek
– hogy a város egyhelyben topog, s mintha
nem lenne gazdája, pedig az adottságai
alapján egy vonzóbb településsé lehetne
tenni.
A lehetőségek adottak. Az elmúlt években sok
terv készült. Ezeket fel kellene frissíteni és
bele kellene kezdeni a megvalósításukba.
Azonban rengeteg olyan dolog is van, ami
nem pénz, hanem hozzáállás kérdése, nem -
csak az önkormányzat, hanem a lakosság
részéről is.

Mi kell egy fejlődni akaró városhoz? 
– Egy agilis polgármester, egy tenni akaró

menedzser típusú testület és egy megmoz-
dulni, változtatni akaró város.

– A város több lábon állása alapvető cél!

– A város jövőjét, építészeti, közlekedési,
turisz tikai, kulturális, környezetvédelmi,
gazdasági vonalon kell folyamatosan vizs-
gálni.

Fontos dolognak tartom, a rövid-, közép- és
hosszú távú tervekben történő gondolkodást.
Tenném ezt azért is, hogy legyen egy irány -
mu tatás, a testület megalapozott mun ká -
jához.

A választások után első lépésként egy állapot-
felmérést tartok fontosnak, a meglévő prob-
lémák feltérképezésére, majd orvoslásukra.

Nagy az igény a változásra! Kérem Önöktől,
hogy a szavazáskor az X-et a változtatni
akarók nevéhez húzzák be. Változások nélkül
idővel, a lemaradás a többi településhez
képest egyre nagyobb lesz és továbbra is egy
helyben topogunk.

Kérem, támogassanak, ha közösek az el kép -
zeléseink.
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Gyurkovics Ágnes – képviselőjelölt

„Az tud gyújtani, aki maga is ég.” Sapszon Ferenc

Tisztelt Lakótársak, Választópolgárok!
Törzsgyökeres balatonfűzfői vagyok, itt éltek
szüleim, 3 testvéremmel jelenleg is itt élünk.
Technológusként dolgoztam a NIKE-CELL
üzemben, majd megnyitásától nyugdíjba
menetelemig a Balaton Uszoda műszak -
vezetője és úszóoktatója voltam. Életemet
meg határozta a sport, ezen belül az úszás s
a zene szeretete. A Hóvirág Énekegyüttessel

bejártam a világot Amerikától Európa orszá-
gain át Japánig. A magyar és a világ kórus -
zene követeként kitüntetésekben is részesül-
tem: 1997-ben Pro Meritis, 2002-ben Pro
Comitatu Veszprém. 
Aktív közösségi életet élek. Tagja vagyok
a CSEBSZALTO Nyugdíjas Klubnak.
2012-től dolgozom a Balatonfűzfőért
Alapítványban. Elnökként 2017-ig, kurátor -
ként 2019-ig, jelenleg a Felügyelő Bizottság
tagja vagyok. 2014-től az önkormányzat
PTHB kültagjaként tevékenykedem.
Tobruk városunk legfiatalabb, rendkívül
szerethető, rendezett, tiszta városrésze. Az itt
élők odafigyelnek egymásra, s az itt nya ra -
lókra, környezetüket ápolják, szépítik. Ezért
a városrészért érdemes és megtiszteltetés dol-
gozni. Az előző ciklusban, sokat tettem város-
részünk fejlődéséért: lámpás kereszteződés,
játszóterek, strand fejlesztés, parti sétány, út
felújítás. A jövőben is szeretném a meg -
kezdett munkát folytatni.
Céljaim között szerepel a Radnóti út fej lesz -
tése- összekötése a Kazinczy utcával, a ke rék -
párút áthelyezése Rákóczi utcáról a Nyárfa
utcába, közösségi tér kialakítása az óvoda

ingatlanján, a Széchenyi tér fejlesztése,
a Kazinczy utcai kiserdő parkosítása, a lámpás
kereszteződéstől a körforgalomig gyalogos s
kerékpár út építése. Természetesen a város egé -
szé nek fejlesztése is fontos számomra:
racionálással, hatékony munkaszer vezéssel,
gépesítéssel nagyban kell változtatni a vá ros -
üze meltetés színvonalán. A turizmus, ezen
belül a sportturizmus fejlesztése: a szépen
felújított, s újonnan kialakított sportpályák
hasznosítása edzőtáborok, versenyek lebonyo -
lítására, a „Balaton csücske ”adta lehetőségek
további kiaknázása a vízisportok fejlesztésével.
Ismerem városunk múltját, jelenét. Minden
ideköt: az első lépések, az első papírra vetett
betű, a szülői ház, az átdolgozott aktív
munkás évek és az otthonom. Ma is itt élek,
a közösségért, a városért, tettre készen.
Jó lenne olyan városban élni, amelyet a ki -
egyensúlyozott életszínvonal, a biztonság, az
egymás iránti tisztelet és megbecsülés jelle-
mez.
Amire egyedül nem vagy képes megszület -
het közösségben!
Megköszönöm, s egyben kérem, hogy sza -
vazataikkal támogassanak!

Jenei István – képviselőjelölt

Tisztelt Választók! Kedves Fűzfőiek! Nagyon
köszönöm ajánlásaikat, amivel egyéni listára

kerülhettem. 57 évvel ezelőtt láttam meg
a napvilágot, és azóta is lokálpatriótaként –
családi és baráti kapcsolatokkal gazdagítva –
Balatonfűzfőn élem napjaimat. 1998 óta több
ciklusban is volt már alkalmam kép vi -
selőként, alpolgármesterként munkámmal,
döntéseimmel segíteni városunk fejlődését,
fejlesztését, életét. Jelölésemmel az alábbi
feladatokkal szeretném folytatni településünk
érdekében tevékenységemet. Munkahelyek
teremtésének „lobbyharca”. A Sportcentrum
komplex kialakítása és hasznosítása. Sport -
turizmus fejlesztése révén Balatonfűzfő
a „Sport és Rekreáció városa” lehessen. Egy új
orvosi rendelő építtetése Fűzfőfürdőn.
Tobruki településrészen egy élhetőbb közössé-
gi színtér létrehozása. Helyi ifjúság helyzetbe-

hozása, számukra „élettér” kialakítása. Cse -
lekvő közösségek támogatása. A lokálpatrió-
tizmus erősítése. Szeretnék részt venni ha -
gyo mányteremtő, több napos rendez vé nyek,
fesztiválok indításában és gondozásában.   
Már működő nemzetközi kapcsolatok fej -
lesztése, és újakkal bővítése, melyek segíthet-
nek településünk ismertebbé tételében.

Tisztelt Választók! Kedves Fűzfőiek! A feladat
nem kevés, a mindennapi teendőkkel még
több. Vállalom ezen kihívásokat. Bízva tá mo -
ga tásukban megtisztelnének, ha 2019. ok tó -
ber 13-án  szavazataikkal segítenének mind
ezek teljesítésében.

Partnerként, közösen, városunkért!
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Kádár István – képviselőjelölt

Egy kárpátmenti kisvárosban Gyergyó szent -
miklóson születtem 1968. június 24-én. Négy
gyermekes keresztény, munkáscsalád leg -
ifjabb tagjaként. Szüleimtől római katolikus
neveltetést kaptam, akik állattartással egé -
szítették ki jövedelmüket, ezért, gyermekko-
romban sokat segítettem nekik. Iskoláimat
szülővárosomban végeztem. 
Szakiskola elvégzése után, 1989-ben érettsé-
giztem a gyergyószentmiklósi Közgazdasági
Szak középiskolában. Mivel nem tudtam azo -
nosulni az ottani rendszerrel, 1989 au gusz tus

végén a Szamos folyón leúszva Ma gyar -
országra disszidáltam. Berhidán a ro konoknál
kezdtem „új” életet. Peremartoni Vegyipari
Vállalatnál, utána a berhidai tűzépen dolgoz-
tam. Időközben elváltam és Várpalotára
költöztem. Itt alapítottam egy építőipari és
kereskedelmi vállalkozást, jelenleg is ezt
vezetem. Balatonfűzfőn építkeztünk és 2018
januárjától itt élünk a menyasszonyommal,
kislányával és két gyermekemmel. 2010-ben
lettem tagja a FIDESZ Magyar Polgári
Pártnak és az őszi választásokon megválasz-
tottak képviselőnek. A gazdasági bizottság
elnöke és a jogi bizottság tagja lettem, 2014-
ben ismét megválasztottak és jelenleg is
elnöklőm a gazdasági bizottságot és tagja
vagyok a jogi bizottságnak. Egy kiváló csapat-
tal vezetjük Várpalota városát, ahol nagyon
sokat tanultam és nagy tapasztalatot sze -
reztem az önkormányzati munkában, amely
során sok sikert értünk el a városfej lesztés
területén. Egy stagnáló városból, fejlődő
várost csináltunk, két ciklus alatt a Magyar
Kormány segítségével.
Megkeresett Lajkó Frigyes Polgármesterjelölt,
hogy egy jó csapattal szeretné vezetni, fej -
leszteni, Balatonfűzfőt és szívesen látna a csa -

patában. A jelölt társaim megismerése és
többszöri egyeztetés után elvállaltam a jelölt-
séget. Tudom, hogy egy városvezetés csapat-
munka és a mi csapatunkban az élet minden
területéről vannak tapasztalt személyek.
Nem elég, egy jó emberekből álló csapat,
hogy egy helyben toporgó várost elindít-
sunk a fejlődés útján, szükség van a min-
denkori Kormány támogatására! Bala ton -
fűzfőn csak a Lajkó Frigyes csapata szá mít -
hat a Magyar Kormány támogatására!
Hiszem, hogy a mostani FIDESZ-KDNP jelölt-
jei sikeresen tudnak majd dolgozni a vá -
rosért, az itt élőkért. Szívesen veszek részt
ebben a munkában, felhasználva a meg -
szerzett tapasztalataimat, kapcsola taimat,
akár egy nagyobb volumenű fejlesztés megva -
ló sításában is. Mivel családommal itt élünk,
számomra fontos Balatonfűzfő fej lő dése és
kellő potenciált látok a csapa tunk ban, hogy
megvalósítsuk azokat a fej lesztéseket, amire
régóta várnak az itt élők.  

SZÁMÍTHATNAK RÁNK MI IS SZÁMÍTUNK
ÖNÖKRE!

TISZTELETTEL: KÁDÁR ISTVÁN

Kántor Magdolna – képviselőjelölt

Kántor Magdolna vagyok, Szolnokon szület-
tem 1966 decemberében. A vegyipari szak -
középiskola elvégzése után Veszprémben
tanul tam tovább megszerezve előbb egy
gépész-üzemmérnöki majd egy vegyész -
mérnöki diplomát. Többször tovább képeztem
magam. Jártam az ELTE 2 éves jogi szakokle -
veles képzésére, van Minőségügyi szakember
végzettségem is. 1992 augusztusában kezd -
tem dolgozni a Nitrokémia Rt kör nye -
zetvédelmi osztályán, majd a későbbiekben

a Szennyvízkezelő üzemben mint kör nye -
zetvédelmi munkatárs egészen ez év augusz-
tusáig. Napjainkban a Balaton Bútor Kft-nél
vagyok felületkezelő technológus. 1995 óta
élek Balatonfűzfőn, Fűzfő gyár telepen. Két fiú-
gyermekem a büszkeségem, Zalán 22 éves
múlt, ő már dolgozik, sportol. Zétény 17 éves
kamasz gimnazista, a FAK leigazolt lab-
darúgója. A közéletben sok helyen talál -
kozhattak velem. Elnököltem az Irinyi János
Általános Iskola Iskolaszékét, tagja vagyok az
Intézményi tanácsnak. Megalakulása óta
titkára vagyok a Bala tonfűzfői VEGASZ
Egyesületnek, amely évről évre lelkesen
szervezi a Gombócfesztivált és a Városi disz -
nóvágást. A VÁCISZ egyesület szervezésében
már 4 nyári Kalandtáborban segíthettem.
A frissen alakult, amatőr, de annál nagyobb
lelkesedéssel táncoló Kender fűz néptánccso-
port egyik megálmodójaként és aktív tag-
jaként is tevékenykedem. Alföldi lányként
csodálkoztam azon, milyen feszültségek van-
nak a településrészek között. A föld rajzi
tagoltság ellen nem tehetünk semmit, ám
célom, hogy valamennyi településrész igényét
figyelembe véve közösen teremtsük meg az

egyensúlyt. Hiszek a közösségépítő munká -
ban, azt nem csupán hangulatjavító
intézkedésnek tekintem. Célom, hogy a civil
szervezeteket az Önkormányzat szorosabb
együttműködéssel bevonja a munkájába,
Hiszem, hogy az egymásért és településünkért
folytatott munka lehet békés, gyümölcsöző.
Megreformálásra szorul a helyi buszköz -
lekedés, az egészségügy, a szociális támogatás
rendszere, a környezetünk védelme, beleértve
a város tisztaságát, szükség van ápolt, tiszta
és kulturált közösségi terekre fiataloknak és
időseknek egyaránt. Balatonfűzfő folyama -
tosan fejlődik, de nem elég gyorsan. Ahhoz,
hogy elképzeléseinket, terveinket mihama-
rabb megvalósítsuk, anyagi bázis szükséges.
A fiskálistámogatást azonban csak úgy tu -
dunk növelni, ha vonzóvá tesszük városunkat
a befektetők, támogatást adók számára. Ezt a
tényt figyelembe véve Balatonfűzfő megérett
a váltásra, változásra! Nem szeretnék fe les -
leges ígéretekkel kampányolni, de sze ret ném
képviselni az Önök érdekeit. Dolgozni kívánok
Önökkel Önökért, tenni a városért és a la kó -
k ért, mert hiszek Balatonfűzfőben és a kö zös -
ség erejében!
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Keil Norbert – képviselőjelölt 

1978-ban Esztergomban születtem, gyerekko-
rom már Balatonfűzfőn töltöttem. Közel
38 éve élek Balatonfűzfőn, kisfiammal és fe le -

ségemmel. Lányom már Pécsen egyetemista -
ként éli mindennapjait. Iskoláimat váro-
sunkban végeztem majd közgazdásznak ta -
nultam. Vállalkozóként dolgozom 17 éve a ke -
res  kedelem, vendéglátásban. Második mun -
ka   helyemen a Fűzfői Atlétikai Klub elnö -
keként tevékenykedem 2016 áprilisától, ahol
korábban mint gyerek majd ifjúsági vitorlázó
sportoltam eredményesen. Magyar válogatott
kerettagként nem csak országunk, Balaton -
fűzfő nevét is népszerűsítettem sporttársam-
mal. Mint vállalkozó nap mint nap rengeteg
megoldandó feladattal találkozom, melynek
megoldása városunk jövőjét, megitélését
előremozdíthatja. Sportvezetőként minden
korosztály igényeit problémáit megismerem.
Fő feladatomként az egyesület fejlődését
tűztem zászlómra megválasztásomkor. Pá lyá -

zatok és folyamatos lobby tevé kenységünknek
köszönhetően megvásároltuk a régi salakos
futball pályát melyen a FAK beruházásait
megvalósítja. Erre a területre építési engedé-
lyünk van egy sportcsarnokra és jelen pilla -
natban is épül a műfűves sport központ
melyet mindenki használhat a szeptemberi
átadást követően. Jelen pillanatban erre
vagyok a legbüszkébb mert egy korábban
elhanyagolt területen már látszik a fejlődés.
Terveim nem csak a sport és a válalkozásom
területein vannak. Elhatá roz tam, hogy váro-
sunk lakóit képviselve tapasztalataimat és
elhivatottságomat Balatonfűzfő érdekében
ezen a területen is szeretném kamatoztatni.
Bízom a változás, a fejlődés le he tőségében.
Ezért kérem megtisztelő bizalmu kat kép vi -
selőként való megválasztásomhoz.

Kerekes Csongor – képviselőjelölt 

1990-ben születtem Nagyváradon, ám gyer-
mekkorom nagy részét már Székesfehérváron
töltöttem, itt végeztem el a középiskolát is.
Tanulmányaimat a veszprémi egyetemen foly-
tattam, így kerültem Balatonfűzfőre vízilab-
dázni 2010-ben. Azóta a városban dolgozom,
a Balaton Vízilabda Klub kötelékében, mint
vízilabda edző, illetve 2013 óta a klub vezetése
is az én feladatom. Ezen kívül vállalkozásaim

útját egyengetem. Amennyiben megválasz-
tanak képviselőnek, az ifjúság és sport te rü -
letén fogok tevékenykedni. Ez a terület közel
áll hozzám, hiszen munkámból kifolyólag,
nap mint nap találkozom az itt élő fiata -
lokkal, látom az igényeiket a várossal szem-
ben. Ezt a tudást és tapasztalatot szeretném
kamatoztatni az itt élő emberek és a város
érdekében.
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Marton Béla – képviselőjelölt

„Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha
messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!”

A polgármesteri bemutatkozásomban emlí -
tett célok mentén tudom a képviselői munká-
mat. Mint a képviselő-testület tagja tudom,
hogy egy csapat tagja csak akkor lehet sike -
res, ha képes együtt dolgozni. A több év ti ze -
des vezetői tapasztalom képessé tett erre.
Tudomásul kellett vennem többször, hogy
a kol lek tív bölcsesség nem támogatta az el -
képzelésemet. Ezekben az esetekben nem ben-

nük, hanem magamban kerestem a hibát.
Egyetlen egyszer sem fordult elő a munkám
során, hogy a vállat feladataim elől idő előtt
megfutamodjak. Mint ahogy egyetlen futó-
versenyt sem adtam fel, legyen akár 41 fokos
rekkenő hőség, vagy orkán erejű szélvihar. 
Tudom, hogy a békés, csendes tenger nem
nevel ügyes hajósokat, de szeretnénk a mun -
kánkat nem akarattal, mesterségesen felkor-
bácsolt közegben végezni. 
Települési vezetőként az első képviselő-testület
sokunk által méltán nagyra tartott Szőnyeg
János akkori képviselő, bizottsági elnök útmu-
tatása szerint végeztem, végzem, és fogom
végezni a munkámat. A képviselő-testület asz-
talánál csak egy párt van, a Fűzfő Párt. 

Magamról:
Közéleti, szakmai szervezeti tagságok, funkciók:
1990 – települési önkormányzati képviselő,
bizottsági elnök
1993 – a Fűzfőgyártelepért Egyesület vezető -
ségi tagja a Magyar Vöröskereszt helyi szer -
vezetének tagja
1998–2002: Közoktatási Szakértők Országos
Egyesületének Veszprém megyei Tagozat
titkára

2001– 2010-ig a Fűzfői Atlétikai Klub elnöke
2002 – Közoktatási Szakértők Országos Egye -
sülete Veszprém megyei Tagozat elnöke
2002 – Magyar Pedagógiai Társaság tagja
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztő bizottságá-
nak volt tagja
2010-től polgármester
– motiváltság, a kihívás elfogadása, kreativi -
tás, problémaérzékenység

Publikációk:
„Hass, alkoss, alapíts!” – az iskolaalapítás fo -
lya matát mutatja be
(RAABE Kiadó, 1996. Tanári Létkérdések) 
„Paragrafusvadászat” – a közoktatással kap -
csolatos hatásköröket foglalja össze (RAABE
Kiadó, 
1997. Korszerű Iskolavezetés) – folyamatos
évenkénti frissítés

Kitüntetések:
1991. Az oktatási miniszter dicsérő oklevele
2006. A Magyar Köztársaság Ezüst Érdem -
keresztje
Ezüstözött Rendőrség Érme – a közlekedésbiz-
tonság javítása érdekében kifejtett munkáért
2009. Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata

Dr. Soós Gábor – képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőn élő emberek!
Dr. Soós Gábor vagyok, Fűzfőfürdőn  élünk
fe leségemmel  és gyermekeinkkel. Gyer mek -
ko romban a Gyártelepen éltünk a „kistenisz”
mellett. Szüleim mindketten a Nitrokémiánál
dolgoztak évtizedeken keresztül.  A gyártelepi
„régi” oviban Pintér Eszter óvó nénivel játszot-
tunk, később a régi „csendőr laktanyában”,
majd a mostani Irinyiben koptattam az
általános iskola padjait. A Nike FAK-nál rúg-
tam a bőrt, közel tíz évig. Előbb Zircre, majd

később Veszprémbe a Lovassy L. gimnázium-
ba jártam. Saját vállalkozást kezdtem 1998-
ban, amit azóta is vezetek. Tanulmányokat
folytattam a Nyugat-magyarországi Egye -
temen, mechatronikai mérnöki szakon, majd
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és
Jogtudományi Karon szereztem jogász
diplomát. A település fejlődését évtizedek óta
látom, tapasztalom. Rengeteg dolog változott
jó irányban, de sajnos vannak dolgok, melyek
nem. Ezen szeretnék változtatni egy másfajta,
talán kicsit lendületesebb gondolkodásmód-
dal. Mit is gondolok a képviselői munkáról?
A latin MINISTER szó jelentése ad magya -
rázatot erre, ami annyit jelent, hogy szolga.
A településen élő embereket kell szolgálniuk
a képviselőknek a legjobb tudásukkal.
A sportturizmus felvirágoztatása egy siker
kez dete lehet Fűzfőn. A sétány és kör nye ze -
tének fejlesztése, valamint a nyaraló vendégek
helyben tartása programokkal is fontos fe l -
a dat a jövőben. Egy elektromos 18 személyes
busz vá sárlásával, megoldanánk a lakosok és
a ven dégeink strandra szállítását, ezzel a par -
kolókban csökkenne a zsúfoltság és mellette
gyűjtő körök kialakításával a település ré sze -

ket össze lehetne kötni vele, így az idő sek is
eljutnának boltba, postára, temetőbe. Kez de -
mé nyezésemre a város lakossága az Ön kor -
mányzattal összefogva 2 db defibrillátort
vásárol meg a napokban, ezeket a Cseberei és
a Föveny strandokra helyezzük ki. Szeretnék
még legalább két gép árát összegyűjteni,
akkor a Közösségi Házba, Fűzfőfürdőre és
a Cseberei óvodába is kerülne állandó elhe-
lyezésre életmentő készülék.  A közbiztonság
kérdésében hatalmas problémának érzem
a Gyártelepi munkásszálló kérdését. Infor má -
cióim szerint a végleges létszám 100-200 fő
között lesz. Már most is sokan panaszkodnak
az esti randalírozásra a környékén. Nem gon-
dolom, hogy egy, a turizmusból fejlődni
szándékozó településnek ezt kellene engedni.
A szakrendelések minőségi javulása hosszú -
távon elengedhetetlen. Minden fejlesztés
kárba vész, ha a legnagyobb gondunkat nem
oldjuk meg: ez a királyszentistváni szemét-
telep. Nincs más alternatívánk, be kell zárat-
ni! Élhető és fejlődő Fűzfőért!  Kérem Önöket
tiszteljenek meg szavazatukkal és bizalmuk -
kal október 13-án.
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Tóth Lajos Péter – képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!

Harminc éve élek Fűzfőn. Azóta látom a tel e -
pülés mindennapjait, fejlődését és azt ta -
paszta lom, hogy csak lassan jutunk előre.
Eközben a környező települések szépen fejlőd-
nek. Úgyis mondhatnám, hogy mi egyről ket-
tőre is nehezen lépünk, miközben mások már
ötről hatra igyekeznek. Most újra kezünkben
a lehetőség, hogy ezt megváltoztassuk, és új
képviselőket küldjünk a város vezetésébe.
Ezért ajánlom figyelmükbe társaimat, akikkel

együtt dolgozunk már most is: Kántor
Magdolnát, Lajkó Frigyest, Kádár Istvánt, Keil
Norbertet, Kerekes-Bakró Csongort.
Én 1966-ban Tapolcán születtem, gyermekko-
rom Révfülöpön töltöttem, középiskolába
a ta polcai Batsányi János Gimnáziumba jár-
tam, majd Győrben végeztem a Széchenyi
István főiskolán, autógépész és műszaki
tanárszakon. Később az ELTE-n számítástech-
nika szakos tanár lettem.

Balatonfűzfőn családommal élek, közöttük
két már felnőtt leánygyermekemmel, fele sé -
gemmel és édesanyjával.
Mesterpedagógusként helyben, a Veszprémi
Szakképzési Centrum Öveges József Szak -
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé -
giuma tanáraként informatikát és robotikát
tanítok, két éve az iskolát vezetem, szakvizs-
gázott tanár vagyok egyetemi végzettséggel.
Munkahelyemen közbeszerzési referensként
pályázatok írója- és megvalósítójaként is te -
vékenykedem. Ezekről a fejlesztésekről a helyi
lapban gyakran jelentetek meg cikkeket.

Szívesen veszek részt önkéntes munkákban.
Az iskola alapítványában is dolgozom, és ak -

tív tagja vagyok a római katolikus egyház
helyi közösségének.
A rendszerváltást követően két cikluson ke -
resz tül a révfülöpi önkormányzat humán bi -
zottságában tevékenykedtem és szereztem
önkormányzati tapasztalatot.
Tisztelt Választópolgárok!
Hivatásomból kifolyólag sokat találkozok
fiata lokkal és szülőkkel is, ismerem gond-
jaikat, terveiket. Azon fogunk társaimmal
kép viselőként dolgozni, hogy Balatonfűzfő
pályája ismét felfelé íveljen. Az utak és te -
rületek rendben legyenek, a fiatalok itt alapít-
sanak családot, a városrészek összetartozása
meg erősödjön és a gondok helyett meg -
oldandó feladatokat lássunk. Ezt úgy tudjuk
megvalósítani, hogy támogatjuk egymást és
mi is elfogadjuk a támogatást. Ezt kapjuk
meg a minket jelölő szervezetektől is.
Munkámban továbbra is elsődlegesnek tekin-
tem azt a szolgálatot, amit az emberek és Ba -
latonfűzfő érdekében végzek.

Számíthatnak ránk, mi is számítunk Önökre!
Közösen Fűzfőért!

TISZTELETTEL: TÓTH LAJOS PÉTER

Dr. Varjú Lajos – képviselőjelölt

40
Karinthy Frigyes, a nagy költő, író, humanista
gondolata: "Nem szabad a világot olyannak itt
hagynunk, ahogyan találtuk." S aki ismeri iro -
dal munk e kiemelkedő alakját, az kép ze letében
befejezi a mondatot: "Jobbá kell tenni!" Igen, ez a
feladatunk: a világ jobbá tétele! S ennek a világ-
nak része Fűzfő, szeretett városunk, amely
egyúttal otthonunk is! A feladat adott, nincs más
teendőnk, mint e szerint cselekedni! 1944.
június 16-án születtem Óváron, ahonnan 1927-
ben a lőporgyárral együtt édesapám, Varjú Lajos

fiatal lakatosként megérkezett, s ahol aztán
nyugdíjazásáig, 40 éven át dolgozott. Édes -
anyám, Molnár Katalin, látásának elvesztése
miatt munkát vállalni nem tudott. Öcsémmel,
Istvánnal, nehéz anyagi körül mények között
nevelkedtünk: nyaranta rendszeresen dolgoz-
tunk a gyárban, ami a Nitro kémiát jelentette.
Nyaranta végzett munkámból fedeztem részben
egyetemi tanulmányaim költségeit is.  Feleségem
Cseh Beáta, első házasságomból született lá -
nyom Anikó, unokáim Mátyás, Bence, Boglárka.
Mind nyájan Fűzfőn élünk. Általános iskolámat
Fűzfőgyártelepen, középiskolát Pápán a "Türr
István" Gim ná ziumban, egyetemi tanulmá -
nyaimat Pécsett, a "Janus Pannonius" Állam -és
Jog tudományi Egyetemen fejeztem be. Ezt kö ve -
tőn Baranya megyében 7 évet dolgoztam, állam -
igazgatási munkakörökben.
1975-ben jöttem haza Fűzfőre. 1975-1990 között
Balatonfűzfő Litér Nagyközségi Közös tanács
elnökeként, 1990-2006 között Balatonfűzfő Nagy -
község, majd 2000-től Balatonfűzfő Város polgár -
mestereként, 2010-2019 között önkormányzati
képviselőként dolgoztam: ezek az évek adják ki
a bemutatkozásom címeként adott 40-es számot,
ami a fűzfői közszolgálatban eltöltött 40 évet takar-
ja! Ennek a négy évtizednek a város fejlődésében

megvalósult, jelentős eredményeit terjedelmi korlá-
tok miatt bemutatni lehetetlen: jelzésszerűen
sorolok fel csupán néhányat, a fontosabbak közül:
víz-csatorna, gázhálózat teljes kiépítése, új ál ta lá -
nos iskola, óvoda, kisáruházak, utak, járdák, stran-
dok építése, megújítása, stb. Az önkormányzati
időszak két kiemelkedően jeles eseménye volt
jelképeink, a címer és zászló megalkotása, valamint
a várossá avatás felemelő ünnepe!
Mindaz, amiről itt szót ejtettem, s mindaz, ami
most kimaradt, az itt élők közös akaratának
eredménye volt: ki bírálattal, ki javaslattal,
tanáccsal, a közműépítéseknél pedig jelentós
anyagi hozzájárulással is hozta létre azt, amitől
ma jó Fűzfőn élni! Igazzá vált legrégebbi civil
szervezetünk, a Fűzfői Atlé tikai Klub alapszabá-
lyában írt jelmondat: "Összetartás ad erőt!"
Nekem pedig, a fentieken túlmenően, mindvégig
utat mutatott,  az a 17. századi, székkapitányi
esküben foglalt fogadalom is, mely szerint "...az
előttem perlekedőknek az én értelmem szerint
igaz törvényt teszek...mind szegénynek, mind
boldognak , igazat nem hamisítok, hamisat nem
igazítok, hanem mindennek  igaz leszek...”
Mindezt jó szívvel ajánlom valamennyi polgár -
mester és képviselő-jelölt társamnak: jómaga-
mat pedig önkormányzati képviselőnek!
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Vipler Zoltán – képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok!

Vipler Zoltán vagyok, feleségemmel és
fiammal Fűzfőfürdőn élünk.  Az iskolai évek
után építőipari vállalkozást indítottam, amit
azóta is sikeresen irányítok. Kőműves mester-
vizsgával és felelős építőipari műszaki vezetői
engedéllyel rendelkezem, több mint 20 éve
építünk cégemmel otthonokat, üzleteket.
Az elmúlt 44 évben, amit Balatonfűzfőn

töltöttem a születésem óta, ezalatt sok dolog
változott, de álláspontom szerint a városunk
a környező településekhez képest nagyon las-
san fejlődik. Ez nem feltétlen finanszírozási
okokra vezethető vissza, inkább a fiatalos
lendület hiányára.
Terveim között szerepel, hogy városunk a kö -
vet kező ciklus alatt ne csak utolérje a kör nye -
ző települések színvonalát, hanem azt felül -
múlja.

A fiatalok a településről jelen pillanatban
elvándorolnak, ezt a folyamatot úgy tudjuk
megállítani, hogy otthonteremtési lehetőséget
biztosítunk a helyi fiataloknak. Az eddigi jó
közbiztonság fenntartása továbbra is fontos
feladat.

Műszaki végzettségemet a város beruházá-
sainak ellenőrzésén tudnám kamatoztatni,
így minőségben jobb és tartósabb munkákat
tudnánk átvenni.

Az Önkormányzati beruházásoknál, első sor-
ban helyi vállalkozásokat, mesterembereket

kell bevonni, mert ők, akik ide fizetik az adó -
ju kat, amiből további fejlesztések való sít ha -
tóak meg. Ők számon kérhetők, egy prob léma
esetén, nem úgy, mint egy eseten ként több
száz km-re lévő cég.

Szeretett fűzfőfürdői óvodám fejlesztése el ke -
rülhetetlen, hogy a felnövő generáció is szép
és egészséges környezetben tölthesse ezeket
a meghatározó éveket.

21. századi városközpont építése, kialakítása.

Az időseinknek és rászorultjainknak segítő
kezet kell nyújtanunk, problémájukat meg
kell hallgassuk, majd azokat kötelességünk
meg oldani.

Legfontosabb feladataim egyike képviselőként
és balatonfűzfői lakosként is, hogy a király -
szentistváni szeméttelepet zárják be és rekul-
tiválják.

Jelszavam: KIVÁLÓ EGÉSZSÉGET MINDEN -
KINEK!
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