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Gyöngyösi Miklós polgármesterjelölt
A lakók elégedetlensége vezetett ahhoz,
hogy ezen sürgősen változtatni kell.

Minden erőmmel azon leszek hogy:

Kedves Választó polgárok!
Gyönyösi Miklós vagyok, 3 gyermek édesapja. Harmincöt éve lakom Fűzfőgyártelepen.
Miért döntöttem az indulásról?
Minket, hétköznapi embereket a város
vezetésben az elmúlt 20 évben nem képviselt
senki.

– munkahelyek létesüljenek
– támogassam a munkahelyteremtőket
– közmunkaprogramba bevonni a dolgozni
akaró egészségkárosottakat is.
– helyezzük előtérbe a produktív munkát
segítő programokat.
– mélyszegénységben élők segítése (sajnos
nagyon sok ember él méltatlan körülmények között)
– helyi vállalkozók munkához jutása
– át kell tekinteni a szolgáltatások minőségét
orvosi ellátás, víz-csatorna, szemét szállítás)
– hangsúlyosan kell kezelni a fiatalok helyzetét, programjainak legalább 25 %-a
Őket szólítsa meg.
– egyházak hitéleti tevékenységeit támogatni kell a helyi civil szervezetek bevonásával.

– a város fejlődése szempontjából alapvetően fontos személyi változások végrehajtása
– szégyenletes útjaink, járdáink, köztereink
helyretétele
– pályázatai forrásokkal segíteni a horgászokat
– városközpont létrehozása
– KT ülések és a helyi hírlap cenzúra mentesítése
– Városunk fejlődése érdekében pályázatokon való részvétel, az infrastruktúra fejlesztésére
– Karitatív szervezetekkel való együttműködés
– Sportcsarnok építésének és a Nike-Fak
sportolóinak támogatása
– Doktor-kert parkosításának támogatása
– olcsó szállás helyek kialakítása (turizmus)
„Olyan Fűzfő kép rajzolódik elém, ahol gyermekeim is büszkén mondhatják bárkinek:
fűzfői vagyok és jó fűzfőinek lenni.”
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Keil Norbert polgármesterjelölt

„Csak az ostobák hagyják a döntést a sorsra”
Chris Greenhalgh
Keil Norbert vagyok. 1978-ban Esztergomban születtem. Balatonfűzfőn 33 éve élek,
nős, két gyermek édesapja vagyok. 1997-től
vállalkozóként dolgozom az idegenforgalom,
kereskedelem területén. A helyi vitorlás egyesületben közel húsz évet versenyszerűen sportoltam. Több éven át a magyar válogatott
tagja lehettem. A Nitrokémia Vitorlás Klub
egyik alapító tagja voltam. Hazai és nemzetközi versenyeken, mint versenyző, segítő vettem részt. Itt szereztem sportolói, sportdiplomáciai és idegenforgalmi tapasztalataimat.
Tanulmányaimat Balatonfűzfőn végeztem,
végzettségem irányítástechnikai műszerész.
Később elvégeztem az Ingatlan kezelői és
értékbecslői iskolát is. Vállalkozóként a
Föveny strandon 13 éve dolgozom.
Megéltem több fejlesztési elképzelést.
Elszomorított, hogy a városvezetés nincs a
helyzet magaslatán. Már tervezési szinten
problémákba ütköztünk, lebonyolításról, építésről, üzemeltetésről nem is beszélve.
Mindezek mellett mi helyi vállalkozók sem
éreztük a segítő szándékot, sokszor inkább a
gáncsoskodást. Ezek összessége ösztönzött
arra, hogy induljak az önkormányzati választáson, mint polgármester és képviselő. Érzem
magamban azt az erőt, tenni akarást, elszántságot, és tudást, ami a mi kis városunk jövőjét
tudná szolgálni és elindítaná a megújulás
útján. Az elmúlt években tapasztalt számomra negatív események városunk életéből: –
Környezetünk (mint balatoni település nem
megengedhető ez a rendezetlen környezet) –
Beruházások (a strandi beruházáson kívül
nincs más, ami bevételt hozna a városnak.
Ugyanakkor a beruházások mindegyike
jelentős többletkiadással valósultak meg.

Kinek a hibájából?) – Kötvényfelhasználás
(miből akartuk fizetni a kamatokat, nem
találtam olyat, amely konkrétan bevételt is
hozott volna) – Vízmű (még a megvételét
értem, de ha nem értünk a kezeléséhez miért
akarunk ebbe mások kárán beletanulni, mindenki, aki értett a rendszerhez tudta milyen
költséggel jár és milyen rossz állapotban van.
És ha ez mind nincs akkor is csak nagyon
hosszútávon lehetett volna jövedelmező.
Kedvező megvételét jó nyereséggel értékesíteni lehetett volna. Ehelyett a lyukas zsákunkat
próbáltuk foltozni.) – 15,5 ha (A kétezres
évek elején volt rá jelentkező. Akkor azért
nem adta el az önkormányzat, mert belterületté váltásakor a becsült értéke 850–1000
MFt volt. Akkor 2009-ben miért volt sürgős
eladni 250 Mft-ért? Az első ajánló 150 épületes apartman központot épített volna, ez
mind idegenforgalmi adóbevételt hozott
volna. Ma meg ott áll néha gondozatlanul.
Van-e belőle adóbevétel?) – Salakos pálya
(értékesítette a város 50Mft-ért, majd nem
segítettük azt a vállalkozást, akinek eladtuk,
sőt hátráltattuk a tervei megvalósításában.
Ennek köszönhetően elesett a megnyert
pályázatától a város meg idegenforgalmi
lehetőségétől. Visszavásárlással nem éltünk.)
– Sétány (kérdéses nem veszik-e el a pályázat.
Hogyan valósul meg 2015 nyarára, amikor
még egy kapavágás sem történt, ingoványos
területen és közeleg a tél is.) – Megbecsülés
(nincsenek az itt élő emberek megbecsülve és
az itt dolgozó vállalkozók elismerve. És nincsen egyik sem bevonva a város mozgatórugójába, hogy ők is érezzék ez az Ő városuk) –
Szemétszállítás (az elmúlt 10 év egyik legtöbbet emlegetett problémája, ma is.) –
Utak, járdák, középületek, csatornák
(rendben, hogy nincs rá pénz, de legalább
szinten kellene tartani őket, mert egyszer csak
már nem lesz mit.) – Hivatal működése
(szerintem a hivatal működése egyszerűsíthető és átgondolások után ésszerűsítés szükséges.) Szerencsére történtek pozitív események
is városunkban. Kistenisz pálya megújítása,
közterek létrehozása, tobruki csomópont
megépítése (igaz a körforgalom jobb lett
volna), strandfejlesztés, önkormányzati épület fejlesztése (kár, hogy ekkora településnek
nem szabadna ilyen hivatalt fenntartania),
iskola fejlesztése (kár hogy a gyerekek száma
újból a felére esett). Amit csapatommal szeretnék Balatonfűzfőn változtatni: a város
vezetését úgy képzelem el, hogy a három

városrészt egy egységes településsé kell kovácsolni. Ennek megvalósítása a városközpont
megépítésével lehetséges. Olyan hivatalt,
ahol felelős, szakképzett, és hatékony szakemberek dolgoznak értünk. Életút program
keretén belül támogatni az újszülöttektől a
szépkorúakig a lakosságot. Folyamatos kapcsolattartás az itt élőkkel. Nyugdíjas klubok
és a polgárőrség támogatása, ifjúsági kör
kialakítása. Város gondnokság átalakítása.
Tisztább várost, rendezettebb közterületet,
utak karbantartása, parkok kialakítása, játszóelemek kiépítése a sétányon. Turisztika és
vízi sport központ létrehozása. Környező
településeket is kiszolgáló, szórakoztató és
városközpontot. Helyi vállalkozókat támogatni, kedvező feltételekkel. Pozitív gazdasági
eredményeket hozó vállalkozásokat honosítani az ipari területre, amelyek az itt élő
embereknek biztosítanak munkahelyet.
Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítása.
Városi ingatlanok megfelelő hasznosítása
vagyonmegtartással. Városi vagyon növelése.
Sportcentrum jobb kihasználása, hobbi és
versenysport felélesztése. Városi stadion nevéhez méltó rendbetétele. Egész éven át életet
Fűzfőnek közösségi programokkal. Számtalan ötletünk és tervünk van a város újjáélesztésére. Ezeket bővebben a lakossági fórumainkon megosztjuk önökkel. Sajnálattal
látom, hogy a mi kis városunk a mai napig
nem érte el azt a szintet, amit más kisvárosok
már az ezredforduló idején átléptek. Ez azért
is kellemetlen nekünk itt élőknek, mert
Balatonfűzfő adottságai alapján sokkal többre hivatott. Nem tudtunk élni a rendszerváltást követően a lehetőségekkel és azóta sem.
Nitrokémiának köszönhetően a 90-es évek
végéig bőven volt bevétele városunknak, ezáltal volt munkahelye az itt élőknek. Ebből az
állapotból közel tíz év alatt átbillentünk a
sanyarú sorsú városok körébe. Balatonfűzfőnek több számunkra fontos területen volt
jelentős múltja: munkahelyek, sport, infrastruktúra, egyszóval akkor egy élhető város
volt. Ez már mind a múlté, de lehet rajta változtatni! Mi kell hozzá? Más látásmód, fiatalos lendület, jó ötletek, tenni akarás, jó szándék, tapasztalat és nem utolsó sorban rengeteg szorgalom. Mi ebben látjuk a jövőt, gyermekeink lehetőségeit. Ehhez kérem megtisztelő bizalmukat és segítő szavazatukat. Fűzfő
Mindenkié, Mindenki Fűzfőért!
Tisztelettel: Keil Norbert
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Kiss Zsuzsanna polgármesterjelölt

Először is ezúton is köszönöm ajánlásaikat.
Ezzel lehetővé tették számomra, hogy újra
megméressem magam a korábban megkezdett munka folytatásáért.
Kiss Zsuzsanna vagyok. 2002–2006-ig képviselőként, majd 2006–2010 között polgármesterként dolgozhattam Balatonfűzfőért.
A 2010-es választási vereség számos dologra
rámutatott. Nyilván fájdalmas volt, ugyanakkor alkalmat adott a számvetésre, a hibák
elemzésére.
2014-ben a korábbi ciklus és az azóta eltelt
időszak tévedéseiből tanulva és annak
tapasztalataira támaszkodva alkalmasnak
érzem magam arra, hogy polgármesterként
szolgáljam városunkat.
A 2010-ben megfogalmazott gondolatok
nagy részét ma is aktuálisnak tartom, programom összeállításánál ezeket tartottam
szem előtt.
Már meglévő értékeinkre, hagyományainkra
támaszkodva szeretném a 2006-ban megkezdett munkát folytatni.
Gyökereink stabil alapot nyújtanak, többek
között ezekre építve fogalmaztam meg programom központi üzenetét: Sport, Sportfejlesztések, Sportturizmus. Az ehhez kapcsoló adottságaink maximális kiaknázása, a
megújításra váró létesítmények ésszerű és
összehangolt fejlesztése nem csupán turisztikai vonzereje miatt nagy jelentőségű,
hanem mert többek között a munkahelyteremtés lehetőségét is magában hordozza.
Emellett rendelkezésre állnak azok a
korábban elfogadott tervek amelyek meg-

alapozzák a település további fejlesztési
programját, valamint a polgármesteri
program része a település jelenlegi működtetésére vonatkozó konkrét elképzelés is.
Településfejlesztés, városüzemeltetés,
közösségépítés, e három területet egyensúlyban tartva szeretném megválasztásom
esetén polgármesteri munkámat végezni.
• Megválasztásom esetén célom: Sportlétesítmények fejlesztése és infrastruktúrafejlesztés Ezen belül: Sportpálya teljes
megújítása, part menti területek ligetes
területté alakítása, bicikli utak fejlesztése.
„Delta” területére vonatkozó fejlesztés
elindítása a 2006-10-ben elfogadott tervek
alapján. Iparterület hasznosítása a terület
vagyonkezelőjével, ezen belül a Földalatti
erőmű hasznosítása, strandjaink állapotának folyamatos javítása, Közösségi Ház,
Árpád úti óvoda és volt Jókai épületegyütteseinek összehangolt fejlesztése.
• Városüzemeltetés területén feladat az
intézmények autonómiáját visszaállítása.
(Csak akkor várható el felelős, szakmai irányítás a vezetőktől, ha hagyjuk őket dolgozni.). Elérendő cél a településkép javítása, „köszönőfelületeink” folyamatos rendben tartása. Intézmények közötti koordináció erősítése.
• Közösségépítés területén azért fogok dolgozni, hogy aktívabb és közvetlenebb kapcsolatot tudjak kialakítani az itt élőkkel, a
civil szférával. Hagyományaink, működő
rendezvényeink megtartása mellett szükség van még több olyan eseményre, amely
közelebb hozza egymáshoz a Fűzfőieket.
Fiatalok, középkorúak és idősek számára
elérhető programok megvalósítása, például
Színház előadások újraindítása, Házasság
hete rendezvénysorozat meghonosítása.
Rengeteg tennivaló áll előttünk. A 2006ban elindított pozitív folyamatok jelentős
része megtorpant, a társadalmi viták után
elfogadott stratégia megvalósítása leállt. Én
azok alapján szeretném folytatni a város fejlesztését a véletlenszerű döntések helyett.
Olyan társakkal indulok a 2014-es önkormányzati választásokon, akik támogatják
programomat, saját elképzeléseikkel kiegészítik azt. Szakmailag sokszínű, az élet
különböző területein sok tapasztalatot szerzett, emberileg értékes, Balatonfűzfőt szerető társak, akikre bátran építhetek.

Úgy gondolom a városvezetés akkor lehet
sikeres, a település jövőjéről hasonlóan gondolkodó emberekből áll akiknek döntései
egy irányba mutatnak és együttesen bírják a
település bizalmát.
A polgármester ugyan meghatározó embere
a városvezetésnek, de csak akkor lehet igazán eredményes, ha olyan képviselőkkel dolgozhat együtt, akik támogatják tervei megvalósításában. Széthúzó, kompromisszumra
és döntésre képtelen testület nem tud a település hasznára lenni.
Az itt rendelkezésre álló terjedelem a polgármesteri program vázlatos ismertetését
teszi csak lehetővé. Az elkövetkezendő
hetekben minden településrészen tarunk
lakossági fórumokat, ahol bemutatkoznak
képviselőjelölt társaim is, és részletesen
ismertetem programomat.
Mindenki jelenlétére, véleményére, építő
kritikájára és nem utolsó sorban támogatására számítunk!
Tisztelettel:
Kiss Zsuzsanna független polgármesterjelölt,
FIDESZ támogatással
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Marton Béla polgármesterjelölt
ba kötötték a kezünket. A vízmű megvásárlásával egy feneketlen zsákot is kaptunk, ami
343 millió Ft-ot nyelt el, s a működtetését át
kell adnunk a DRV-nek. Így esély sincs a
megtérülésre.

Közel az emberekhez, együtt az emberekkel.
Marton Béla vagyok. 1955-ben Pápán születtem. Balatonfűzfőn 37 éve élek.
Foglalkozásom pedagógus, nemrégiben tettem eleget a próbaminősítési eljárásnak, így
mesterpedagógusi besorolást kaptam.
Fűzfőfürdő első iskolájának utolsó igazgatója voltam, és a város első mesterpadagógusa.
Jelenleg polgármesterként fizetés nélküli
szabadságon vagyok. Munkahelyem az
Irinyi János Általános Iskola. Az Oktatási
Hivatal trénereként tutori és vizsgáztatási
feladatokat látok el. Szakmai ellenőrzésre,
pedagógusok minősítésére készítek fel és
vizsgáztatok szakértőket. 1990-től települési
képviselőként, 2010-től polgármesterként
szolgáltam a településünket.
„Polgármester:
Már a szót boncolgatva is megtaláljuk a keresett jelentést! Mester, tehát olyan személy,
akire tudása, tapasztalatai, vagy bármilyen
emberi értéke miatt felnéz a település lakossága. Tetteit és szavait a meggondoltság, higgadtság jellemzi. Mindig őszintének,
segítőkésznek kell lennie azokkal szemben,
akik tőle várnak iránymutatást, segítséget. Az
biztos, hogy hiba nélküli ember nem létezik,
de ez nem is elvárás. Viszont megkövetelhető
tőle, hogy a hibáiból tanuljon, próbálja őket
kijavítani. Ennek pedig alapja, hogy vállalja
fel azokat és vállaljon felelősséget is értük!”
( Jurcsó János)
Ismét független jelöltként kérem a bizalmukat. A négy éve elkezdett változásokat szeretném folytatni. Közel az emberekhez,
együtt az emberekkel. Sikerült a város
működőképességét megteremteni, pedig a
kibocsátott kötvény terhei három évig gúzs-

A szakszerűtlenül végrehajtott iskolabezárás
hatására drasztikusan lecsökkent a tanulólétszám. A létszámcsökkenés folyamatos, ezt
nem sikerült megállítani. A tanköteles korú
gyermekek fele más iskolába jár. A következő ciklus fő feladata lesz, hogy a működtető
minden eszközével segítsük a helyben lakó
általános iskolai diákok megtartását, az iskola kínálatát akár helyi forrásokból is bővítsük. Az iskolai munkát az önkormányzat
többlet órákkal támogatta, támogatja. Nem
nevezhető mostohagyermeknek az egyetlen
iskolánk, még akkor sem, ha az állam tartja
fenn.
A tobruki óvodában működő nyugdíjasklub
épülete bővítésre szorul. A dinamikusan fejlődő közösség kinőtte már a neki biztosított
közösségi teret.
Csak felelősen előkészített beruházások
valósulhatnak meg, a források és az üzemeltetési költségek ismeretében.
Szeretném a következő ciklusban a térségi
integrált gazdaságfejlesztési vezérprojektek
közül a Szivárvány Óvodát fejleszteni. Erre
700 millió Ft a hozzárendelt összeg.
A strandjaink innovatív fejlesztésére a ciklusban 500 millió Ft-ot költhetünk a javaslataink alapján készült fejlesztési dokumentum szerint.
A már működő Fűzfa Szociális Szövetkezettel együttműködve a munkahelyteremtésért, az idősek, szociálisan rászorultak szociális és vagyonbiztonságáért mindent meg
kell tenni.
Folytatni kívánom a nyitott ajtók óráját, a
KT-KÁVÉ rendezvényt, a vezetői értekezleteket, a civilekkel történő havonkénti egyeztetést. Vallom, hogy csak így lehet élő a kapcsolat. A meglévő vállalkozások számának a
bővítését szorgalmazom, ezek színtereinek
biztosítását az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosításával, értékesítésével.
A ciklusban bevezetett már hagyományos
rendezvények körét bővíteni kell. Ezek a

közös programok összehozzák a település
lakosságát.
Fejlesztendő területek
• Közlekedési rendszer
• Turizmus
• Intézményi hálózat
• Iparfejlesztés, innovatív és kísérleti technológiák kialakítása
• Környezetvédelmi beruházások
Ezek mindegyike kidolgozott elképzelés,
hely hiányában nem tudom kifejteni őket.
De talán a legfontosabbak egyike a parti
sétány és kerékpárút melletti szakasz területének fejlesztése.
– Ökosétány és ökopark kialakítása,
tanösvény, bemutatóközpont, kilátó
pontok, kalandpark, lombkorona szintű sétaút, pihenőhelyek, partnerség a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósággal és a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal.
Célok még felsorolásszerűen: a Honismereti
füzetek további kiadása. A vízi sportcentrum, a városi stadion fejlesztése. A sportcsarnok létesítésének a támogatása. A biztonságosabb közlekedés feltételeinek vizsgálata, javítása, ahol kell utcák egyirányúvá
tétele. A helyi utak, átereszek karbantartása,
a zöld területek igényesebb fenntartása.
A Városgondnokság munkájának a megerősítése tárgyi és személyi vonatkozásban egyaránt. A civil szervezetek fokozottabb bevonása a döntés előkészítésekbe. Térségi kerékpárút hálózat továbbfejlesztése. Az egyházakkal kialakított jó kapcsolat további erősítése. Működésük – jelentőségükhöz méltó –
támogatása. Az orvosi rendelőink fejlesztése.
Polgármesterként továbbra sem a hatalom
gyakorlása a célom, hanem a balatonfűzfőiek szolgálása. Ahogy ezt tettem eddig
is. Mert csak így érdemes.
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Szanyi Szilvia polgármesterjelölt
Független jelöltként indulok, mert úgy gondolom, hogy a testületi munkát nem
befolyásolhatják a pártok érdekei, vitái.
Nem egymás ellen, hanem együtt kell dolgoznunk Fűzfőért!

Műszaki, informatikai, kereskedelmi végzettséggel rendelkezem. Informatikus közgazdász diplomám van. Általános menedzser szakon végeztem. 15 éves vállalkozói
tapasztalat áll a hátam mögött. 8 éve vagyok
a képviselő testület tagja. Az előző ciklusban tagja voltam a Pénzügyi bizottságnak,
majd a Településfejlesztési és Településüzemeltetési bizottságnak, ebben a ciklusban a Településfejlesztési bizottság elnöke
voltam.
Célom a város szervezettebb irányítása, aminek a legfontosabb elemeinek a tervezést,
irányítást, ellenőrzést tartom!
Jelentős szerepem volt a turisztikai egyesület
eredményeiben. 5 év alatt együtt, összefogva
ötszörösére növeltük a város turisztikai
bevételeit, pályázatokat nyertünk meg és
elismerést szereztünk a térségben.
Képviselői munkám során megtapasztaltam,
hogy nehéz mindenki számára megfelelő
döntést hozni, de a közösségi érdekeket
minden esetben előnyben részesítettem az
egyéni érdekekkel szemben!

Programom:
• A településkép javítása, vonzóbb arculat.
Virágos, tiszta, rendezett közterületek!
(Ehhez a Városgondnokságnak megfelelő
létszámmal, eszközökkel, és alkalmas vezetővel kell rendelkeznie!)
• A szelektív hulladékudvar megnyitása.
(Zöldhulladék elhelyezésének lehetősége)
Közüzemi hulladékszállítás lakásonkénti
számlázásának bevezetése. Ne fizessen
senki más helyett!
• Jól működő csapadékvíz-elvezető rendszer
• Kulturális értékeink jobb megbecsülése,
támogatása, mint például az Irinyi gyermek fúvószenekar, ének- és tánckarok.
• Idősek -a múltunk- megbecsülése. A 70
éven felüliek karácsonyi csomagjának viszszahozása. Ez egy csekély ajándék volt, de a
képviselők így megismerkedhettek olyanok problémáival, akik sok esetben ki sem
tudtak mozdulni a lakásukból.
• Temetőjárat bevezetése.
• Munkahelyteremtés. A helyi vállalkozások
megbecsülése, támogatása. Vállalkozást
Segítő Alapítvány újbóli működtetése. Az
iparűzési adó lehetőség szerinti csökkentése, mellyel több vállalkozás számára teremthetünk kedvező feltételeket Balatonfűzfőn, és ez által munkalehetőségeket
• Turisztikai lehetőségeink tovább fejlesztése, pl. sportturizmus. Tobruki strand iszapkotrása. Új, kultúrált turisztikai iroda építése. Strandok tovább fejlesztése.

• Mindent megteszek, hogy pályázatból
megépülhessen a sportcsarnok!
• Gyári utcai ingatlanok értékesítése családi
kedvezmények bevezetésével.
• Bölcsődei helyek bővítése.
• Közösségépítés, civilközösségi élet kiszélesítése, ifjúsági klub kialakítása.
Azt gondolom, hogy csak abból válhat jó
polgármester, aki ismeri az önkormányzat
működését, a helyi civilszervezetek munkáját, a település pénzügyi, gazdasági, műszaki,
szociális helyzetét, vállalkozói tapasztalatokkal és gondolkodásmóddal rendelkezik
és tudja milyen lépéseket kell tenni a fejlődés
és fennmaradás érdekében. Aki a megoldásokat és nem a kifogásokat keresi!
Hiszem, hogy csak akkor fejlődik a város, ha
a vezetőjének vannak céljai, és mellette
olyan képviselők állnak, akik programját
támogatják és azok eléréséért SZÍVVEL,
LÉLEKKEL, TETTEKKEL küzdenek!
Kérem, szavazzon Rám és a csapatomra!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ, GORZA
ISTVÁN,
GYŐRFFY
GYULA,
GYURKOVICS ÁGNES képviselőjelöltekre
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Balogh Tibor képviselőjelölt

Marton Béla polgármesterjelölt csapatának tagja
Más szemmel a Sikeres Balatonfűzfőért.
Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Balogh Tibor vagyok, 48 éves, nős, három
gyermek boldog édesapja. Pápán születtem, a
katonai főiskola elvégzése után 1987-ben avattak hadnaggyá. Katonai pályám során Pápán,
Veszprémben szolgáltam, lokátorjavító mérnökként, ifjúsági munka instruktorként,
később egy több ezer fős alakulat szociális és
esélyegyenlőségi referenseként, kommunikáci-

ós szakemberként. Ma már tudom nagyon jól
döntöttem, amikor Veszprém betondzsungele
után Mámatetőt választottam. Túlzás nélkül
állíthatom, szerelmese lettem a településnek.
Kevés olyan fás, erdős, stílusában egységes és
családias lakótelep van, mint Gyártelep.
Lenyűgöz Tobruk kiskertes üdülőövezetének
rendezettsége, Mámatető és Fűzfőfürdő sokszínűsége, ahol régi és modern oly jól megfér egymás mellett. Azért van teendőnk még bőven!
Múltat! Mondják, akinek múltja nincs, jövője sem lehet. Egy ilyen Szent Istvánig visszaeredeztethető múlttal rendelkező településnek
rendelkeznie kell egy állandó helytörténeti
kiállítással Fűzfőfürdőn, és megérdemelnénk
egy ipartörténeti kiállítást is Gyártelepen!
Jövőt! Jövőnk a gyermekeink. Sajnos egy
folyamatosan elöregedő település vagyunk. A
településrészek közötti területeken kialakított
összközművesített, olcsó építési telkek kialakításával kell fiataljainkat városunkban tartani.
Kenyeret! Sajnos nem érkezett meg az a multinacionális beruházás, melyet reméltünk. Adókedvezményekkel, a 72-es számú főút melletti
telephelyek kialakításával tegyük vonzóvá tele-

pülésünket a kis és középvállalkozások számára!
Tudást! Kitűnő óvodáink vannak megfelelő
kapacitással, de iskoláinknak el kell indulni
egy magasabb szintű oktatás irányába, hogy
bátran megmérettethessünk!
Szívet! Azt mondják, Fűzfőn megállt az idő,
a strand megépítését leszámítva az elmúlt 20
évben nem történt semmi. Ez azért erős túlzás, de továbbra sincs városközpontunk,
korzónk, piacunk! Legyen!
Tisztaságot! Egyik legvonzóbb Balatonfűzfőben a tiszta, rendezett környezet! Ügyeljünk életterünkre, maradjon tiszta levegőnk!
Életet! Van csodálatosan felújított művelődési központunk és könyvtárunk, jól karbantartott Közösségi házunk! Több életet a
falak közé és köré! Ne csak nyárra, fiatalnak
és idősebbnek egyaránt. Igazi élő, lüktető
parti sétányt, ahol akár pecázni is lehet!
…és ami a legfontosabb: Rólunk, fűzfőiekről NÉLKÜLÜNK NE döntsenek!
Ismerjen meg, szólítson meg, mondja el,
Ön milyen Balatonfűzfőben szeretne élni!
Kérem, ajándékozzon meg bizalmával,
megtalál a 7-es sorszám mellett.

Batyki Árpád képviselőjelölt

Köszöntök minden kedves balatonfűzfői
lakost!
Batyki Árpád vagyok. 1976-ban születtem,
nős, egy 5 éves kislány édesapja.
15 éves korom óta dolgozom a vendéglátásban. Lehetőségem volt itthon és külföldön,
első osztályú éttermekben dolgozni az
ország legnagyobb konyhafőnökei mellett.
2001-ben költöztem Balatonfűzfőre. Ide
született gyermekem, itt van vállalkozásom.

Ide tervezem a jövőmet, családom jövőjét,
mert rengeteg lehetőséget lát Balatonfűzfőben.
Szeretném képviselőként a város jövőjét, fejlődését segíteni, fantasztikus, de kihasználatlan értékeire felhívni a figyelmet és tenni
azért, hogy Balatonfűzfő olyan város legyen,
amilyen lehetne.
Adottságai a sport, a város elhelyezkedése,
amely a turizmus és a kereskedelem szempontjából kimondottan kedvező. Ezekkel az
adottságokkal munkahelyeket lehetne
teremteni az itt élő emberek számára.
Támogatnám különböző adókedvezményekkel azokat a vállalkozókat, akik 100 %ban Fűzfőieket foglalkoztatnának.
Szeretnék ingyenes strandot a helybélieknek, szeretnék egy helyet, amit ha megkérdezik ,,hol van a központ?” tudnék rá válaszolni. Olyan központot szeretnék ahol a
fiatalok, középkorúak és az idősebbek megtalálnák a vásárlási igényeiket, szórakozásukat, egy helyet, ami a kikapcsolódásról szól a
megfáradt dolgozó helyieknek és a turistáknak egyaránt.

A város akkor fog fejlődni, ha az itt élők
életszínvonala fejlődik, ehhez pedig a legrövidebb út a munkahely teremtő beruházások megvalósulása.
Itt a lehetőség „most, hogy az adósságokat
átvette az állam”, hogy egy olyan várost építsünk, ami eltartja magát, fejlődik és képes
meglepetéseket okozni.
Itt a lehetőség, hogy olyan embereket támogassanak, akik tenni akarnak a városért és az
itt élőkért.
A Mi csapat tagja vagyok, akik mind tenni
szeretnének egy jobb jövőért, nem anyagi
okokból, hanem mert fontos számukra a
hely ahol élnek, ahol gyermekeik élnek.
Kérem, szavazzanak rám és csapatunkra,
hogy megvalósíthassuk terveinket.
Mi csapat: Batyki Árpád, Ujváry Evelin,
Kovács András, Horváth István, Keil
Norbert
Fűzfő Mindenkié, Mindenki Fűzfőért!
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Benczéné Jánka Anikó képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Az alkalmat megragadva szeretném megköszönni Önöknek, hogy aláírásukkal bizalmukat adták, és lehetővé tették, hogy induljak a 2014. évi képviselő választáson!
Nevem Benczéné Jánka Anikó. 1963-ban
születtem Veszprémben. Hazahozatalom
óta balatonfűzfői lakos vagyok. Itt jártam
általános iskolába, itt tanultam az első szakmámat, és az érettségi bizonyítványomat is
itt kaptam a kezembe. Egy gyermekem van.

Nagylányom az ELTE első éves hallgatója.
Mint az itt élők közül sokaknak, a munka
világának első lépcsőfoka számomra is a
Nitrokémia volt, vegyész laboránsként
műszakvezető voltam.
Jelenleg egyéni vállalkozást működtetek
Balatonfűzfőn. Vállalkozásom kereskedelemmel foglalkozik, részben területi képviselőként
dolgozom. A városnak fizetem az iparűzési
adóm 100%-át. Tevékenységem során bejárom
az egész országot. Tapasztalataimat önkéntes
munkámban, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület elnökhelyetteseként is hasznosítom.
Részt vettem a parti sétány kialakításának
előkészületeinél, és a BalatonfűzfőINFO létrehozásában. Tevékeny szervezője, lebonyolítója voltam a tavalyi évben megrendezett
Vásári Vigadalom rendezvény sorozatnak.
Feltérképezése volt ez egy helyi termelői piac
létrehozásának. Folyamatosan támogatom a
turisztikai és sport rendezvényeket.
Büszke vagyok arra, hogy itt élhetek a gyönyörű Balaton partján, ezen a szép és különleges adottságú településen! Hiszem, ha a
városok közül a nyertesek közé szeretnénk

tartozni, ahhoz új megoldásokra, korszerű
városvezetésre van szükség!
Meg kell hallani a problémákat, és meg is
kell azokat oldani, mindenkinek a legjobb
tudása szerint! Így gondolkodom, és szeretném ezt tenni képviselőként is!
Őszintén remélem, hogy az előttünk álló
választási kampány becsületes és tiszta időszak lesz, alternatívákat felkínálva városunk
lakói számára!
Szanyi Szilvia polgármesterjelölt programját
csapatunkkal közösen állítottuk össze.
Tervezzük együtt Balatonfűzfő jövőjét!
Hiszem, hogy csak akkor fejlődik a város,
ha a vezetőjének vannak céljai, – ezért támogatom
polgármesterjelöltként
SZANYI SZILVIÁT – és mellette olyan
képviselők állnak, akik programját támogatják és azok eléréséért SZÍVVEL,
LÉLEKKEL, TETTEKKEL küzdenek!
Kérem, szavazataival támogassa csapatunkra! GORZA ISTVÁN, GYURKOVICS ÁGNES, GYŐRFFY GYULA,
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ képviselőjelölteket

Bíró Katalin Ibolya képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Elsősorban megköszönöm ajánlásaikat, melylyel támogatták képviselőjelölti indulásomat.
Bíró Katalin Ibolya vagyok, a Kiss
Zsuzsanna vezetésével létrejött CSAKIS
FŰZFŐ képviselőjelölti csoport tagja.
Szegeden születtem 1955. 11. 30. 1972-ben
kerültem Balatonfűzfőre.
A NITROKÉMIA Ipartelepeknél kezdtem
el dolgozni, egészen 1997-ig itt tevékenykedtem.

1997 novemberétől az ABB Szerviz Kft-hez
kerültem, akkor még Balatonfűzfőn volt a
telephelye. 2001 évtől Budapestre kerültem
az ABB központosítása miatt, 2010-ben
azonban hazaköltöztem.
2012 óta dolgozom a Siófoki Vízügyi
Igazgatóságon keresztül Balatonfűzfő
Városgondnokságánál, mint kapcsolattartó
a közfoglalkozási program keretében.
Annak idején többek között a sportnak
köszönhettem, hogy hamar beilleszkedtem
a helyi közösségbe. Férjem aktív sportolója
volt a FAK kosárlabdacsapatának.
Két gyermekem van. 1980-ban fiam, 1981ben lányom született. 2011. óta pedig boldog nagymama lehetek, egyenlőre egy kislány unokám van.
Munkám során nap, mint nap találkozom az
itt élők kisebb és nagyobb problémáival egyaránt. A Városgondnokságnál látom gondjaikat, és mivel nyitott, jó szándékú, mások
gondjai iránt érzékeny embernek tartom
magam, ezért indulok el az őszi választáson.
Tagja vagyok a Városvédő és Fürdő
Egyesületnek, de szeretnék még többet tevé-

kenykedni Balatonfűzfőért. Közösségi
ember lévén rendkívül fontosnak tartom a
folyamatos kommunikációt, az emberi
kapcsolatokat minden szinten.
A városunkban különböző programokat
még inkább bővíteni, színesebbé tenni,
összefogni a településrészeket. Idősebb és
fiatalabb korosztályok számára élhetőbb
Balatonfűzfőt szeretnék.
Mivel munkám, és beállítottságom kapcsán
a szociálisan nehezebb helyzetben lévő
emberek gondja közel áll hozzám, ezért
megválasztásom esetén elsősorban ezen a
területen szeretnék Önökkel, Önökért
dolgozni. Elképzeléseim találkoznak Kiss
Zsuzsanna polgármesterjelölt céljaival,
ezért csatlakoztam az vezetésével létrejött
képviselőjelölti csapathoz.
Kérem, hogy október 12-én menjenek el
minél többen választani! Szavazzanak az
egyszer már bizonyított Kiss Zsuzsanna
polgármesterjelöltre és az őt támogató
képviselőjelöltekre!
Tisztelettel: Bíró Katalin Ibolya független
képviselőjelölt
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Csomai Attila képviselőjelölt

Csomai Attila
Szül: 1954. 10. 25.
Születésem óta a településen élek, és dolgozom, családommal együtt.
Elnézést kell kérnem minden személyes
ismerősömtől, akihez nem jutottam el az
ajánlóívek aláírattatásakor. Kérem, ez ne
befolyásolja Önöket támogatásom megítélésekor.

Sokat gondolkodtam azon, mit is lehet e pár
sorban írni, közölni a választókkal?

az elmúlt négy évben felvállalt találkozások,
közmeghallgatások száma.”

Magam részéről, ha csak annyit tudnék
elérni, hogy e településen érvényt
lehessen szerezni a magasabb szintű
törvényi előírásoknak, már elégedett
lennék. Kérem ne kelljen felsorolni,
melyekre is gondoltam!

„Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal,
tegyék lehetővé számomra, hogy az új,
reményeim szerint alapvetően más felfogású
városvezetés tagja lehessek. Olyan konoksággal, kitartással folytathassam nap, mint
nap e feladat ellátását, melyet sokan megtapasztalhattak a hulladékszállítással kapcsolatban.”

Négy évvel ezelőtt is indultam jelöltként az
önkormányzati képviselő választáson.
Szeretnék két gondolatot idézni akkori
bemutatkozó anyagomból, melyek aktualitása úgy érzem ma is időszerű.
,,Az adófizetőknek joguk van megkövetelni,
hogy az általuk vállalt terhekből visszafordításra kerüljön a saját, illetve gyermekeik
szellemi, testi fejlődését biztosító sportra, és
más tevékenységre az elégséges támogatás. A
város jelenlegi vezetésének szociális érzéketlensége elfogadhatatlan, hűen példázza ezt
hulladékszállítás, és más közüzemi díjak
kapcsán tanúsított magatartásuk, valamint

Az akkori befejező sorok pedig évek óta
csengenek vissza más jelöltek programjaiból
is: tiszta, világos, átlátható önkormányzati
tevékenység, SAL-X Kft. beintegrálása a
városgondnokságba, beruházásaink átvizsgálása, érintettségek, összeférhetetlenségek
feltárása, köztisztviselői közalkalmazotti
bértábla áttekintése, SZMSZ felülvizsgálata, minden pénzmozgás naprakész ellenőrzése.
Mintha nem is telt volna el négy év,
vagy negyven?

Erdősi Gábor képviselőjelölt

Erdősi Gábornak hívnak. Feleségemmel két
szép gyerkőcöt nevelünk új fűzfőfürdői otthonunkban. Az Öveges József Szakképző
Iskolában tanítok közel egy évtizede.
Családom tősgyökeres fűzfői, magam a
tanulmányaim befejeztével költöztem haza
és kapcsolódtam be a település életébe.
Jelenleg önkormányzati képviselő vagyok,
első ciklusom fejeződik be most.
Úgy érzem, megtaláltam a saját hangomat és
helyemet a képviselőtestületben. Szeretem a

közösségért végzett munkát, bár ez sokszor
igencsak erőt próbálónak bizonyul. Az
elmúlt négy esztendőben sohasem futamodtam meg a kihívásoktól, a testület vagy a
polgármester által rám bízott feladatokat
mindig becsülettel elvégeztem. A lakossági
fórumokon rendre felszólaltam, a kényes
kérdések kapcsán pedig rendszeresen megosztottam önökkel gondolataimat az Öböl
tv vagy éppen a Hírlap hasábjain.
Az elmúlt négy esztendőt alapvetően sikeresnek értékelem, hiszen nagyon nehéz gazdasági helyzetet örököltünk és ennek ellenére sikerült a települést egyenesben tartanunk. Az
időnként kétségbeejtő pénzügyi lehetőségeink ellenére az önkormányzat egy sor beruházást hajtott végre, vagy segített annak megvalósításában, továbbá felelősségteljes döntésekkel sikerült a SAL-X Kft veszteségeit csökkenteni. Mindemellett tisztában vagyok azzal is,
hogy közel sem volt tökéletes a testület négy
éves működése, hiszen több kérdést a mai
napig sem sikerült megnyugtatóan rendezni.
Látnivaló, hogy a képviselőtestület jelenlegi
összetétele átfogóbb változásokat sajnos nem

tett lehetővé. Ennek tudom be például, hogy
kezdeményezésem ellenére adósok maradtunk a Városgondnokság szerepének, működésének újragondolásával, pedig a legtöbb
lakossági észrevétel éppen ezt az intézményünket éri. A fenti kérdés rendezésén túl,
nagyon fontosnak tartom a szigorú pénzügyi
szemlélet fenntartását, a közelmúltbeli adósságkonszolidáció tanulságai miatt. Arra
kérem a kedves választókat, ne üljenek fel az
ilyenkor szokásos, hangzatos ígérgetéseknek,
inkább kérjék számon a korábbi vállalásokat.
Remélem az új testület szerencsésebb összetételű lesz a jelenleginél, sok új, változást
akaró fiatallal, akikkel az évtizedes rossz
berögződéseken végre túl tudunk lépni és a
fenntartható fejlődés útjára tudjuk állítani
településünket.
Ez az a pillanat, amikor meg kell köszönnöm
mindazok bíztatását, építő jellegű észrevételét,
akik segítették munkámat, megóvtak a botlásoktól. Ha megtisztelnek bizalmukkal, akkor a
jövőben is kiszámítható és korrekt képviselői
munkára fogok törekedni Önökért.
Tisztelettel: Erdősi Gábor
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Fujszné Kőnig Zsuzsanna képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Elsősorban megköszönöm ajánlásaikat,
melyekkel támogatták indulásomat.
Fujszné Kőnig Zsuzsanna vagyok a Kiss
Zsuzsanna vezetésével létrejött CSAKIS
FŰZFŐ képviselőjelölti csoport tagja.
1968-ban születtem, 12 éves koromig
Győrben, majd Balatonalmádiban nevelkedtem öcsémmel együtt. Férjemmel, Fujsz
Gyulával – sportmúltja révén – 1986 óta
élünk Balatonfűzfőn, a gyártelepi városré-

szen. Itt neveltük fel Tamás és Katalin nevű
gyermekünket. 2003-ig a Nitrokémia központi műhelyében dolgoztam, azt követően
az Irinyi János Általános Iskola gazdasági
ügyintézőjeként helyezkedtem el. Örömmel
végzem munkám, melyhez hozzátartozik az
iskola vagyonvédelme, raktározás, energiatakarékosság és a környezetvédelem.
Nap, mint nap látom a fiatal felnövekvő
nemzedéket, és kívánom nekik, hogy egy
tisztább, vidámabb környezetben nőhessenek fel, melyért tenni szeretnék.
Szívesen foglalkozom emberekkel. Folyamatos kapcsolatom van az iskola és a balatonfűzfői önkormányzat között. 12 éve látom, hallom és érzékelem a megoldásra váró problémákat, ügyfélként és munkatársként egyaránt.
Fontosnak tartom az iskola és működtetője
közötti kapcsolat konstruktívabbá tételét,
melynek érdekében első lépésként az intézmények közötti problémákat kell feltárnunk,
majd azokat kell hatékonyan megoldanunk.
Mivel van rálátásom, felismerem az összefüggéseket, keresem a legjobb – lehetőleg a legoptimálisabb – megoldást. Ötödik éve – hobbi-

szinten – kerékpárral járom a várost, észreveszem a nehézségeket, többnyire felfedezem a
kiaknázásra váró szép környezetünket is.
Gyakorlatias gondolkodásommal, elképzeléseimmel, észrevételeimmel szeretnék
segíteni, tenni a balatonfűzfői lakosokért,
a város intézményeinek optimális együttműködéséért, szívesen kiállok a csodaszép környezetünk szebbé tételéért, a tobruki strand
fejlesztéséért, a helyi nevelés, oktatás ügyeiért.
Megválasztásom esetén a gyerekek és az
ifjúság problémáival, és azok megoldásával
szeretnék kiemelten foglalkozni. Ennek
kapcsán célom játszótereink, szabadidő eltöltésére alkalmas helyszíneink állapotának javítása, újak létrehozása, korosztályoknak megfelelő programok létrehozása, és legfőképpen
a fiatalok aktivizálása. Szeretném felkelteni
érdeklődésüket a helyi ügyek, a közélet iránt.
Elképzeléseim egyeznek Kiss Zsuzsanna
polgármesterjelölt programjában megfogalmazottakkal, ezek megvalósításában szeretnék tevékenyen részt venni.
Tisztelettel: Fujszné Kőnig Zsuzsanna
független képviselőjelölt

Gorza István képviselőjelölt

Köszöntöm Önöket!
Gorza István vagyok, 53 éves, nős, 3 gyermek
édesapja. Születésem óta – kisebb megszakítással – Balatonfűzfőn, élek a családommal.
Alapból gépész/műszaki végzettségű vagyok.
A diplomámat a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Geoinformatikai Karán Ingatlannyilvántartás szervező szakon szereztem.
A helyi önkormányzati választásokon
független képviselő jelöltként kívánok
indulni.

Ismét eltelt 4 év s a helyzet, alig változott. A vezetőn, a vezetői módszereken kell változtatni.
El kell gondolkodni, hogy mit AKARUNK, LEHET és KELL tenni ahhoz,
hogy hatékonyabban működjön a város. A
munkálkodást, amit az önkormányzat, az
egyházak, a civil szerveződések az önkéntesek, idősek, fiatalok végeznek nap, mint nap,
a város jobb élhetőségének a javítása érdekében, azok komoly erőfeszítések. Azokra a
tevékenységekre továbbra is szükség van,
támogatni kell, de tudni kell bővíteni is.
LOBBIZNI, SZERVEZNI KELL a lakosság érdekében. Az ellátást pedig biztosítani,
megtartani, bővíteni szükséges. Fel kell zárkóztatni a várost az itt élők igényeihez.
Településünk pénzügyileg érzékeny, és korlátozott költségvetésű. Ahhoz, hogy változás legyen,
LÁTÁSMÓD és SZEMLÉLETMÓD váltás
kell, ami szorosabb ellenőrzést és elszámoltatást
jelent. (feladatok szétosztása, visszajelzés, tájékoztatás, beszámolási kötelezettség)
Megválasztásom esetén a következőkkel
szeretnék érdemben többet foglalkozni:
− önkormányzati bevételek, kiadások, köve-

telések, kötelezettségvállalások, szerződések, városi stratégia, városgondnokság
működésének újraértelmezése,
− az önkormányzat közigazgatási területére
eső ipari park részen működő cégek számának,
tevékenységének, az ott alkalmazottak létszámának számbavétele, vállalkozásfejlesztés,
− az önkormányzati beruházásoknál következetesen, a város érdekeinek szem előtt
tartásával végzett napi szintű, szakszerű
(határidők, számlák, a felhasznált anyagok,
ár-érték, költség és a kivitelezés minősége)
ellenőrzés és a településfejlesztés átgondolása,
− az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan kötött szerződések felülvizsgálata, a város közmunka programjának
átgondoltabb, hatékonyabb működtetése.
A célokat, és az elképzeléseimet egy új
testülettel azon belül egy erős többséggel
és csak velük együtt tudom megvalósítani.
Támogatom Szanyi Szilvia polgármester
jelöltségét és csapatunk képviselő jelölt tagjait: Benczéné Jánka Anikó, Gyurkovics
Ágnes, Győrffy Gyula
Köszönöm a figyelmüket! Gorza István
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Gyöngyösi Miklós képviselőjelölt
A lakók elégedetlensége vezetett ahhoz,
hogy ezen sürgősen változtatni kell.
Minden erőmmel azon leszek hogy:

Kedves Választó polgárok!
Gyönyösi Miklós vagyok, 3 gyermek édesapja. Harmincöt éve lakom Fűzfőgyártelepen.
Miért döntöttem az indulásról?
Minket, hétköznapi embereket a város
vezetésben az elmúlt 20 évben nem képviselt
senki.

– munkahelyek létesüljenek
– támogassam a munkahelyteremtőket
– közmunkaprogramba bevonni a dolgozni
akaró egészségkárosottakat is.
– helyezzük előtérbe a produktív munkát
segítő programokat.
– mélyszegénységben élők segítése (sajnos
nagyon sok ember él méltatlan körülmények között)
– helyi vállalkozók munkához jutása
– át kell tekinteni a szolgáltatások minőségét orvosi ellátás, víz-csatorna, szemét
szállítás)
– hangsúlyosan kell kezelni a fiatalok helyzetét, programjainak legalább 25 %-a
Őket szólítsa meg.
– egyházak hitéleti tevékenységeit támogatni kell a helyi civil szervezetek bevonásával.

– a város fejlődése szempontjából alapvetően fontos személyi változások végrehajtása
– szégyenletes útjaink, járdáink, köztereink
helyretétele
– pályázatai forrásokkal segíteni a horgászokat
– városközpont létrehozása
– KT ülések és a helyi hírlap cenzúra mentesítése
– Városunk fejlődése érdekében pályázatokon való részvétel, az infrastruktúra fejlesztésére
– Karitatív szervezetekkel való együttműködés
– Sportcsarnok építésének és a Nike-Fak
sportolóinak támogatása
– Doktor-kert parkosításának támogatása
– olcsó szállás helyek kialakítása (turizmus)
„Olyan Fűzfő kép rajzolódik elém, ahol gyermekeim is büszkén mondhatják bárkinek:
fűzfői vagyok és jó fűzfőinek lenni.”

Győrffy Gyula képviselőjelölt
Alapító tagja, vezetője vagyok a helyi kötődésű Lux ’73 együttesnek. Gyermekkori
álmom volt, hogy hajóval bejárjam a világot.
16 éve működő vitorlás vállalkozásomnak
köszönhetően barátaimmal, vendégeimmel
eljutottam a világ több tengerére, óceánjára.
Munkámból, egyéb tevékenységeimből adódóan elég jó rálátásom lett a környező vagy
távolabbi országok turisztikai tevékenységére, amit szeretnék hasznosítani képviselői
munkám során. Fontosnak tartom környezetbarát munkahelyek támogatását, a városkép további javítását, útjainak rendbe tételét.
Győrffy Gyula vagyok. 1972 óta élek
Balatonfűzfőn. Két gyermekem van, Gréta
lányom néhány éve külföldön találta meg
boldogságát, Gyula fiam Balatonfűzfőn
telepedett le családjával.
32 évig dolgoztam a Nitrokémiánál, átalakulása után a Péti Nitrogénművekhez kerültem.
Szinte gyermekkorom óta meghatározza
életem a zene, majd később a vitorlázás.

Egész életemben közösségi ember voltam.
Úgy érzem, hasznára lehetnék nem csak szűkebb környezetemnek, hanem településemnek is.
Nem vagyok maximalista, de munkámat
mindig igyekszem legjobb tudásom szerint
végezni. Az egymás iránti tiszteleten, korrektségen kívül ezt várom el ma is munkatársaimtól.

Hiszem, hogy csak akkor fejlődik a város, ha
vezetőjének vannak céljai, van benne tűz,
energia, felelősség ezek megvalósításához.
Ezért támogatom polgármesterjelöltként
Szanyi Szilviát. Mellette olyan képviselőjelöltek állnak, akik támogatják programját és
azok eléréséért SZÍVVEL, LÉLEKKEL,
TETTEKKEL szeretnének küzdeni.
Kérem,
szavazzon
csapatunkra!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ, GORZA
ISTVÁN,
GYŐRFFY
GYULA,
GYURKOVICS ÁGNES.
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Gyurkovics Ágnes képviselőjelölt

„Az ember azzá válik, amit cselekszik, tetteink meghatároznak minket.” Böjte Csaba
Törzsgyökeres balatonfűzfői vagyok, itt
éltek szüleim, 3 testvéremmel, jelenleg is itt
élünk. Technológusként dolgoztam a NIKE
CELL üzemben, majd megnyitásától nyugdíjazásomig a Balaton Uszoda műszakvezetője és úszóoktatója voltam. Életemet meghatározta a sport, ezen belül az úszás, s a zene
szeretete. Versenyszerűen úsztam a FAK-ban,
úszóoktatóként és versenybíróként sokat

teszek az úszósportért. Alapító tagként 35
évet énekeltem a veszprémi Hóvirág Énekegyüttesben. A magyar- és a világ kóruszene
követeként bejártam a világot Amerikától
Európa országain át Japánig. Aktív nyugdíjas
életet élek, tagja vagyok a CSEBSZALTO
klubnak, elnöke vagyok a Balatonfűzfőért
Alapítványnak. Örülök, hogy az előző ciklusra megfogalmazott programomból sok
minden megvalósulhatott (lámpás kereszteződés, sportszálló felújítása, játszóterek fejlesztése, strand felújítás).
Kérem, hogy szavazataikkal támogassanak,
hogy a következő ciklusba képviselőként dolgozhassak városunk fejlődéséért, az itt élő
emberekért, programomat megvalósíthassam!
– A város költségvetésének indokolatlanul
nagy hányadát a működési költségek emésztik fel. Racionalizálással, hatékony munkaszervezéssel, ellenőrzéssel szeretném elérni,
hogy fejlesztésre több pénz maradjon.
– Átgondolt adópolitikával, környezetbarát
iparfejlesztéssel új munkahelyek létrehozása.
– Turizmus, ezen belül a sportturizmus fejlesztése. Adottságaink jobb kihasználásával

országos, nemzetközi versenyek szervezésének támogatása.
– A lakosság öregszik! Meg kell állítani a fiatalok elvándorlását: oktatás, kulturális élet
színvonalának emeléséve, sportolási, szórakozási lehetőségek növelésével, közéletbe
való jobb bevonásával.
– Fogjunk össze a város tisztaságáért, a városkép javításáért, értékeink megőrzéséért.
Együtt-egymásért! Segítsük, támogassuk
egymást! Jó lenne olyan városban élni,
amelyet a biztonság és az egymás iránti
tisztelet és megbecsülés jellemez!
Hiszem, hogy csak akkor fejlődik a város,
ha a vezetőjének vannak céljai – ezért
támogatom
polgármesterjelöltként
Szanyi Szilviát – és mellette olyan
képviselők állnak, akik programját támogatják és azok eléréséért szívvel, lélekkel,
tettekkel küzdenek!
Kérem, szavazataival támogassa csapatunkat!
Gorza István, Gyurkovics Ágnes, Győrffy
Gyula, Benczéné Jánka Anikó

Horváth István képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
„Az élet a legjobb tanár. Az élet általában
nem beszél hozzád. Csak lökdös ide-oda.
Minden lökéssel azt hozza a tudomásodra,
hogy „Ébredj fel”! Valamit meg akarok
tanítani neked." Robert Toru Kiyosaki
Semmi másra nem kérlek Balatonfűzfő:
Ébredj fel!!!
Horváth István vagyok, 1980-ban születtem, 1986 óta lakom Balatonfűzfőn. Édesanyám pénzügyi előadó, édesapám vasút

üzemvezető volt, majd nyugdíjasként a
Nitrokémia Horgászegyesület elismert
Horgászmestere. Jelenleg menyasszonyommal élek Fűzfőgyártelepen.
És a múltam… 10 éves korom óta kosárlabdázom a Fűzfői Atlétikai Klub (FAK) színeiben (így érthető hogy szívemen viselem a
sportéletet a településen, legyen az bármelyik
sportág, utánpótlás nevelés, vagy az egészséges életmód támogatása). Helyben, az Öveges József Szakképző iskolában lettem vegyianyaggyártó szakmunkás, mellyel bekerültem a Nitrokémia Rt. „C” üzemébe, ahol
bezárásáig dolgoztam. Ezután elkerültem
Veresegyházra a Chinoin Gyógyszergyárba,
mint gyógyszergyártó bemérő. Érettségi
bizonyítványomat levelező szakon 2011-ben
szereztem meg munka mellett.
Mi indított el képviselő jelöltségem útján?
Nagyon lesújtó azt látni, hogy ez az egykor
virágzó és mindig rendezett település, amelyre gyermekkoromból is emlékszem, ennyire a
lemaradás és az egyhelyben toporgás útjára
lépett. A sok meg nem valósult terv, melyek
nagyban hozzájárulhattak volna a teljes

város fejlődéséhez, felháborítanak, hiszen
gondosan és módszeresen elő vannak készítve, csak cselekvésre és megvalósításra várnak!
Célom az, hogy – sajnos, ennek a jelenleg
három részre szakadt városnak – az érdekeit
szem előtt tartó, annak épülését és fejlődését
szolgáló hiteles képviselője legyek. Legyen szó
akár bölcsődés kisgyermektől a huszonévesen
át a nyugdíjasig, az óvodás kortól elkezdett
sportoláson (utánpótlás nevelés) az ifjúsági
klubok és nyugdíjas körök támogatásáról.
A MI célunk az, hogy helyi vállalkozásokat,
vállalatokat támogatva, befektetőket bevonva új munkahelyeket és biztos megélhetést
biztosítsunk a Balatonfűzfőn élőknek.
Végül szeretném megköszönni a MI kis csapatunknak: Ujváry Evelin, Batyki Árpád, Keil
Norbert, Kovács András), hogy velük dolgozhatok! Igaz Fűzfői fiatalok jöttünk össze, akik
szeretnének tenni Balatonfűzfőért! Kérem,
szavazatukkal segítsenek Minket!
Köszönöm Önöknek, hogy elolvasták gondolataimat! Tegyünk együtt Balatonfűzfőért!
Mert: Fűzfő Mindenkié Mindenki Fűzfőért!
Tisztelettel: Horváth István
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Illés Susan képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Választópolgárok!
Illés Susan vagyok. Kiss Zsuzsanna vezetésével
létrejött CSAKIS FŰZFŐ képviselőjelölti
csoport tagja. Gyerekkorom óta kötődöm
Balatonfűzfőhöz. 1992 óta állandó lakosa
vagyok, két lányomat itt neveltem fel. Éltem
Fűzfőfürdőn, előtte és után a gyártelepi
részen. 1992–2002 a Nitrokémia Kereskedelmi igazgatóságának Marketing főosztályán
dolgoztam, majd 2003-tól a Nikecell Kft.-nél
annak megszűnéséig, mint marketingmene-

dzser. 2004-ben német nyelvtanári diplomát
szereztem a Veszprémi Pannon Egyetemen és
2010-ben Marketingkommunikációs diplomát a budapesti Modern Üzleti Tudományok
Főiskoláján. A Nikecell Kft.-nél több projektmunkában vettem részt, melynek pályázatos
munkáját irányítottam. Jelenleg a balatonfüredi TLC Kft.-nél, volt Hajógyárnál dolgozom. Itt az elmúlt két év során, egy nagy volumenű pályázatos projektmunkát koordináltam, melynek eredménye egy új közel 3.000
négyzetméteres üzemcsarnok lett. Hagyományokra támaszkodva az ipari park
fejlesztésével, a lassan 100 éves múltra visszatekintő sportélet aktívabbá tételével és városunk földrajzi adottságából adódó turisztikai
adottságok kiaknázásával egy egységes, több
lábon álló, jól élhető, biztonságot jelentő szép
város fejlesztésében szeretnék csapattagként
aktívan részt venni. Egy olyan város fejlődésében, melyre fiataljaink is büszkék lehetnek!
Balatonfűzfő fejlődéséhez konkrét feladatok
kitűzése és megvalósítása szükségesek, ezeket is tartalmazza Kiss Zsuzsanna polgármesterjelölt programja, melynek sikeres megvaló-

sításához csatlakozom. Marketing szakemberként és projektfelelős tapasztalataival, a fűzfői
településrészek polgárainak életét ismerve, a
kiírásra kerülő pályázati lehetőségek figyeléséhez, maximális kiaknázásához, megvalósításához és nem utolsó sorban a megvalósult fejlesztések és városunk külső és belső
kommunikációjához tudok sokat hozzátenni. Városunk jövőbe mutató fejlesztései mellett a lakosság mindennapi problémái nem
másodlagosak. Úgy gondolom, hogy sokfajta
problémát látva és megismerve, azok megoldásának fontossági sorrendjének felállításával,
a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek
legoptimálisabb kihasználásával való megoldása, hatékony stratégia felállítása szintén
fontos feladat. Csakis akkor érezhetjük
magunkénak Fűzfőt, ha az egyéni és közösségi érdekeket egyaránt szem előtt tartjuk.
Szeretem Balatonfűzfőt! Hiszem és vallom,
hogy lépésről lépésre egy komfortosabb és szebb
város polgára lehetek. Sikernek könyvelem el,
ha tudásommal és segítségemmel hozzá tudok
tenni ehhez a folyamathoz.
Tisztelettel: Illés Susan, független képviselőjelölt

Jenei István képviselőjelölt

Tisztelt Választók! Kedves Fűzfőiek!
Nagyon köszönöm ajánlásaikat, amivel
egyéni listára kerülhettem. 52 évvel ezelőtt
Budapesten láttam meg a napvilágot, és
azóta is lokálpatriótaként – családi és baráti
kapcsolatokkal gazdagítva – Balatonfűzfőn
élem napjaimat. 1998–2006 közötti ciklusokban volt már alkalmam képviselőként, alpolgármesterként munkámmal, döntéseimmel segíteni városunk fejlesztését, életét.

Újbóli jelölésemmel az alábbi feladatokkal
kívánnám folytatni településünk érdekében
tevékenységemet. Új munkahelyek teremtésének „lobbyharca” kisebb-nagyobb üzemek, vállalkozások létrehozásához. Kis- és
középvállalkozások munkahelymegtartó és
fejlesztő
projektjeinek
támogatása.
Szociálisan perifériára került lakosok segítése. ,,Zöld energia” hasznosíthatóságának feltárásával nagyobb arányú rezsicsökkentés
biztosítása a lakosság számára.. Főbb összekötő vagy gyűjtő utak, járdák felújításának
folytatása. A Sportcentrum komplex kialakítása és hasznosítása, a sportélet (beleértve
a tömegsportot is) és a turizmus összekapcsolása a város gazdasági mutatóinak emelkedése, javítása érdekében. Sportturizmus
fejlesztése révén Balatonfűzfő a „Sport és
Rekreáció városa” lehessen! Háziorvosi
betegellátás hatásfokának javítása. Egy új
mentőállomás és szolgálat méltó helyének
kialakítása, működésének biztosítása.
Nemzetközi kapcsolatok újraélesztése, esetleges bővítése, melyek segíthetnek településünk ismertebbé tételében. Ifjúsági utánpót-

lás helyzetbehozása, számukra „élettér”
kialakítása a lokálpatriótizmus erősítésével.
Tisztelt Választók! Kedves Fűzfőiek! A feladat nem kevés, a mindennapi teendőkkel
még több. Vállalom ezen kihívásokat. Bízva
támogatásukban megtisztelnének, ha 2014.
október 12-én szavazatikkal segítenének
mindezek teljesítésében.
Partnerként, közösen, városunkért!
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Keil Norbert képviselőjelölt

„Csak az ostobák hagyják a döntést a sorsra”
Chris Greenhalgh
Balatonfűzfő
Mindenkié,
Mindenki
Balatonfűzfőért!
1978-ban Esztergomban születtem. Balatonfűzfőn 33 éve élek. Két gyermek édesapja
vagyok, családommal itt is élünk. 1997-től vállalkozóként dolgozom az idegenforgalom,
kereskedelem területén. A helyi vitorlás egyesületben közel húsz évet versenyszerűen sportoltam 1986-tól. Több éven át a magyar válogatott

tagja lehettem. A Nitrokémia Vitorlás Klub
egyik alapító tagja voltam. Hazai és nemzetközi
versenyeken mint versenyző, segítő vettem részt.
Itt szereztem sportolói, sportdiplomáciai és idegenforgalmi tapasztalataimat. Iskoláimat itt
végeztem előbb az Irinyi János Általános iskola
majd az Öveges József Szakképző Iskola diákja
voltam. Irányítástechnikai Műszerész végzettséget szereztem. Később elvégeztem az Ingatlan
kezelői és értékbecslői iskolát is.
Balatonfűzfő városának irányítását csapatban
tudnám a legjobban elképzelni. Szerintem itt
az idő más elképzeléseknek utat engedni. Kell
a fiatal gondolkodás, az életszerű meglátások,
élettapasztalat, rugalmasság, megbecsülés,
tudatos cselekvés, tenni akarás, egyenjogúság,
megbecsülés. Az amit eddig tapasztaltunk:
önérdekek folyamatos megjelenése, átgondolatlan döntések, túlértékelt (eltúlzó) beruházások, nagyfokú rugalmatlanság, hozzá nem
értés. Ezek mind tapasztalhatóak voltak a testületi üléseken, a város „fejlődésében”.
Nekünk itt élőknek ez mit jelent?
Ha a város gazdálkodása nem megfelelő ez
anyagi szinten kihat minden itt élő, itt vállalko-

zó, itt nyaraló és itt befektetni vágyó emberre.
Ki vállalja a rossz döntésekért az anyagi és
erkölcsi károkat? SENKI
Mikor vontak bele minket itt élőket a döntéseikbe? Szinte soha
Kinek jó ez? Ha valaki meri erre azt mondani
őneki. (elgondolkodtató lenne, nincs életcélja,
nincsenek igényei, nincsen gyermek vagy unokája?) Mert az elmúlt időszak az ő lehetőségeiket rontotta ebben a városban. Nincs több idő
cselekedni kell. Teljes megújulásra van szükség a város életében és a város vezetésében.
Ehhez kérjük támogató segítségüket. Tegyünk
együtt Balatonfűzfőért, az itt élőkért.
Tenni akaró fiatalok, tiszta lappal.
A csapatommal (Batyki Árpád, Horváth
István, Kovács András, Ujváry Evelin) egy
élhető várost építsünk az itt élők segítségével.
Elérhetőségeink:
+36-20/6171415, mi.bf@gmail.hu
Lakossági fórumaink: szeptember 23 18 óra
Közösségi Ház, szeptember 25 18 óra Műv.
Ház, szeptember 26 18 óra Tobruki Óvoda
Várunk minden kedves érdeklődőt.
Tisztelettel: Keil Norbert

Kontics Monika képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
2010-től az Önök megtisztelő bizalmából városunkért
képviselőként
dolgozhattam.
Ismételten elérkezett a választások ideje, számot
vetünk és döntünk, hogy az elkövetkező 5
évben kikre bízzuk ezt a feladatot. Négy évvel
ezelőtt sem ígérgettem felelőtlenül, tényekkel
mutattam be, hogy az elhibázott gazdasági- és
szakmai döntések, az öncélú városvezetési stratégia miatt milyen súlyos helyzetbe került a
város. Kijelentéseim nem légből kapott fejtege-

tések, hanem közgazdasági és szociológiai egyetemi tanulmányaim, hazai és külföldi munkatapasztalataim alapján készült elemzések voltak.
Mindenki számára érthetővé próbáltam tenni
azt, amit egyébként tudtak: „Balatonfűzfőn
nagyon nem mentek jól a dolgok”. Önök hittek
bennem, és remélem, hogy akik rám adott szavazatuktól azt remélték, hogy kizárólag a város
érdekeit szem előtt tartva hozom meg döntéseimet, nem csalódtak. Nem szolgáltam, és soha
nem szolgálok ki egyes érdekcsoportokat,
ismerem és elfogadom a képviselői lét és munka
korlátait. Döntéseimmel kiállok azon értékek
mellett, melyek a közösség gyarapodását, a
város fejlődését szolgálják, öncélú megmozdulásokkal nem veszélyeztettem és soha nem
veszélyeztetném a város fejlődését.
Sikerekkel és kudarcokkal teli négy év áll
mögöttünk. A város gazdasági helyzetének stabilitása kizárólag az országos önkormányzati
adósságrendezéssel volt elindítható. Jó, ha tudják: ha ez nem történik meg, ma egy csődbiztos
vezeti a várost! A kötvénykibocsátás és a vízmű
megvásárlása bűn volt a várossal és a város
lakosságával szemben, több százmillió forint

„úszott el”. Mindezek rendezése törvényi szinten valósult meg, de Balatonfűzfő még így sem
tudott nyertesként kijönni ebből a helyzetből.
Sikeres volt az az átgondolt és mértéktartó fejlesztéspolitika, amely élharcosának tekintem magam. Kidolgozott önálló
indítványként nyújtottam be számos előterjesztést, így a strandprojekt megváltoztatását. Sikeres fejlesztéseket tudtunk végrehajtani mindhárom településrészen.
Feladatunk maradt még nem kevés: átalakítani a
városüzemeltetés struktúráját, javítani a kulturális
kínálaton, az iskolát bevonni a város életébe, stabilabbá kell tenni a működést, és még sorolhatnám.
A korlátozott férőhely a részletes kifejtést nem teszi
lehetővé. Kérem, olvassák el az Önökhöz eljutó
szakmai anyagaimat és találkozzunk személyesen.
Művelődési ház: szept. 23-a 17.30 óra és 30-a
17.00 óra; Közösségi ház: szept. 26-a 17.00
óra és okt. 7-e 17.30 óra; Tobruki óvoda:
szept. 22-e 17 óra és okt. 3-a 17.30 óra
Ne az ígérgetőkre, ne a megélhetési politikusokra
szavazzanak, Döntsenek bölcsen! Várom Önöket!
Kontics Monika csak Balatonfűzfőtől nem
független képviselőjelölt

2014. választási különszám

17. oldal

Kovács András képviselőjelölt

Tisztelt választópolgárok! Köszönöm, hogy
aláírásukkal támogatták képviselői listára
való felkerülésemet az önkormányzati választás alkalmából. Szombathelyen 1976. szeptember 14.-én születtem. 1980-óta lakom
Balatonfűzfőn. Mint sokan én is a Jókai általános iskolában kezdtem tanulmányaimat,
1995-ben Irányítástechnikai műszerészként
érettségiztem, majd autóvillamossági szerelő
szakmát szereztem. Először az IBM Slider
veszprémi üzemében dolgoztam karbantartó

műszerészként. 2002. február óta az
Unilever M.o. Kft veszprémi jégkrém gyárában dolgozom. Mixmesterként, majd hoszszabb ideig egy üzemrész vezetőjeként egy
ideje pedig művezetőként. Munkám során
tapasztalatot szereztem a gyártás területén
felmerülő problémák kezelésének megoldásában a veszteségek meghatározásában és
aktív szerepet vállaltam munkaterületemet
érintő fejlesztések tervezésében, megvalósításában. Két gyermek édesapjaként szeretnék gyermekeimnek (és valamennyi fűzfői
gyermeknek, hogy ne vándoroljanak el városunkból) képviselőként tenni azért, hogy egy
dinamikusan fejlődő városban kezdjék az
életüket. Most képviselő jelölt társaimmal a
polgármesterjelöltünk oldalán jó lehetőséget
látok terveim megvalósításához. Úgy gondolom, hogy pusztán a turizmusra nem lehet
városunk jövőjét építeni. Kihasználva
Balatonfűzfő központi fekvését egy akár
nagyobb léptékű ipari beruházás megvalósítását tartom fontosnak. Elengedhetetlen,
hogy a városban működő és letelepedi kívánó vállalkozásokat maximálisan támogassuk.

Ezzel is bevételt és munkahelyet teremtve.
A városközpont megépítése fontos feladat
Fűzfő egyé válásához. A deltába tervezett
bevásárlóközpont és szolgáltatói vállalkozások megteremtésének elősegítése központi
kérdésként merül fel. A lakosság maximális
bevonása a mindennapi munkába. Hiszen
városunkat érintő minden problémára már
létezik megoldás valamelyikünk fejében,
pusztán csak meg kell hallgatni, megvitatni
és támogatni az itt élő emberek véleményét,
ötleteit.
A városkép javítása azt gondolom elengedhetetlen feladat. A közterek utak, járdák karbantartása, tisztán tartása hozzá kel tartozzon
a város mindennapjaihoz. A közmunkások
feladatainak pontos szervezéséhez, ellenőrzéséhez felelős nyitott szemmel járó embert kell
találni. A lakossági észrevételekre, gyorsan
kell reagálni. Ha megoldani nem sikerül,
azonnal de legalább visszajelzést adni.
Mivel a rendelkezésre álló hely véges ezért,
lakossági fórumainkon tisztelettel várjuk
Önöket! Ha egyetért, szavazzon ránk!
Fűzfő Mindenkié, Mindenki Fűzfőért!

Lajkó Frigyes képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek! Köszönöm ajánlásaikat
mellyel lehetővé tették képviselőjelölti indulásomat.
Lajkó Frigyes vagyok a Kiss Zsuzsanna vezetésével létrejött CSAKIS FŰZFŐ képviselőjelölti csoport tagja.1963. április 18-án születtem Zircen. 1985 óta élek és dolgozom
Balatonfűzfőn feleségemmel gyermekeimmel.
Nagyobbik lányom Nikolett államvizsgájára
készül, az állatorvosi hivatást választotta, a
kisebbik Brigitta, a családi vállalkozást erősíti.
Vendéglátással foglalkozom, szakirányú

iskoláimat Veszprémben végeztem. 1989 óta
vállalkozóként dolgozom és vezetem a Susogó
éttermet, 2002 óta pedig a Nike Éttermet is üzemeltetem. Jól ismerem az itt élő emberek napi
gondjait, problémáit, a szociálisan nehéz helyzetben élőket. Nap, mint nap igyekszem segíteni a
rászorulókat saját lehetőségeimhez képest.
2006. óta az Önök bizalmából képviselőként is
dolgozhattam Balatonfűzfőért. 2006–2010.
között a Pénzügyi Bizottság elnökeként tevékenykedtem, és örömmel voltam részese annak
az időszaknak. Számos pozitív dolgot sikerült
megvalósítani vagy elindítani.
2010–2014-es ciklusban is lelkiismeretes munkával a város javát igyekeztem szolgálni. Úgy érzem
ez a négy év nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és városunk elveszítette éppen megkezdett
lendületét, ma megint csak egyhelyben topogunk.
Megválasztásom esetén továbbra is építeni
szeretnék Balatonfűzfő értékeire: a természeti adottságokra, történelmi-régészeti emlékeinkre, ipari örökségünkre, a sportélet
múltjára, sportlétesítményeinkre. A 2006ban megkezdett munkát szeretném folytatni, mert úgy gondolom, hogy az akkor elha-

tározott és megfogalmazott tervek ma is
aktuálisak és városunk épülését szolgálják.
Feladatomnak tekintem az ipar fejlesztését, az
idegenforgalom, a turizmus, a sportterület fejlesztését, mert úgy gondolom ezek azok a területek amelyek a város kiugrási pontjai lehetnek.
Feladat van bőven, én úgy látom, csak a 2006–2010
között megkezdett munka folytatásával válhat
Balatonfűzfő egy valóban élhető településsé.
A fent megjelölt célok elérése mellett fő feladatomnak tekintem a lakossággal, civil szervezetekkel, egyházakkal történő kapcsolattartás
javítását, annak erősítését. Segíteni fogom az
aktív kapcsolat megteremtését és fenntartását a
város lakói és vezetése között.
A város jelenével és jövőjével kapcsolatos
elképzeléseim egyeznek Kiss Zsuzsanna
polgármesterjelölt szándékával, ezért csatlakoztam az őt támogató jelöltekhez. Egy
egységes jó csapat, jó programmal, jó polgármesterrel kimozdíthatja Fűzfőt és visszaállíthatja arra a fejlődési pályára amelyről 4 éve
letért. Ehhez kérem az Önök támogatását!
Tisztelettel: Lajkó Frigyes FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje
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Marton Béla képviselőjelölt

Képviselő:
Képviselő, tehát valamit, vagy valakit képvisel… Képviselheti önmagát, barátait, bárkit
sok fórumon. De itt ennél többről van szó,
sokkal többről! Egy település sorsa, jövője
függ attól, hogy ez a képviselet hogyan történik. Ha van világos és egyértelmű irány, ha
van párbeszéd a testület tagjai között, ha a
testület figyeli az őt megválasztó közösség
igényeit, elvárásait, a környezet állandóan
változó jellemzőit, a reakciókat, a lehetősé-

geket, akkor működőképes, a feladatát ellátni tudó testületről beszélünk. Egy ilyen testület pedig hasznára lehet a településnek! A
másik eshetőségre gondolni sem szeretnék.
Az Úr imádsága, a Miatyánk így fogalmaz:
,,legyen meg a te akaratod”. Képviselőként,
döntéshozóként ezt úgy kell értelmezni,
hogy legyen meg a településen élők akarata.
És ezt csak a képviselőkön keresztül tudja
érvényesíteni. De ehhez kell ismerni az itt
élők érdekeit. Köztük kell élni, ismerni a
közösségeiket, gondjaikat, vágyaikat. Ismerni
kell a mély fűzfőiséget. Magamról elmondhatom, hogy ismerem a települést, ismerem a
fűzfőiséget. 1978 óta tanítóként, 1990 óta
képviselőként, 2010 óta polgármesterként
dolgoztam. Polgármesteri jelöltségem mellett aspirálok képviselőnek is. Teszem ezt
azért, mert negyed évszázados tapasztalatommal akarom segíteni a települést.
Újra kell gondolni a turizmus irányítását,
mert markánsabban kell a stratégiában
ennek megjelennie. Az intézményeinkben
folyó dolgozók elismerésére az év pedagógusa, az év diákja díj alapítását kezdeményez-

ném. Tovább folytatnám a sportpálya és a
sportszálló felújítását. A Jókai Közszíntér
minél szélesebb bevonása a közösségi életbe.
Az Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre
támogatásra szorul. Ismertségét, elfogadottságát, hatékonyságát aktívan segíteném.
Meg kell cáfolni azokat a fantazmagóriákat,
amelyek elhitetik az emberekkel, hogy a kötvénypénzből szerettek volna gazdasági előnyöket ígérő beruházásokat létrehozni a pl. a
földalatti erőmű fejlesztésével, jelentős bevételt termelő logisztikai fejlesztések ígéretével.
Meg kívánom akadályozni a felelőtlen, kockázatos döntések meghozatalát. Tudomásul
kell venni, hogy aki képviselőként valamit
ígér, annak végrehajtása nemcsak tőle függ,
és elsősorban nem tőle függ, hanem a közösségtől, a képviselő-testülettől. Jelöltként csak
az ígérhetem, hogy ismerve Fűzfőt, mindenben az Önök érdekét képviselném.
Mert a képviselői eskü is így szól: minden
döntésemmel Balatonfűzfő érdekét szolgálom.

Mézes József képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Választópolgárok!
Mézes József vagyok, 1973-ban születtem
Esztergomban. Szüleim már nyugdíjasok,
édesapám műszerészként dolgozott, édesanyám matematikát és fizikát tanított.
A családi tradíciót követve pályaválasztásomnál egyértelmű volt, hogy a pedagóguspálya felé orientálódom. 1995-ben Egerben
általános iskolai kémia tanári diplomát szereztem. 2001 óta az Öveges József

Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
nevelőtanáraként, majd kémia-matematika
szakos tanáraként dolgozom. 2012 októberében intézményvezetői megbízást kaptam
az iskola vezetésére. Két éven keresztül a
Jókai Mór Általános Iskolában óraadó
tanárként is tanítottam. 2005-ben
Veszprémben egyetemi kémia szakos, majd
2008-ban Pécsen matematika szakos tanári
diplomát szereztem, 2011-ben közoktatási
vezetői szakvizsgát tettem. Három évet tanítottam a Vörösberényi Általános Iskolában
is. Jelenleg mester tanári vizsgámra készülök.
Tizennégy éve élek Balatonfűzfőn, feleségem okleveles vegyész, PhD doktori fokozatot szerzett kémia tudományokból, jelenleg
otthon van GYED-en a 13 hónapos kisfiunkkal. Van egy tizenhat éves fiam és
novemberre várjuk kislányunk születését.
Polgári értékeket képviselő családban nőttem fel, ahhoz a fiatal generációhoz tartozom, akik a rendszerváltással megérezték a
változás szelét, a demokrácia és a szabadság
lehetőségét. Balatonfűzfő kiszámítható és

élhető jövőjéért a 2014-es önkormányzati
választásokon képviselő jelöltként kívánok
indulni.
Képviselőként városunk kulturális életének
fejlesztésében szeretnék tevékenyen részt
vállalni. Balatonfűzfőn szükség lenne a
turizmus, sport és szabadidős tevékenységek
fejlesztésére. Úgy gondolom mindezt a civil
szervezetekkel és vállalkozókkal összefogva
lehetne hatékonyan megvalósítani.
Szeretettel várom Önöket egy személyes
találkozóra a Balatonfűzfői VÁCISZ egyesület által meghirdetett lakossági fórumokon, melyek időpontjai:
2014. 09.22. (hétfő) 17 óra Tobruk, óvoda
2014. 09.26. (péntek) 17 óra Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház
2014.09.30. (kedd) 17 óra Fűzfőgyártelep,
Művelődési Ház
Elérhetőségem: mezes.jozsi@gmail.com
Mézes József
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Oláh Miklós képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Köszönöm, hogy támogatták listára kerülésemet, így újból esélye van annak, hogy
jelölttársaimmal folytathatom a 2006-ban
elkezdett és 2010-ben megszakított munkát.
Oláh Miklós vagyok, a Kiss Zsuzsanna vezetésével létrejött CSAKIS FŰZFŐ képviselőjelölti csoport tagja. 1996 óta élek feleségemmel és három gyermekemmel Balatonfűzfőn.
14 éve a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökségnél dolgozom, annak balatonfü-

redi irodáját vezetem, ahol döntés előkészítő
kutatásokat, elemzéseket végzünk és fejlesztési monitoring feladatokat látunk el.
2006–2010 ciklusban az Önök bizalmából
a Településfejlesztési, Településüzemeltetési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként
elsősorban a városüzemeltetési és fejlesztési
szakterület foglalta le időmet. Sok szép és
nehéz munkában, esetenként fájdalmas
döntések meghozatalában vehettem részt.
Az alatt a négy év alatt csupán elkezdeni
tudtuk azt, amit az elmúlt 4 év egy helyben
topogását követően a következő 8-10 évben
szeretnénk megvalósítani. Jelölttársaimmal
együtt tudjuk, hogy honnan, hová kell elérnünk, és azt is, hogy melyik ennek egyszerre
a legjobb, a legolcsóbb és a legrövidebb útja.
Programunk egyszerre szolgálja a város
költségvetésének stabilitását, a színvonalas
település működtetést, az itt élők igényeit
szolgáló fejlesztéseket és a lakossági tájékoztatás megújítását, a polgárokkal való kapcsolattartás új módszereinek megvalósítását.
Fűzfőn sok még a tennivaló. Annak érdekében, hogy terveink nyomán immáron első sor-

ban a befektetők megnyerésével munkahelyeket teremtsünk, itt tudjuk tartani a fiatalokat,
ennek a folyamatnak a továbbviteléhez kérem,
kérjük a támogatásukat. A 2010-ben félre tett
terveket Önökkel egyeztetett módon újabbakat kell kiegészíteni és megvalósítani.
És még valami: nem szabad kicsinyes helyi politikai csatározások tárgyává tenni fontos beruházásokat: meg kell valósítani a már előkészített,
vitán felül szükséges terveket. Nem úgy, mint
történt az dicstelen módon, az eredetileg bővítéseket is magában foglaló, előző testület által
megszavazott tervvel, 140 milliós elnyert vissza
nem térítendő támogatást visszadobva 2010-es
választások után a Föveny strand esetében.
Nem a fejlesztések, hanem azok
elmaradása veszélyezteti városunk jövőjét!
Egyebek mellett ehhez kérjük, kérem a
támogatásukat. Október 12-án menjenek el
minél többen választani! Választani a döntésképtelenség, az esetenkénti visszalépések,
és a város valódi, közcélú fejlesztése, élhetőbbé tétele között. Szavazzanak a 2006 és a
2010 között megkezdett munka folytatására.
Tisztelettel: Oláh Miklós független képviselőjelölt

Szanyi Szilvia képviselőjelölt

Azért jelentkezek képviselőnek is a polgármester jelöltség mellett, mert nekem szívügyem a város! Számomra fontos a család, a
közösség, az igazságosság, a korrektség, az
őszinteség, a tisztelet és az adott szó. 8 év hoszszú idő. Ezalatt megismerhettek, ha továbbra
is bizalmat adnak, azzal megtisztelnek.
Sokan azt gondolják, hogy képviselőként többet tehetek a városért. Sajnos ez nem így van!
A Jókai iskola bezárása helyett tettem egy
javaslatot, hogy angol-magyar kéttannyelvű

általános iskolává alakítsuk át, de ezt nem
vizsgálta meg az akkori Testület. Pedig ez
plusz állami normatívával járt, és a környéken a legszínvonalasabb iskola lehetett volna.
A Vízművel kapcsolatban azt javasoltam,
hogy értékesítsük a Nitrokémiának, mert
olyan eszközök vannak a kezében (fejlesztési
pénzek, műszaki tapasztalat), amivel megoldhatta volna a csőhálózat felújítását.
A Szent Anna gyógyszertárral kapcsolatban
kértem, hogy vásároljuk meg a Balaton körúti
ingatlant, költöztessük be oda a Jókai utcai rendelőt, és a rendelő épületét adjuk el. Így a településnek 2 jól felszerelt gyógyszertára, és egy
korszerű háziorvosi rendelője lehetett volna.
Amikor a Testület belátta, hogy a meglévő
strandterv nem csak funkcionálisan alkalmatlan, de a 440 milliós összköltségéhez, a
városnak nincs 300 millió saját forrása, Én
tettem le az asztalra egy 80 milliós költségvetésű strandtervet.
Így 200 millió forint megtakarítást, és egy új
korszerű strandot nyert a város!
Büszke vagyok azokra az eredményekre,
amiben nekem is jelentős részem volt,

• a tobruki óvoda bölcsődei csoportjának
létrehozása. Az új, biztonságos, energiatakarékos fűtésrendszer megvalósítása
• a tobruki óvoda bezárásának megakadályozása
• A Református egyház tábor területén szervezett, ötödik éve sikeres angol táborok
• Föveny strand felújítása
• a testületi ülések szavazásainak névszerinti
jegyzőkönyvelése (felelősségvállalás)
• turisztikai iroda a Béke téren
• információs táblák, faházak, sörpadok,
Tobruki strandon lévő színpadfedés, rendezvények pályázatból
Hiszem, hogy csak akkor fejlődik a város, ha
a vezetőjének vannak céljai, és mellette
olyan képviselők állnak, akik programját
támogatják és azok eléréséért SZÍVVEL,
LÉLEKKEL, TETTEKKEL küzdenek!
Kérem, szavazzon csapatunkra!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ, GORZA
ISTVÁN, GYŐRFFY GYULA, GYURKOVICS ÁGNES, SZANYI SZILVIA
jelöltekre
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Szlivka Sándor képviselőjelölt
díjas matematika tanár, lányom gyermekorvos Inárcson, fiam informatikus és Budapesten dolgozik. Két diplomával rendelkezem – villamosmérnök, Kijevi Műszaki
Egyetem és mérnök közgazdász, Zalaegerszegi PSZF. 1990-ben települtünk családommal Balatonfűzfőre.

1950-ben születtem Kárpátalján. Balatonfűzfőn 25 éve élő lakós vagyok. Nejem nyug-

A Nitrokémiánál kaptam munkát, ahol
különböző – mérnök, osztályvezető, kft.
ügyvezető – beosztásokban dolgoztam. 15
éve vezetek egy mikro vállalkozást. Hosszú
évek során részt vettem a FAK felügyelő
bizottság munkájában, a helyi horgászegyesület elnökségében tevékenykedtem, jelenleg is az FB tagja vagyok. Az eddigi tapaszta-

latom és szaktudásom alapján képviselőként
képviselő társaimmal együttműködve szeretném támogatni és fejleszteni a
Balatonfűzfőn beindult pozitív változásokat. Úgy gondolom, hogy mi Balatonfűzfőn
élő lakosok merjünk nagyokat álmodni, de
az álmok megvalósítását csak keményen, a
realitások talaján állva végezzük el.
Amennyiben a fentiek alapján úgy gondolják, hogy megtisztelnek bizalmukkal,
kérem, támogassanak a 2014. október 12-én
tartandó helyi önkormányzati választásokon.

Szombathelyiné Bognár Edit képviselőjelölt
delmi végzettséggel is rendelkezem.
Laboránsként, művezetőként, kereskedelmi
vezetőként tevékenykedtem, jelenleg a
Bilfinger IT Hungary Kft-nél dolgozom
ügyintézőként Balatonfűzfőn. Munkám
során is igyekszem segíteni városunkat, azáltal, hogy dolgozóinkat az itt található szálláshelyeken helyezem el.

Balatonfűzfőért, balatoni szemmel!
Litéren születtem 1957-ben, 1959-től
lakom Balatonfűzfőn a Rákóczi utcában.
Férjem születése óta él városunkban és itt is
dolgozik. Egy lányunk van, aki a Veszprémi
Egyetemen végzett. Jelenleg német nyelvű
export ügyintézőként dolgozik.
Iskolai végzettségeim: vegyipari technikus,
papíripari technikus és felsőfokú külkereske-

Balatoni és balatonfűzfői szemmel nézve
Városunk kiválóan alkalmas a már elindult
turizmus továbbfejlesztésére, továbbá a meglévő ipartelepünk jobb kihasználására.
Gondolok itt a kis és középvállalkozók idecsábítására, esetleg egy nagyobb cég befogadására is. Így tovább fejlődhetne városunk,
és a munkanélküliséget is tudnánk csökkenteni.
Szívügyem a Tobruki strand szépítése,
minőségi javítása és a környezetének szebbé
tétele. A nyugdíjasklub bővítési lehetőségét
is érdemes lenne megvizsgálni, így még több
közösségi célra lenne alkalmas (kiállítások,
rendezvények, sport).

Remélem sikerült felkelteni az érdeklődésüket irántam, és ha igen, kérem, hogy szavazatukkal is támogassanak 2014. október
12-én.
Köszönöm türelmüket
figyelmüket!

és

megtisztelő
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Ujváry Evelin képviselőjelölt

„A múlton már nem tudunk változtatni, a
jövő még homályos előttünk, De a jelen, a mai
nap bölcs kihasználása ránk van bízva.” –
Gary Chapman
Kedves Fűzfőiek!
Október 12.-e lesz az a nap, amikor bölcsen
kell döntenünk. Nehéz döntés lesz, ezt már
most látom. Eltelt 4 év, és újra itt vannak a
jelöltek, akik úgy gondolják, tetteikkel, ötleteikkel segíthetik Fűzfő fejlődését. Önök

csak kapkodják a fejüket, mert vannak ismerős nevek és újak. Önöknek kell eldönteniük, hogy megszavazzák-e az ismerős neveknek újra a bizalmat, vagy az újakat részesítik
előnyben, akik tiszta lappal indulnak minden tekintetben. A Mi csapatunk tagjai
mind új arcok és nevek!
Ennek a csapatnak a tagjaként indulok a
közelgő választáson, mint képviselőjelölt.
Ujváry Evelin vagyok. Már a felmenőimnek
is ide kötődtek. Minden nyaramat itt töltöttem gyermekként. Később, amikor megcsapott a szerelem szele, biztos voltam benne,
hogy nekem itt a helyem. 1991 óta élek itt. 22
éves nagylányom az egyik budapesti főiskola
végzős hallgatója, 18 éves lányom idén érettségizett. 2000 óta a fűzfői Lila Házban dolgozom. Sok ember megfordul, akiktől számtalan
olyan problémát hallok, amelyek megoldásához nem minden esetben pénzre van szükség,
csak józan gondolkodásra. Nem az állam, a
nagytőke fogja megmenteni a várost, ők csak
segíteni tudnak a célok megvalósításában.
Tagadhatatlan, hogy Fűzfő évek óta egy állóvíz. Településünk adottságait a város vezetői

már hosszú ideje nem ismerik fel, vagy ha
igen, nem tettek érte semmit. (Kivétel a
strandi beruházás, ami ha kisebb-nagyobb
nehézségek árán is, de megvalósult és szép
lett.) Ezért mi öten (Batyki Árpáddal,
Horváth Istvánnal, Keil Norberttel és
Kovács Andrással) úgy gondoltuk, hogy egy
élhető, a fejlődés útjára lépő várost építünk
kis lépésekkel, körültekintően és megalapozottan az itt élő embereknek. Fontosnak tartjuk, hogy az itt élő fiatalok találjanak lehetőséget a közös sportra és a kulturális időtöltésre, hogy összetartó közösséget alakítsanak ki,
mert Ők alkotják majd Fűzfő következő felnőtt generációját. És természetesen lényeges a
munkahelyteremtés, a költségmegtakarítás, a
városközpont, a turizmus és a város tisztasága.
Mert Fűzfőnek ezekre van égetően szüksége!
Konkrét terveket addig nem lehet felmutatni,
míg az önkormányzat teljes gazdasági és
pénzügyi revízión nem megy keresztül.
Munkánk megkezdéséhez kérjük megtisztelő
bizalmukat és segítő szavazatukat. Fűzfő
Mindenkié, Mindenki Fűzfőért!
Tisztelettel: Ujváry Evelin

Dr. Varjú Lajos képviselőjelölt

1944. június 16-án Mosonmagyaróváron
születtem. Ma családunk negyedik generációja él városunkban, édesapám 1927-ben
történt Fűzfőre költözése révén váltunk a
település egyik „alapító” családjává.
Általános iskolámat Fűzfőgyártelepen, a
középiskolai tanulmányaimat a Pápai Türr
István gimnáziumban, állam- és jogtudományi egyetemi tanulmányaimat Pécsett végeztem. Ma nyugdíjasként élek. Több, mint

négy évtizedes munkaviszonyomból 38-at a
közigazgatásban töltöttem: 1968–69-ben a
siklósi Járási Tanács főelőadójaként,
1969–71 között Vajszló község, 1971–75
között Beremend nagyközségi közös tanács
vb. titkáraként dolgoztam. 1975–1990
között Balatonfűzfő nagyközségi közös
tanács elnöke, 1990–2006 között pedig
Balatonfűzfő nagyközség, 2000-től pedig a
város polgármestere voltam. Jelenleg tagja
vagyok a képviselő testületnek, s tagja a
Pénzügyi, településfejlesztési és humán
bizottságnak. Fentiekből következően teljes
mélységében ismerem Balatonfűzfő múltját
és jelenét, valamennyi megoldandó problémájával együtt. A városunk élén eltöltött 31
év eredményeit a terjedelmi korlátok miatt
felsorolni nem lehetséges, csupán a legfontosabbak némelyikét sorolom fel:
Fűzfőfürdő, Tobruk, Szalmássy-telep vízzel,
csatornával, gázzal történt ellátása, a fűzfőgyártelepi általános iskola megépítése és
bővítése, a „Tobruk” strand kisajátítása, közművesítése és megépítése, a „Fövenyfürdő”
első megépítése 1976-ban, ÁBC kisáruhá-

zak építése, utak, belvízelvezető hálózat
kiépítése, stb.
Független képviselő jelöltként indulok,
pártnak nem vagyok tagja, s nem tartozom
egyik polgármester-jelölt csoportjához sem.
Megválasztásom esetén, bárki legyen is a
megválasztott polgármester, támogatni
fogom: mindaddig, ameddig a város, az itt
élők érdekében dolgozik. S azonnal ellene
fordulok, ha azt tapasztalom, hogy tevékenységét párt, csoport vagy önös érdek
mozgatja!
Szüleim szerény körülmények között élő,
egyszerű emberek voltak, akik vagyont nem
gyűjtöttek: a Lázár János féle értékítéletnek,
miszerint „akinek nincs semmije, az annyit
is ér”, azonban bizonyára nem feleltek meg!
Örökségük, amit rám hagytak, s amit munkám során is őriztem, s adom tovább utódaimnak, a TISZTESSÉG volt!
Értékítéletem szerint ez az, ami fölötte áll az
anyagi javaknak, s ami mindig megőrzött
attól, hogy utat tévesszek!
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Váróczi Kálmánné képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!
Köszönettel tartozom az elmúlt két ciklus
alatt Önöktől kapott támogatásért, a sok
biztatásért és a szeretetükért, amelyet oly
sokszor éreztem, és ami számos nehéz döntésen segített át. Köszönöm, hogy alá írásaikkal most is lehetővé tették indulásomat az októberi önkormányzati választáson,
mint képviselőjelölt.
1966-ban születtem Pápán, gyermekkoromat egy kicsiny faluban, Pápateszéren töltöttem. 28 éve élek Balatonfűzfőn. A

Nitrokémiánál dolgoztam közel 20 évig,
majd a munkanélküliség és további munkahelyek váltották egymást. Jelenleg egy
középiskolában dolgozom laboránsként.
Férjem több éve nyugdíjas, van egy lányunk,
aki már a saját útját járja, ám nagyon kötődik hozzánk. Erőnk szerint igyekszünk
támogatni Őt élete alakításában.
Két ciklus alatt szolgáltam már
Balatonfűzfő lakosait. Ezek alatt az évek
alatt sokan megkerestek problémáikkal,
gondjaikkal, és én a legjobb tudásom szerint
igyekeztem segíteni mindenkinek, aki hozzám fordult. Mivel az egyszerű munkások
közé tartozom, pontosan tudom, milyen
sokat jelent bárkinek egy törődő, kedves,
adott esetben egy dicsérő szó!
Képviselőként célom az embert képviselni! A város minden egyes lakójáért szeretnék dolgozni, nem pedig egy tetszetős, ám
lélektelen városért. Olyan képviselő szeretnék lenni továbbra is, aki nem az egyéni
érdekeit hajtja, és nem egyes szervezeteket,
érdekcsoportokat szolgál. Munkám során,
függetlenül az „elvárásoktól”, minden probléma mögött a fűzfői lakosságot néztem, és

legfőképp azt mérlegeltem, mennyire segítek az adott döntésemmel jobbá, könnyebbé
tenni az életüket. Nem támogattam, és nem
fogok támogatni olyan lépéseket, amelyek
eredményeként a lakosság terhei nőnének!
Bevételeink növelésére más megoldást kell
találni, mert ilyen lehetőségeink vannak,
csak még okosabban kell gazdálkodnunk
velük. Városunk számos problémáját ismerjük mindnyájan, hosszú percekig sorolhatnánk őket. Meglátni és megragadni a kínálkozó eszközöket ezek keresztülvihető megoldására, erre kell alaposan felkészülnünk.
Pontosan tervezni, szervezni, ez a feladatok
megvalósulásának a kulcsa. Ehhez kellenek a
magas szintű tudással rendelkező, elkötelezett hivatali dolgozók a megfelelő posztokon. Önökkel, a város intézményeivel közösen, elhivatott, becsületes munkával, felkészülten hozott döntésekkel szeretnék dolgozni Mindannyiunkért, és a közös munka
eredményeként városunkat az őt megillető
rangra emelni.
Ehhez kérem továbbra is megtisztelő bizalmukat, és szavazataikat!
Tisztelettel Váróczi Kálmánné képviselőjelölt
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1. számú szavazókör
001. Közösségi Ház – József Attila u. 13.
2. számú szavazókör
002. Volt Általános Iskola – Jókai u. 19–21.
3. számú szavazókör
003. Általános Iskola – Irinyi János u. 2.
4. számú szavazókör
004. Művelődési Ház – Bugyogóforrás u. 12.
5. számú szavazókör
005. Cseberei Óvoda – B.fűzfő, Radnóti u. 26.

