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A Választási Bizottság által kisorsolt sorszámok a szavazólapon
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15. Kerekes-Bakró Csongor – FIDESZ-KDNP

16. Bárdi-Farkas János – független



Bárdi-Farkas János – független polgármester- és képviselőjelölt

Balatonfűzfő abban a szerencsés helyzetben
van, hogy 1 év után korrigálhatja tavalyi dön-
tését, látva annak következményeit. Keresz -
tény értékrendű a jelenlegi nemzetpolitikát
fontosnak tartó emberként, függetlenként
indulok Balatonfűzfő polgármesteri székéért.
Programomat stratégiai pontok meghatáro-
zásával ismertetem önökkel. Magyarország
kormánya meghirdetett programja alapján
„Összetartozás éve” III. ennek megkezdésé-
nek kell az éve legyen Bala ton fűzfőn. Vá-
rosunk minden szempontból elmaradt a kör-
nyék fejlődésének átlagától, ezért ennek a
témának a kezelése kiemelten fontos szá-
momra! A bemutatkozó programom elején
említettem, hogy lemondok a tiszteletdíjam-
ról. Az én megélhetésem máshonnan biztosí-
tott, ezért a tiszteletdíjam összegének 70%-át
a nyugdíjas klubok működési költségeire, 30
%-ot pedig a rászoruló nagycsaládosok gyer-
mekeinek iskola kezdésre fordítom. A város
kialakult kulturális- és szociális rendszerét a
rendszerváltás felülírta, a régi elavult techni-
kai eszközöket a felújítás átszervezés helyett

megszüntette. Ezzel együtt szűnt meg a jól
működő szociális rendszer. A régit nem lehet
feléleszteni, nem is szabad, de újra gondolva,
az önkormányzatnak a vállalkozói szférával
közösen újjá lehet építeni egy új szociális
védőhálót kialakítva. Balatonfűzfő a straté-
giai elhelyezkedése ellenére elöregedő telepü-
lés. Ezen helyzeten kétféleképen lehet változ-
tatni: megélhetést biztosító munkahelyekkel
és a lakhatás megoldásával. Mindenképpen
felül kell vizsgálni és bírálni az eddigi koncep-
ciót, új bérlakás és lakásprogramot kell
kialakítani. Felhasználva a Csok, a Magyar
Falu program által biztosított lehetőségeket.
Ha kell, új építési telkeket kell kialakítani inf-
rastruktúrával együtt. Fontos a helyi vállal-
kozások és a munkahelyek megtartása, a fia-
talok elvándorlásának megakadályozása,
továbbá térségünk közös arculatának megter-
vezése a vállalkozók egységes fellépésének ki -
alakítása, ezáltal a helyi munkalehetőségek
hatékonyabb kiaknázása. Új, innovatív start-
up vállalkozások indulásának elősegítése. A
fentieket az önkormányzat gesztorságával
egy külön, ezzel foglalkozó a testület (Inku -
bátorház) szervezet létrehozásával képzelem
el. Balatonfűzfő egyedüli adottságokkal ren-
delkezik, erre alapozva egyik első intézkedés-
ként a MOME végzős diákjai számára, Ba -
latonfűzfő XXI. századi arculatának kidolgo-
zására a „modern városok program”-hoz való
csatlakozással pályázatot szeretnék kiíratni.
Ipari műemlékeink nyilvántartásba vétele a
gyártelepi városrész épített környezetének
megőrzése, felújítása. Turisztikai desztináci-
ónk a „Balaton északi kapuja” címmel illethet-
né Balatonfűzfőt. A fejlesztési tervben egy
közforgalmú kikötő létesítésének lehetősé-
ge, javíthatja a helyi vendéglátósok és szállá-

sadók beruházási kedvét, új éttermek és szál-
lodák apartman szállások nyitását eredmé-
nyezheti. A fiataljaink számára közösségi
terek létrehozása, sport és kulturális színte-
rekkel, kihasználva a helyi adottságokat.
Helyszínként pl. a Doktor kertben lévő kő
palánk előtti részen kialakítandó szabadtéti
színpaddal. „Fűzfői szabadtéri nyári estek”
címmel komoly, könnyűzenei és egyéb progra-
mokkal. A beruházáshoz a helyi vállalkozók
segítségét, anyagi támogatását szeretném
majd kérni. Évtizedes probléma a bevásárló
központ létrehozása. Már a 2019-es helyha-
tósági választások előtt megkezdtem a tár-
gyalást egy beruházó céggel, aki mint kide-
rült, több fajta szolgáltatást magába foglaló
létesítmény megépítéséhez már rendelkezik
megfelelő saját ingatlannal Balatonfűzfőn. A
tisztázatlan önkormányzati viszonyok tartot-
ták vissza őket a beruházás megindításától. 
Kormányunk folyamatosan elvon forrásokat
az önkormányzatoktól. Mint említettem, ha
van, egy világos egyértelmű koncepció, ak -
kor arra építeni lehet befektetői környeze-
tet. Az téves kinyilatkoztatás, hogy Kor -
mányunk csak a Fidesz patronáltat támogat-
ja, mert ma nincs ilyen Balatonfűzfőn (nem
adta a nevét egy polgármester jelölthöz sem).
Számtalan a példa arra, hogy kiemelt beru-
házásként tud kezelni gazdasági stratégiai
érdekként egy települést (és mindig előjön a
mondat) ha tisztázottak és egységesek a
viszonyok. A feladatok meghatározása, meg-
valósítása, közös akarat eredményeként, cik-
lusokon átívelő kivitelezéssel jöhet létre. A
saját és gyermekeink jövője a tét, mindig van
választási lehetőség!
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Gál Andrea – független polgármesterjelölt és képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői polgárok!

2020. október 18-án Balatonfűzfő kap egy új
esélyt. Egy új esélyt arra, hogy olyan polgár-
mestert és képviselőket válasszon, akik képe-
sek és hajlandóak együttműködni egymással
és a törvények adta lehetőségek szerint dol-
goznak Balatonfűzfő Város Önkormányzata
nevében. Az elmúlt tizenegy hónapban szere-
tett városunk a megosztottság és gyűlölködés
színterévé vált. Az emberek nagy része úgy
néz a másikra, hogy azt kutatja, melyik „olda-
lon” áll az illető. 2019. október óta a képvise-
lő testületi munka a múltban vájkálásra, a
több évre visszavezethető ellentétekre kon-
centrálódik, az együttműködés és összefogás
helyett. Én a település és az együttműködés
oldalán állok. Civil tevékenységem méltó
bizonyíték erre. Bárkivel szívesen együtt dol-
gozom, aki a múlt helyett a jövőbe tekint és
tart és változásokat szeretne.
Kérem, hogy fogadják szeretettel a bemutat-
kozásom és céljaim ismertetését!
Családom 1954-ben költözött Balatonfűzfőre,
én is ide születtem, 1975-ben. Nagyszüleim,
szüleim a Nitrokémia vállalatánál dolgoztak,
édesapám a NIKE FAK NBII-es és NBIII-as fut-
ball csapatában is játszott. A balatonalmádi
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban
érettségiztem. Közgazdászként végeztem Bu -

dapesten a Külkereskedelmi Főiskolán, angol,
német és francia nyelvtudással rendelkezem.
Sportos családba születtem, így a sport szere-
tete meghatározta az életemet és három gyer-
mekemét is. Én versenyszerűen úsztam, fiaim
vízilabdáztak, illetve teniszeztek, kislányom
kézilabdázik. 1997-től 2009-ig külkereskede-
lemben és marketing területen dolgoztam.
2009. óta munkám a vidékfejlesztéshez köt,
Európai uniós pályázati források elbírálásá-
ban, projektek megvalósításában és elszámo-
lásában veszek részt. Büszke vagyok a több,
mint 10 éves civil múltamra és az elért ered-
ményeimre. Civilnek lenni számomra azt
jelenti, hogy szabadidőmben, a saját forrásai-
mat felhasználva teszek egy közösségért, a
szülővárosomért, egy nemes ügyért. 2010-ben
szülőtársaimmal megalapítottuk a jelenleg is
működő Balaton Vízilabda Klubot, hogy az
egyesületben sportoló 150 gyermek tovább
tudja folytatni a választott sportját, az előző
egyesület csődjét követően. Az egyesületet
elnökségi tagként 2013. második feléig vezet-
tem. 2015. május óta dolgozom a Ba la -
tonfűzfőért Alapítványban kurátorként, 2018.
február 1. óta pedig a kuratórium elnökeként.
Az alapítvány időközben átvette és racionali-
zálta az önkormányzati Civil Alapot, egyben
beindította a családok gyermek tábor támoga-
tását. Aktív résztvevője és szervezője vagyok a
helyi szemétszedéseknek, városszépítő akciók-
nak, Fűzfői Éjszakai túrának és egyéb közös-
ségépítő rendezvényeknek.  2019. október 13.
óta települési képviselőként, a Pénzügyi,
Településfejlesztési Bizottság tagjaként és a
Humán Bizottság elnökeként dolgozom a
városért. Közel egy éves önkormányzati mun-
kámat számos előterjesztés kíséri.
Megvalósult javaslataim közül a „Balaton fűz -
fő Fiatal Tehetsége” díj megalapítását és a
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer átalakítá-
sát emelném ki. Büszke vagyok a magánem-
berként szervezett augusztusi Iskolakezdési
jótékonysági akcióra is, ami legalább 50 fűz-
fői családnak segített. Gyermekkoromból egy

olyan település képe él bennem, ahol élmény
volt felnőni: gyönyörű, biztonságos környe-
zet, kiemelkedő sportolási lehetőségek, na -
gyon jó, támogató közösség. Szeretném, ha
Balatonfűzfő újra ilyen hely lenne!

Konkrét céljaim:
– Fiatalok helyben tartása (sport, kultúra és
közösségépítés segítségével)
– Idősek megbecsülése, támogatása (egészség-
ügyi ellátás helyben, szociális ellátások, kul-
túra és szabadidős programok)
– Vállakozói beruházások és munkahelyte-
remtés ösztönzése, önkormányzati bevételek
növelése
– Átgondolt pályázatok (közösségi terek fej-
lesztésére, kerékpárutakra, játszóterekre, út -
felújításra, energetikai korszerűsítésre)
– Sport és turizmus, Sportturizmus (sport in -
frastruktúra karbantartása, sportprogramok,
egyedi turisztikai arculat, sportturisztikai
központ)
– Közösségépítő minőségi kultúra, saját arcu-
lathoz igazodó programok
– Tiszta, rendezett, egészséges környezet
(városüzemeltetés racionalizálása és gépesí-
tés, útfelújítások és karbantartás önkormány-
zati bevételekből, környezetkárosítás és sze-
metelés elleni hatékony fellépés)
– Nyugodt, inspiráló környezet a Polgár -
mesteri hivatalban, dolgozók megbecsülése és
ösztönzése, munkafolyamatok racionalizálása
Munkából szerzett tapasztalataimat, civilként
és képviselőként bizonyított tenni akarásomat
szeretném a jövőben is Balatonfűzfő fejlődé-
sének szolgálatába állítani. 

Szeretnék polgármesterként Önökért, Önök-
kel dolgozni! Együtt, Balatonfűzfőért!
KÉREM, HOGY OKTÓBER 18-ÁN ADJANAK
ESÉLYT A VÁLTOZÁSNAK, A DEMOKRÁCI -
ÁRA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉPÜLŐ FEJ -
LŐDÉSNEK! 
EZ A MI VÁROSUNK! A MI ÉLETÜNK ÉS
JÖVŐNK A TÉT!
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Szanyi Szilvia – független polgármesterjelölt

Minden, ami az otthon fogalma, az számom-
ra Balatonfűzfő. 
2019-ben azért indultam polgármesterként,
hogy változást hozzak a település életébe.
Alig kezdtem meg a polgármesteri munká-
mat, négy hónap után egy világviszonylatban
is ismeretlen járvánnyal találtam szembe
magam. A veszélyhelyzetben a kormány a
polgármestert egy személyben tette felelőssé a
döntésekért. A Helyi Operatív Törzzsel azon-
nali intézkedéseket vezettünk be. Elsők között
jutottak a balatonfűzfőiek maszkhoz és fer-
tőtlenítőszereket is osztottunk a háztartások-
nak. 1200 fő 65 év feletti lakosról gondoskod-
tunk. Lajkó Frigyessel és Keil Norberttel kidol-
goztunk egy válságtervet, arra az esetre, ha
lezárják a települést. Megterveztük a lakosság
alapvető élelmiszerekkel, higiéniás cikkekkel
való ellátásának lehetőségét. Megszerveztük

az önkéntes hálózatot, ennek koordinációját
és a lakosság információval való ellátását.
A veszélyhelyzet naponta döntések sora elé
állított, amelyek azonnali cselekvést igényel-
tek. A hivatalban tovább folyt a munka, és a
programomban vállalt fejlesztéseken is dol-
goztunk. Ennek eredményeképpen számos
pályázatot megírtunk, megnyertünk és
néhány projektet már meg is valósítottunk.

Tavaly október óta az alábbi fejlesztésekre
nyert a város támogatást:

1. Felsővillasor utca, Völgy utca felújítására
(elkészült),

2. Fövenystrand csúszdájára (elkészült),
3. Zombor utca felújítására, 
4. temető felújítására,
5. Árpád utcai óvoda játszóterére,
6. Gyártelepen járdaépítésére, 
7. Tobruki strand emeletének elkészítésére,
8. többfunkciós traktorra, zöldterületek kar-

bantartásához szükséges gépekre (október
hónapban már használatba kerülnek),

9. Tobruki óvoda felújítására.

A Magyar Falu Program, a Kisfaludy strandfej-
lesztési program, a Belügyminisztériumi pá -
 lyázat mellett a város még 500 millió forint
kormányzati támogatásban részesült az Irinyi
iskola EU-s pályázati forrásának kiegészítése-
ként. Irányításommal eddig több mint 1,5 mil-
liárdos fejlesztésre lesz lehetősége Bala -
tonfűzfőnek 2020-ban, és további benyújtott

pályázatok eredményeit még várjuk (pl. Árpád
utcai óvoda felújítása, Jókai utcai játszótér).
A veszélyhelyzet megszűnésekor az első testü-
leti ülésen új kihívás elé került a város. A
választoktól bizalmat kapott képviselők közül
négyen feloszlatták a testületet, az új válasz-
tás 4 millió forintot von el Balatonfűzfőtől. 
A veszélyhelyzetben egyértelművé vált: ha
azo nos elképzelésű képviselők dolgoznak
együtt a városért, akkor a fejlődés biztosított. 
Fontosnak tartom az elindított fejlesztések
folytatását csapatmunkában Gorza István,
Jánka Anikó, Keil Norbert, Kerekes-Bakró
Csongor, Lajkó Frigyes, Szeli Dóra Réka kép-
viselőjelöltekkel, annak érdekében, hogy nyu-
godt munkakörülmények között lehessen
dolgozni. 
A polgármesteri programom főbb irányai
nem változtak, a részleteket hamarosan
ismertetem Önökkel.

A mi csapatunkat tobruki, gyártelepi, fűzfő-
fürdői városrészen élő, hiteles, szorgalmas,
határozott emberek alkotják, akik tudato-

san készülnek a település fejlesztésére.
Mindannyian önzetlenül tettünk és a mai

napig teszünk Balatonfűzfőért!
A tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy
akkor tud fejlődni a város, ha a képviselői

józanul gondolkodó emberek, akik a közös-
ségért tesznek és nem a saját érdekeiket

helyezik előtérbe.
Kérem, hogy szavazzanak ránk, 

mindnyájunkra! Fűzfőért!
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Erdősi Gábor – független képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek! 

Erdősi Gábornak hívnak. Ide születtem és bár
a tanulmányaim hosszabb időre elszólítottak,
nem volt kérdés, hogy hazatérve tudásomat a
helyi közösség szolgálatába állítsam. Fele sé -
gemmel négy gyermekünket is ebben a szem -
léletben neveljük. Számunkra az a természe-
tes, hogy gyermekeink a helyi oktatási intéz-
ményekben tanulnak, a munkájukkal a helyi
művészeti és sportegyesületeket erősítik. 
Hivatásomnak a pedagógus pályát tekintem

és immár másfél évtizede tanítok az Öveges
Szakiskolában középiskolai tanárként. 10 éve
vagyok önkormányzati képviselő, s ezzel a
rutinnal a hátam mögött felkészültnek érzem
magam az Önök képviseletére. Három éve a
Balatonfűzfőért Alapítvány kurátoraként is
tevékenykedek, s e minőségemben számtalan
társadalmi megmozdulásban, önkéntes mun-
kában vettem részt az elmúlt években. Is -
merem a település minden gondját-baját és a
benne rejlő lehetőségeket is. 
A képviselőtestület feloszlatását azért kezde-
ményeztem, mert bizonyos kérdésekben olyan
szinten megmerevedettek az álláspontok,
hogy az a testület teljes megosztottságához
ve zetett. A közös munka ellehetetlenülése
vég ső soron a település érdekeit sértette, esé-
lyeit rontotta. Az új választás viszont lehető-
séget teremt, hogy mindenki újragondolja,
kinek a kezébe teszi le településünk jövőjét. 
Egy ízben megkérdezték tőlem, milyen csapat-
ban és milyen vezetővel szeretnék, tudnék
együtt dolgozni, ha újból képviselőnek válasz-
tanának. A válaszom egyszerű: olyan csapat-
ban dolgoznék szívesen, melynek tagjai egytől
egyig elhivatottak és nem fűződik üzleti és
egyéb érdekük az irányításban való részvétel-

hez. Akik leképezik településünk sokszínűsé-
gét, azaz életkorban, lakóhelyben, munkata-
pasztalatban is megjelenítik Fűzfő sokfélesé-
gét. És egy olyan vezetőt szeretnék a település
élén látni, aki kellően felkészült a település
irányítására, s ehhez a megfelelő vezetői kész-
ségekkel, adottságokkal is rendelkezik. Mun -
ká ját szolgálatnak tekinti, érti és elfogadja a
képviseleti demokrácia szabályait, képviselő-
társaiban nem a riválist, az ellenfelet, hanem
az együttműködő partnert keresi. 
A fenti kívánalmaknak a teljesülését a polgár-
mesterjelöltek közül én leginkább Gál And -
reában látom biztosítottnak. Ajánlom tehát
figyelmükbe Andrea programját és lakossági
fórumait azzal, hogy az elkövetkező hetekben
tájékozódjanak a többi jelöltről is. Meggyő -
ződésem, hogy akkor hozunk bölcs döntést,
ha nem érzelemből, hanem józan megfonto-
lással és kellően tájékozottan járulunk októ-
berben az urnákhoz. 

Végezetül szeretném megköszönni az eddigi
támogatásukat, építő jellegű javaslataikat. Ha
megtisztelnek bizalmukkal, akkor a jövőben
is kiszámítható és hiteles képviselői munkára
fogok törekedni Önökért. 

Gorza István – független képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Polgárok!

Mi kell egy fejlődni akaró városhoz?
Először is: - egy agilis polgármester,

- egy tenni akaró együttműködő
kép viselő-testület,

- egy pénzügyileg stabil, szakmai-
lag jól működő hivatal.

A városunkban a jelenlegi állapotokkal nem

vagyok megelégedve. És Önök?
Tekintsünk vissza az elmúlt 10 évre. Mit lá -
tunk? Mi változott? Mit szeretnénk?
Változtatni kellene ezen az állapoton? Szem -
léletváltásra van szükség? Egy helyben topo-
gunk? Mondják meg Önök!
A jelenlegi választás 4 képviselő döntése miatt
történik, akiknek tavaly bizalmat szavazott a
város. De Ők nem akartak együtt dolgozni az
új polgármester asszonnyal. Ennek az ered-
ménye látható a városon. Most ismét indul-
nak a választáson.
Ne üljünk fel egyes jelöltek szép és hangzatos
választási propagandájának!
Kérem, hogy ezt szem előtt tartva és átgondol-
tan adjuk le a szavazatainkat.
Mindenki előtt itt van a lehetőség arra, hogy
az egy évvel ezelőtti véleményét megváltoztas-
sa. Éljünk vele!
Biztos egyetértünk abban, hogy egy együtt-
működő testülettel lehet csak előrehaladni!
Úgy gondolom, hogy a csapatunknak meg-
van ahhoz a képessége, hogy a városunkat
irányítsa, fejlessze.

Több mint húszéves közigazgatási tapaszta-
lattal bírok. Az elmúlt években a közbizton-
ság, a katasztrófavédelem, a közterület fel-
ügyelet, valamint a járványügy területén dol-
goztam.
Mit szeretnék elérni ennek a választási ciklus-
nak a végéig? 
Megépüljön a bevásárló, szolgáltató központ,
az orvosi rendelő, és legyen végre a városnak
kulturális és turisztikai központja.
A városgondnokság létszáma, szakmai,
műszaki színvonala biztosított legyen, s ez
által a mai elvárásoknak megfelelően tudják
majd végezni a munkájukat az ott dolgozók.
Végül és nem utolsó sorban tiszta, rendezett,
ápolt képet mutasson a város, ahol élünk.
Az együtt megkezdett munkát közösen foly-
tatjuk a jövőben is, hiszen mi egy irányba
haladunk Balatonfűzfőért.
Kérem, támogassanak bennünket, mivel
együtt tudunk dolgozni és közösek az elkép-
zeléseink Szanyi Szilvia polgármesterjelölttel.
Az összefogás erejével a fejlődő városért! 
Köszönöm a figyelmüket!
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Gyurkovics Ágnes – független képviselőjelölt

Tisztelt Lakótársak, Választópolgárok!

Tözsgyökeres balatonfűzfői vagyok, itt éltek
szüleim, 3 testvéremmel jelenleg is itt élünk.
Életemet meghatározta műszaki végzettsé-
gem, sport, ezen belül az úszás síelés, a zene
szeretete. Technológusként a NIKE-CELL
üzemben, majd a Balaton Uszodában 27 éven
át, mint műszakvezető és úszóoktató dolgoz-
tam.  A Hóvirág Énekegyüttessel bejártam a
világot Amerikától Európa országain át Ja -

pánig. A magyar és a világ kóruszene követe-
ként kitüntetésekben is részesültem: 1997-
ben Pro Meritis, 2002-ben Pro Comitatu
Veszprém. Nyugdíjas éveimet aktív közösségi
munkával töltöm: Vezetőségi tagja vagyok a
CSEBSZALTO Nyugdíjas Klubnak. 2012-től
dolgozom a Balatonfűzfőért Alapítványban.
Elnökként 2017-ig, kurátorként 2019-ig,
jelenleg a Felügyelő Bizottság tagja vagyok.
2010-től a helyi önkormányzat PTHB kültag-
jaként tevékenykedem. Tobruk városunk leg-
fiatalabb, rendkívül szerethető, rendezett,
tiszta városrésze Az előző ciklusban, sokat
tettem városrészünk fejlődéséért: lámpás
kereszteződés, játszótér, fitnesz park, strand
fejlesztés, parti sétány, út felújítás. A jövőben
is szeretném a megkezdett munkát folytatni.
Országunk, városunk életében nehéz idő-
szak következik.  A központi pénzelvonások,
a beszűkülő pályázati lehetőségek miatt fele-
lőtlenség lenne ígérgetni, hamis jövőképet
festeni új beruházási, fejlesztési lehetőségek-
ről. Fontosnak tartom, hogy költségvetés adta
lehetőségeket a karbantartásokra, felújítások-
ra is fordítsuk. Külső tőke bevonását a sport-
turizmus fejlesztésére, az ipari parkba új vál-

lalkozások betelepítésével szorgalmaznám.
Tobrukban legégetőbb feladat a Rákóczi utca
forgalmának csökkentése. Ennek feltétele a
Radnóti utca végének megépítése a Kazinczy
utcáig. A strand parkolójának megépítése. A
Kazinczy utcai kiserdő parkosítása. Termé -
szetesen a város egészének fejlesztése is fon-
tos számomra: racionálással, hatékony mun-
kaszervezéssel, gépesítéssel nagyban kell vál-
toztatni a városüzemeltetés színvonalán. A
sportturizmus fejlesztése: a szépen felújított,
s újonnan kialakított sportpályák hasznosítá-
sa edzőtáborok, versenyek lebonyolítására, 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 mun-
kás évek és az otthonom. Ma is itt élek, a
közösségért, a városért, tettre készen. Jó lenne
olyan városban élni, amelyet a kiegyensúlyo-
zott életszínvonal, a biztonság, az egymás
iránti tisztelet és megbecsülés jellemez.

Megköszönöm, s egyben kérem, hogy szava-
zataikkal támogassanak!

Jánka Anikó – független képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam
Önöknek! Szeretem ezt a várost, itt élek egye-
temista lányommal, ideköt a múltam, a jele-
nem, és a jövőm. Itt végeztem általános és
középiskolai tanulmányaimat, majd fiatal
vegyészként a pályámat is itt kezdtem.

Később elsajátítottam a kereskedelmi üzletve-
zető szakmát, és jelenleg is ebben az ágazat-
ban dolgozom a saját cégemben ügyvezető
igazgatóként. Ennek egyik ágát jól ismerheti
a Föveny strandon és az egyik bevásárló köz-
pontban is van üzletem, és emellett nagyke-
reskedéssel is foglalkozom. Mindennapja im -
ban munkáltatóként is megtanultam felelős
döntéseket hozni, amit képviselőként is tud-
nék hasznosítani. Világszemléletem nyitott,
hiszek a közösség, a csapatmunka erejében.
Hiszem, hogy a párbeszéd és az őszinteség
csodákra képes!
Sokan tudják, hogy évek óta a Balatonfűzfő-
Litér Turisztikai Egyesület elnökhelyettese
vagyok. Részt vettem a parti sétány kialakí-
tásának és a Fövenystrand fejlesztésének elő-
készítésében. Aktív részese vagyok a nyári
rendezvények és a Borzongás Fesztivál szerve-
zésének. Segítek embertársaimnak, ahol, és
ahogy csak tudok. Így volt ez márciusban is,
amikor a város önkénteseként tettem a dol-
gom az idősek segítésében.

Képviselői célkitűzéseim:
- Fontosnak tartom, egy turisztikai központ
kialakítását Balatonfűzfőn, hiszen nyaranta
tapasztalom, mennyire hiányzik ez a település
lakóinak, és az ide látogató vendégeknek is.
- Fontosnak tartom Balatonfűzfő egységes
arculatát, tiszta, rendezett városkép kiala-
kítását.
- Szakmámból adódóan létjogosultságát
látom egy bevásárló központ létesítésének.
Szanyi Szilvia munkáját mindig is elismer-
tem. Évek óta látom, hogy milyen kitartó.
Ismeri a város minden szegletét. Mindenki
fordulhatott hozzá bármilyen problémával és
ő segített. Elindított egy pozitív változást
Balatonfűzfőn, így pl. utak újulnak meg,
strandok, intézmények. Azt szeretném, ha ez
folytatódna.
Programjával egyetértek és támogatom azt
az irányt, amit ő és a csapatunk képvisel.
Hiszem, hogy abban a városban, ahol fejlő-
dés van, ott boldogabbak a családok, és nyu-
godtabb az élet!

8. oldal 2020. választási különszám



Keil Norbert – független képviselőjelölt

1978-ban Esztergomban születtem, gyerekko-
rom már Balatonfűzfőn töltöttem. Közel 39
éve élek Balatonfűzfőn. Lányom Pécsen egye-
temistaként éli mindennapjait. Fiam általá-
nos iskolai tanulmányait végzi. Iskoláimat
városunkban végeztem majd közgazdásznak
tanultam. 
Vállalkozóként dolgozom 18 éve a kereskede-
lemben, vendéglátásban. Második munkahe-
lyemen a Fűzfői Atlétikai Klub elnökeként
tevékenykedem 2016 áprilisától. Büszke
vagyok rá, hogy egyesületi csapatommal a
Fűzfői Atlétikai Klubnál közel 500 millió
forint fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt
két évben. Visszavásároltuk a volt salakos fut-
ballpályát, műfüves pályákat építettünk,
három busszal, két fűnyírótraktorral és egy

munkagéppel gyarapodott az egyesület, emel-
lett folyamatban van a sportcsarnok megvaló-
sítása is. Ezek a fejlesztések nemcsak a Fűzfői
Atlétikai Klubbot gazdagítják, hanem Bala -
tonfűzfő városát is. Korábban, mint gyermek-
, majd ifjúsági vitorlázóként sportoltam ered-
ményesen. Magyar válogatott kerettagként
nem csak országunk, hanem Balatonfűzfő
nevét is népszerűsítettem sporttársammal. 
Mint vállalkozó, nap mint nap továbbra is
rengeteg megoldandó feladattal találkozom,
melynek megoldása városunk jövőjét, megíté-
lését is előre mozdíthatja. Sportvezetőként
minden korosztály igényeit, problémáit meg-
ismerem. Fő feladatomként az egyesület fejlő-
dését tűztem zászlómra elnöki megválasztá-
somkor. Sikeres pályázatainknak és folyama-
tos lobbi tevékenységünknek köszönhetően
érhettük el eredményeinket. Jelen pillanatban
arra vagyok a legbüszkébb, hogy egy koráb-
ban elhanyagolt területen már látszik a fejlő-
dés. Terveim nem csak a sport és a vállalkozá-
som területein vannak. Balatonfűzfő fejlődé-
sében a legfontosabb négy év következhet.
Tapasztalataimmal és elhivatottságommal
továbbra is városunk lakóit képviselve szeret-
ném folytatni a képviselői munkát. Megvá -
lasztásom esetén szeretném, ha a gyártelepi
városrészen megoldódna a parkolási helyzet,
a csapadékvíz elvezetés. Fontosnak tartom a
bevásárló központ támogatását, mielőbbi
megvalósítását. Elengedhetetlen a települé-

sünk lakosságának növekedése, ezért ösztö-
nözni kell a családalapítást és a bevándorlást.
Erre a tobruki városrészt tartom legalkalma-
sabbnak. Az utak, járdák állapota elfogadhatat-
lan, ahogy a települési környezetünk állapota
is bőven hagy maga után kívánnivalót, ezért
javasolom a városgondnokság átalakítását.
Intézményeink (óvodák, iskola, közösségi ház)
megújulását támogatom. A sétány környezeté-
nek folyamatos rendbetételét megkövetelném,
mert ez az egyik kulcsa a turizmus fejlesztésé-
nek. Minő ségi szálláshelyek építésére támoga-
tó program kidolgozását javasolnám. 
Bízom a változás, a fejlődés lehetőségében,
ezért kérem megtisztelő bizalmukat megvá-
lasztásomhoz. Az eltelt egy évben képviselő-
ként a várakozásaimtól messze elmaradva
sikerült csak dolgoznunk. Ennek legfőbb oká-
nak a képviselőtestület belső ellentéteiben lát-
tam. Számomra nagyon fontos az, hogy olyan
képviselőkkel, polgármesterrel dolgozhassak
együtt, akik változást, fejlődést szeretnének. 
Tiszta kézzel, tiszta szívvel, önzetlenül!
Ezt Szanyi Szilvia polgármesterjelölttel és
csapatával tudom elképzelni. Szanyi Szilviát
egy önzetlen, ötletekkel teli, folyamatosan
fejlődő, energikus embernek ismertem meg.
Aki képes és akar is együtt dolgozni mások-
kal. A véleményeket meghallgatja, és mások
tanácsát kikéri. Egy város fejlődésének a kul-
csa a megfelelő vezetés ezért a csapatunk
támogatását kérem önöktől.

Kerekes-Bakró Csongor - FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

30 éves vagyok.  Székesfehérváron végeztem
el a középiskolát és kezdtem el vízilabdázni is.
Tanulmányaimat 2010-ben a veszprémi egye-

temen folytattam, azonban a sportot sem sze-
rettem volna abbahagyni, így a tanulás mellett
Balatonfűzfő a közelsége miatt remek lehető-
ségnek látszott. Csatlakoztam az éppen akkor, a
vízilabdázást új alapokra helyező Balaton
Vízilabda Klubhoz. Azóta a városban dolgozom,
az egyesület kötelékében, mint vízilabdaedző,
illetve 2013 óta a klub vezetése is az én felada-
tom. Az elmúlt, lassan tíz évben meghatározó
szereplőivé váltunk a dunántúli régiónak és
országos szinten is megmutattuk magunkat.
Több játékosunk ma már magasabb szinten
játszik, ami azt gondolom a legjobb visszaiga-
zolás. Ügyvezető igazgatóként dolgozom a
saját vállalkozásomban. Egész életemben egy
csapat tagja voltam a sport által, számomra
csak így képzelhető el a siker elérése és a célok
megvalósítása. Jelölttársaimmal jó hangulat-

ban mentek a megbeszélések, rugalmasan
tudtunk együtt dolgozni. Polgármester
Asszonyt intelligens, erős, céltudatos, kitartó
embernek ismertem meg. Kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a Szanyi Szilvia polgár-
mesterjelölttel és csapatunkkal együtt meg-
kezdett munkát közösen tudjuk folytatni a
jövőben is. Hiszem, hogy mi egy irányba tar-
tunk Balatonfűzfőért. Amennyiben bizalmat
szavaznak csapatunknak és nekem, az ifjúság
és sport területén fogok tevékenykedni és
támogatom a családok letelepedését, munka-
helyek teremtését. Ezek a területek közel áll-
nak hozzám, hiszen munkámból kifolyólag,
nap, mint nap találkozom az itt élő fiatalok-
kal, és ismerem az igényeiket. Ezt a tudást és
tapasztalatot szeretném kamatoztatni az
emberek és a város érdekében.
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Kovács-Árvai Ágnes – független képviselőjelölt

Tisztelt Választó, Kedves Szomszéd, Kovács-
Árvai Ágnes vagyok, független képviselője-
lölt. Balatonfűzfő az otthonom. Tobrukban
nőttem fel, itt vannak a gyökereim. Ismerem
az utcáit, lakóit, ide kötnek az emlékeim, a
családom és a barátaim. Édesapám Árvai
László gázszerelő, édesanyám Karácsony
Julianna festőművész, testvérem Árvai Tamás
a NIKE-Fak egykori úszója. Szüleim, nagyszü-
leim Balatonfűzfőiek. Tobrukba jártam óvodá-
ba, általános iskolai tanulmányaimat is itt-
hon végeztem. Jókais éveim meghatározóak
voltak, legszebb emlékeim és azóta is tartó

barátságok kötnek hozzá. Veszprémi középis-
kolás éveim után a Dunaújvárosi Egyetemen
megszereztem kommunikációs és művelő-
désszervező diplomáimat. Két idegen nyelven
beszélek folyékonyan. Tanulmányaim után
több, mint tíz évig dolgoztam a turizmusban,
szerveztem nagy rendezvényeket és feleltem
városmarketingért. Munkám egy idő után
nem elégítette ki érdeklődési körömet ezért
továbbtanultam a Zsigmond Király Egye -
temen, ahol közélet és politika szakos egyete-
mi diplomát szereztem. Magán életemben tár-
sadalomtudomány területén folytatok kutatá-
sokat. Néhány évvel ezelőtt Béres Istvánné
lehetőséget adott Nekem a Balatonfűzfői
Hírlap kultúra rovatában. Írásaim azóta is
havonta jelennek meg az újságban, aminek
ma már a szerkesztője vagyok. Mi Nők címet
viselő filmklubom a társadalom elnyomott,
kiközösített rétegeivel foglalkozik. Nagyon
fontos számomra az esélyegyenlőség, az
elnyomottak és rászorulók támogatása, vala-
mint az állatvédelem. Azért szeretnék képvise-
lőként szerepet vállalni a város életében, hogy
munkámmal megháláljam mindazt a jót,
amit születésem óta kaptam. Gyermekkorom
Balatonfűzfője egy egységes, egymást segítő
közösséget tudhatott magáénak. Munkám -

mal szeretném támogatni a város közössége-
it, közösségi szerveződéseit, civil szervezeteit.
Fontosnak tartom megszólítani a fiatalokat, de
számítok az időskorúak tudására és tapasztala-
tára, hogy közös gondolkodások révén együtt
dolgozzunk városunk jövőjéért. Hatékonyan
szeretnék tenni a jó minőségű, mindenki szá-
mára elérhető kultúráért, a turizmus fejleszté-
séért. Támogatni szeretném a városunkban élő
és alkotó művészeket, kézműveseket, vállalko-
zókat. Munkájuk értékteremtő, egyedi, amire
csak büszkék lehetünk. Meg kell mutatnunk a
világnak Balatonfűzfő értékeit. Minőségi kom-
munikációval, jó szervezéssel, a közösséggel
együttműködve szeretném megalkotni azt a
Balatonfűzfő képet, amit Mi Fűzfőiek isme-
rünk, tudunk, amire büszkék lehetünk. Nekem
nagyon fontos a lakosság véleménye, kérése.
Képviselőként felelősséget szeretnék vállalni a
közösségünkért és egy jobb Fűzfőért.  Kö szö -
nöm, ha október 18-án szavazatával lehetősé-
get ad arra, hogy fiataléként állhassak ki a vá -
rosunkért és tehessek a jövőnkért! 
Gál Andreát szakmailag és emberileg is alkal-
masnak tartom városunk vezetésére, mert
kompromisszum kész, jó kapcsolatépítő, ki -
tar tó, kreatív és valóban érdekli Balatonfűzfő
és a Fűzfőn élő emberek sorsa és jövője.

Lajkó Frigyes Károly - FIDESZ-KDNP képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfői Polgárok!

2020 október 18-án az itt élők bizalmat sza-
vaznak az elkövetkező négy évre egy polgár-
mesternek és hat képviselőnek, hogy vezessék
a települést és képviseljék az érdekeit. Ezen a

megmérettetésen az Önöktől kapott ajánlá-
sokkal, amelyet itt is szeretnék megköszönni,
képviselőjelöltként indulok. 1963-ban szület-
tem. Nős vagyok és két lánygyermek édesap-
ja. Nagyobbik lányom állatorvos Balaton -
füreden, nejem és kisebbik lányom a családi
vállalkozásban tevékenykednek. Vendéglátás -
sal foglalkozom, saját éttermeimet vezetem.
2006-óta vagyok az önök támogatásával a
képviselőtestület tagja. Civilként több egyesü-
letben vagyok jelen. A Vendégváró és Gaszt -
ronómiai Egyesület alelnöke vagyok, amely a
Gombócfesztivált, a Városi Disz nóvágást, a
Városi Retro Farsangot, a Városi Szilvesztert
szervezi. 2018 januárjától a Balaton Nyug -
díjas Klubvezetői feladatait is ellátom, a
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület tagja-
ként pedig a helyi turizmust is támogatom. A
Kelet-Balatoni Borrendet 2014-től ínyenc-
mestereként erősítem. A Fidesz Polgári Szö -
vetségnek 2008-óta vagyok a tagja, 2010-től

pedig a helyi csoportelnöke. Alpol gár mes ter -
ként a járványügyi feladatokat koordináltam
városi szinten.
Kiemelt céljaim a beiskolázási támogatás be -
vezetése, a testvérvárosi- és civilkapcsolatok
megerősítése, valamint a nyugdíjas közösségi
élet felpezsdítése. Támogatások felkutatása és
kihasználása hazai pályázatokból, és az Euró -
pai Unió következő tervezési időszakának ko -
héziós pénzeiből. Településünk bekapcsolása
a Veszprém 2023 kulturális programjaiba.
Szanyi Szilvia fejlődést szeretne, jobbá, élhe-
tőbbé tenni a városunkat és minden erejével
velünk együtt ezen dolgozott az elmúlt 11
hónapban. 

Fontosnak tartom az elindított fejlesztések
folytatását csapatmunkában Szanyi Szilvia
polgármesterjelölttel. Célom együttműködő
és összetartó város kialakítása, együttmű-
ködve Balatonfűzfőért!
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Marton Béla – független képviselőjelölt

Tisztelt Balatonfűzfőiek!

„Ha egy vezető nem tud, illetve nem mer meg-
bízni az alkalmazottjaiban, akkor rengeteg
olyan biztonsági és bürokratikus intézkedést
vezet be, amelyekkel ellenőrizni tudja beosztott-
jai munkáját, de adott esetben ezek az intézke-
dések már a hatékony munkavégzést gátolják.”
Egy végzős egyetemi hallgató munkájából való
idézet remekül foglalja össze a városban kiala-

kult helyzetet. Az időközi vá lasz tás legfőbb
o ka, hogy a kollektív bölcsesség elve sérült,
minden téren a bizalmatlanság uralkodott el.
1990-től dolgozom, mint önkormányzati kép-
viselő, ebből kilenc évig voltam polgármester.
Ebben a ciklusban két bizottságban dolgoz-
tam. Sajnos a képviselő-testület munkája a
kollektív bölcsesség elutasítása miatt lehetet-
lenné vált, így egy újabb testület dolgozhat,
reményeim szerint egy új polgármesterrel.
Aki nem a saját álmai megvalósításának min-
denek feletti támogatását várja el, a demokrá-
cia betartásával, együtt fog dolgozni a települé-
sért. A következő választási ciklusban azon
fogok tovább dolgozni, hogy Balatonfűzfő élhe-
tő, megélhetést és perspektívát nyújtó város
legyen, ahol az életminőség és életszínvonal, a
lakosság szám folyamatosan emelkedjen.
Ennek érdekében:
A lakossági szolgáltatások és közszolgáltatá-
sok színvonalának fejlesztése: a balatonfűzfői
egészségház megépítése, az óvodai telephelyek
fejlesztése. Az elágazóban a már régóta meg-
tervezett, szinte minden engedéllyel rendelke-
ző kereskedelmi egység megvalósítása.

A lakossági összetartás erősítése, pezsgő
közösségi élet: civil szervezetekkel és a lakos-
sággal aktív kapcsolattartás, a kezdeményezé-
sek felkarolása. Az egyházakkal való kapcso-
lat fejlesztése, ingatlanfejlesztéseik segítése,
rendezvényeik, megmozdulásaik támogatása.
A tobruki közösségi tér kialakítása. A bizton-
ságos, szép, hangulatos települési környezet
kialakítása: az ÖKOPARK Balaton projekt
további elemeinek megvalósítása. Csónak ki -
kötő, Ökoház, tanösvények, vízi sportcentrum
fejlesztése.
A Városi Stadion fejlesztése: sportcsarnok,
gyakorló terek befektetőkkel együttműködve
A lakosságszám növelése: a megvalósuló
ingatlanfejlesztések után a Balaton parton, a
15,5 hektáros területen
Biztonság növelése: a biztonságosabb közle-
kedés feltételeinek vizsgálata után a közleke-
dési feltételek javítása. A városüzemeltetési
feladatok hatékonyabb ellátására a géppark
fejlesztése kiemelt. A nagy adózók bevonása a
település életébe. 
Kérem, szavazataikkal támogassanak engem
és Gál Andrea csapatát!

Simon Viktória – független képviselőjelölt

Közösen tegyünk a város szebb és tisztább
jövőjéért! Ezzel a mottóval kezdem bemutat-
kozásomat, mint tősgyökeres fűzfői lakos.
Boldog gyermekkorom volt Fűzfőfürdőn,
majd később fiatalként és felnőttként Fűzfő -
gyártelepen. Láttam és látom lakóhelyünk elő-
nyeit, mint az északi part legszebb fekvésű
városának strandja, a sok aktív sportolási

lehetőség, kirándulás a környék erdeiben.
Több, mint egy évtizedig dolgoztam a Nit -
rokémia kereskedelmi igazgatóságán, majd
egy helyi vegyipari kereskedőcég vezetőjeként,
ahol szintén kamatoztattam külkereskedel  -
mi szakképesítésemet, tárgyalóképes angol
nyelv tudásomat és továbbfejlesztettem kom-
munikációs, tárgyalási gyakorlatomat is.
Örömmel vennék részt Balatonfűzfő nemzet-
közi és testvérvárosi kapcsolatainak ápolásá-
ban, fejlesztésében, programok szervezésében
és az ezekkel kapcsolatos tárgyalások lebo-
nyolításában, mellyel növelném városunk
turisztikai hírnevét.   
Elkeseredve látom a környezetünkkel és lakó-
helyünkkel kellően nem törődő emberek
hanyagságát, mely a város közterületeinek
folyamatos szennyezésével jár. Célom, hogy a
szelektív hulladéktárolás fontossága hangsú-
lyosabb és elfogadott legyen, figyeljünk közte-
rületeink tisztántartására és minimalizáljuk a
környezetszennyezést. Lehetőség szerint meg
kell szüntetni a szemetelést, a műanyag hulla-

dékok felelőtlen eldobálását, mert ezek mind-
annyiunk, gyermekeink és a jövő generációjá-
nak csodás lakhelyét veszélyeztetik! Gazdi -
ként, az ebtartók szigorúbb ellenőrzését sze-
retném, mivel sok a kóborkutya. Fon tosnak
tartom a kutyatartók környezetszennyezésé-
nek megakadályozását is (zacskók kihelyezésé-
vel, több kisebb köztéri szemetes elhelyezésé-
vel) mind a négy településrészen. A fűzfői
kutyatartók igényeit felmérve és velük össze-
fogva kutyafuttató megvalósítását fogom kez-
deményezni. Képviselőként közvetlen kapcso-
latot tartanék a gazdik és a testület között.
Fontos feladat és célom is egyben egy kutya-
fürdető kialakítása a parton, mellyel új turisz-
tikai célközönséget is tudunk Bala tonfűzfőre
csábítani. Ennek megvalósítása pályázati-, tör-
vényi lehetőségek figyelembevételével az egyik
fő célkitűzésem.  Nézzünk mindannyian előre
és közösen tegyünk a város szebb, tisztább
környezetéért és jövőjéért!
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dr. Soós Gábor – független képviselőjelölt

Gyerekkoromat Gyártelepen töltöttem, most
feleségemmel, dr. Kovács Krisztinával, aki
évekig dolgozott a szakrendelőben, és gyer-
mekeinkkel Fűzfőfürdőn élünk. Műszaki és
gazdasági szakjogászi végzetségekkel rendel-
kezem. Az elmúlt közel egy évben javaslata-
ink alapján a szigorú költségvetésnek
köszönhetően stabilan tartottuk a Város
pénzügyeit. A fegyelmezett és racionális gaz-
dálkodás mellett a pénzeszközök megenge-
dik, hogy az iskolásoknak és az időskorúak-
nak szeptemberben, illetve decemberben

támogatást tudjunk adni. Bízom benne,
hogy ezt a javaslatomat még ebben a ciklus-
ban megszavazza a Képviselő-testület. Idén
kezdeményezésemre ATM-eket helyeztek ki a
nyári időszakra, a strandokra. Szeptem -
berben a Pénzügyi bizottság elfogadta azt az
előterjesztésemet, hogy kössünk szerződést
egy egész évben üzemelő ATM-re is Fűz -
főfürdő területén. A tobruki városrész fej-
lesztésével kapcsolatban további javaslataim
voltak a strandparkolóval, a horgászkikötő
fejlesztésével, a Nagy László utca csapadék-
víz elvezetésével kapcsolatban. A Gyár -
telepen a társasházak körüli földterületek
használatával, parkolóhelyek kialakításával
kapcsolatos előterjesztéseimről a döntés
folyamatban van. Kezde mé nye zésemet a vad-
kamerákról a Képviselő-testület elfogadta,
így azokat kihelyezték, mellyel az illegális
szemétlerakást szeretnénk visszaszorítani.
Kiemelt fontosságú a jövőre nézve a szakren-
delő megtartása és fejlesztése. Képvi selőként
nem fogom engedni, hogy bezárják a Ren -
delőintézetet és szakellátásra Almádiba kell-
jen járni a lakosoknak.  A Város lakóinak és
a nyaraló tulajdonosoknak egy fontos meg-
oldandó problémája a zöldhulladék elhelye-

zés. Az elmúlt évben, megismerve a lehetősé-
geinket, a Vagyonkezelő munkatársaival
együttműködve kidolgoztunk egy olyan
rendszert, ami megnyugtatóan rendezné ezt
a kérdést. A tervezet anyagi vonzatát a 2021-
es költségvetésben javasolni fogom, ezzel
tavaszra megoldódna a feladat. Márciusban
tárgyaltam a Vízügyi Igazgatóság vezetőjével
a februári vihar által megrongált parti
sétány miatt. Több olyan lehetőséget felvá-
zoltak, amivel megvédhetjük egy újabb
vihartól a sétányt. Közben az állam egy, az
egész Balatonra kiterjedő parti védőmű ter-
vet készít elő, de ez valószínűleg nagyon
hosszú folyamat, addig a mi partvédelmünk
nem várhat. Műszaki- és jogi tudásom, vál-
lalkozói kapcsolatrendszerem felhasználásá-
val szeretném Balaton fűzfőt képviselőként
segíteni, hogy településünk ténylegesen fej-
lődő Város lehessen. Gál Andreát gyerekko-
runk óta ismerem. In telligens, több nyelven
beszélő, kiterjedt kapcsolati tőkével rendel-
kező, mindig a közösségért tenni akaró igazi
csapatjátékos. Tiszta szívvel ajánlom polgár-
mesternek. Kérem, amennyiben elképzelése-
inkkel egyetértenek, szavazzanak nekünk
bizalmat október 18-án!

Szeli Dóra Réka - független képviselőjelölt

Kedves Balatonfűzfőiek! Fűzfőgyártelepen
élek. Külgazdasági szakos közgazdászként,
majd vállalkozás elemzés szakon szociológus-
közgazdászként diplomáztam a Corvinus
Egyetemen. Közművelődési szakember képesí-
tést Veszprémben szereztem. Felsőfokú angol
és középfokú szakmai német nyelvvizsgával
rendelkezem. 26 éves korom óta vállalkozó
va gyok, világszinten is kiemelkedőt alkotó
művészek karrierjét támogatom. Március óta

a város önkénteseként segítem időseinket.
Fűzfőiként szívügyem, hogy részt vállaljak a
város fejlesztésében. Munkám gyümölcseként
3 000 000 Ft pályázati támogatással valósul-
hat meg az első „Tehetségtámogató Mini Jazz
Fesztivál” Balatonfűzfőn. 
Képviselői küldetésem a város bevételei lehe-
tőségeink bővítése, a gazdasági fellendülés új
útjainak megtalálása: a Balatonfűzfői Vállal -
kozói Fórum életre hívása, a fiatalok vállalko-
zóvá válásának segítése inkubátor program
elindításával és valós piaci tudást nyújtó kép-
zések megszervezésével.
A közösségi élet motorjai az aktív civil szerve-
zetek – fontosnak tartom tevékenységük tá -
mogatását, új kezdeményezések létrejöttének
segítését és az önkénesség ösztönzését. Az
egykori Nitrokémia dolgozói segítségével a
közösségi hagyományok, értékek, történetek
összegyűjtését tűztem ki célul. Egy helytörté-
neti kiállítás a jövő generációit is emlékezteti
a gyökerekre. A kultúra elkötelezettjeként
Balatonfűzfőt a járás kulturális központja-
ként látom színes és turisztikai vonzerőt
jelentő programkínálattal: színházi előadá-

sokkal, családi programokkal, hangszersimo-
gatókkal, inspiráló TEDx előadásokkal és a
fiatalokat is megmozgató könnyűzenei konc-
ertekkel. Minden, ami most Balatonfűzfő,
nyug díjasaink kétkezi munkájának gyümöl-
cse. Egészségi állapotuk óvása, szociális hely-
zetük javítása, mindennapi jólétük és közös-
ségi életük támogatása, helyi szűrővizsgála-
tok megszervezése kiemelt feladat.10 éve
járom az országot és működök együtt tele-
pülésvezetőkkel. Szanyi Szilvia szakmailag
és emberileg is az élen jár: bár rövid idő állt
rendelkezésére megválasztása óta, kiválóan
irányította Balatonfűzfőt a veszélyhelyzet
alatt is. Az őt ért méltatlan támadások ellené-
re is éjjel-nappal dolgozik a város fejlesztésé-
ért! Páratlan lobbitevékenysége eredménye-
ként városunk gyarapodik és fejlődik. Csa -
patának tagjaként ebben a munkában öröm-
mel támogatom. Szívből remélem, hogy
Fűzfő bizalma töretlen, és amellett a Szanyi
Szilvia mellett teszi le voksát, aki az elmúlt
évek alatt emberként, civilként, vállalkozó-
ként és polgármesterként is kiválóan képvi-
selte a város érdekeit. 
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Tóth Lajos Péter – FIDESZ-KDNP képviselőjelölt 

Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok!

Az idén ismét a kezünkbe kapjuk a választási
lapokat. Megtisztelő számomra, hogy tavaly
sokan adták szavazatukat rám. Remélem, hogy
sokan ismernek. Mégis engedjék meg, hogy
bemutatkozzam. 1966-ban Tapolcán szület-
tem, gyermekkorom Révfülöpön töltöttem, kö -
zépiskolába a tapolcai Batsányi János Gim -
náziumba jártam, majd Győrben végeztem a
Széchenyi István Főiskola, autógépész és mű -
szaki tanár szakán. Később az ELTE-n számí-

tástechnika szakos tanár lettem. Mester pe -
dagógusként helyben, a Veszprémi Szakkép -
zési Centrum Öveges József Tech nikum és Kol -
légium tanáraként informatikát és robotikát
tanítok, három éve az iskolát vezetem, szak-
vizsgázott tanár vagyok egyetemi végzettség-
gel. Mun kahe lyemen közbeszerzési referens-
ként, pályázatok írója- és megvalósítójaként is
tevékenykedem. Ezekről a fejlesztésekről a
helyi lapban gyakran jelentetek meg cikkeket.
Balatonfűzfőn családommal élek, közöttük
két már felnőtt leánygyermekemmel, felesé-
gemmel és édesanyjával. Szívesen veszek
részt önkéntes munkákban. Az Öveges iskola
alapítványában is dolgozom, és aktív tagja
vagyok a római katolikus egyház helyi közös-
ségének. A rendszerváltást követően két ciklu-
son keresztül a révfülöpi önkormányzat
humán bizottságában szereztem önkormány-
zati tapasztalatot.

Tisztelt Választópolgárok!

Több mint harminc éve élek Balatonfűzfőn.
Azóta látom a település mindennapjait, fejlő-
dését és azt tapasztalom, hogy csak lassan
jutunk előre. Viták helyett veszekedések jel-

lemzik a munkát, miközben a környező tele-
pülések szépen fejlődnek. Ezen változtatni
kell. Hivatásomból kifolyólag sokat találkozok
fiatalokkal és szüleikkel, ismerem gondjaikat,
terveiket. Azon fogok képviselőként dolgozni,
hogy Balatonfűzfő pályája ismét felfelé ível-
jen. Az utak, járdák és zöldterületek rendben
legyenek, a fiatalok itt alapítsanak családot, a
városrészek összetartozása megerősödjön és
veszekedés helyett vitassuk meg közös dolga-
inkat, feladatainkat!
Van lehetőségünk támogatást szerezni a kor-
szerű, élhető, megtartó és vonzó város kialakí-
tásához hazai pályázatokból, az EU most indu-
ló tervezéséi ciklusának kohéziós pénzeiből. Be
tudunk kapcsolódni a régió életébe, akár a
Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa
2023 kihasználásával. Mindezt úgy tudjuk
megvalósítani, hogy támogatjuk egymást és
elfogadjuk a támogatást, építjük közösségein-
ket, együtt kialakítjuk az összetartó várost!
Munkámban elsődlegesnek tekintem azt a
szolgálatot, amit az emberek és Balatonfűzfő
érdekében végzek. Számíthatnak rám a követ-
kező időszakban! Most, 2020-ban együtt jól
választunk!
Együttműködve Balatonfűzfőért!

Jenei István független képviselőjelölt nem kívánt élni a lehetőséggel, 
hogy megjelenjen a Balatonfűzfői Hírlap választási különszámában.
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TÁJÉKOZTATÓ

időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 

2020. október 18.

Tisztelt Választópolgárok!

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2. napján megtartott képviselő-testületi ülésén 138/2020. (07. 02.)
Kt. határozatával, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében meghatározottak sze-
rint önmagát feloszlatta. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) bekezdése
értelmében, ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.
Balatonfűzfő Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. §-ában biztosított jogkörében
eljárva az 1/2020. (VII. 30.) számú határozatával 2020. október 18. napjára időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester válasz-
tást tűzött ki.
A Helyi Választási Bizottság fenti határozata 2020. augusztus 2-án emelkedett jogerőre. Az időközi helyi önkormányzati képviselő és pol-
gármester választásával kapcsolatos általános tudnivalókról a Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjeként – a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: törvény) valamint az időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester
2020. október 18. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló Balatonfűzfő Város Helyi
Választási Bizottságának 1/2020. (VII. 30.) számú határozata alapján – az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Mozgóurna iránti kérelmet

a) HVI-hez
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. október 14-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2020. október 16-án 16.00 óráig, vagy
ac) 2020. október 16-án 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2020. október 18-án 12.00 óráig lehet
benyújtani.
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2020. október 18-án, legkésőbb 12.00 óráig
lehet benyújtani.

Választási kampány

A választási kampányidőszak 2020. augusztus 29-től 2020. október 18-án 19.00 óráig tart.
2020. október 18-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.

14. oldal 2020. választási különszám



2020. október 18-án választási gyűlés nem tartható.
2020. október 18-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2020. október 18-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épület-
ből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2020. október 18-án 19.00 óra után szabad nyilvá-
nosságra hozni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. november 17-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni a választás napján (2020. október 18-án)  6.00 órától 19.00 óráig lehet a választópolgár részére megküldött
értesítőn megjelölt szavazókörben.

Balatonfűzfő városban működő szavazókörök:

1. szavazókör: Közösségi Ház, Balatonfűzfő, József Attila u. 10.
2. szavazókör: volt Jókai Mór Általános Iskola, Balatonfűzfő, Jókai u. 19-21.
3. szavazókör: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola, Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.
4. szavazókör Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
5. szavazókör: Cseberei Óvoda, Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.

Kapcsolat/információk

Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
telefonszám: 88/596-900
email-cím: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Vezető: Soltész Attila jegyző telefonszám: 88/596-910

általános helyettes: Székelyné Tóth Barbara aljegyző telefonszám:88/596-911
általános információk
szavazatszámláló bizottságok tagjainak bejelentése

informatikai helyettes: Vargáné Mátics Zsuzsanna telefonszám:88/588-650
ajánlóívek átadása
jelöltek bejelentése
névjegyzék vezetése
átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele/intézése

jogi helyettes: Kázár Ernőné telefonszám:88/596-922
általános információk
jelöltek bejelentése
átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele

pénzügyi helyettes: Pékné Deák Brigitta telefonszám:88/588-650
pénzügyi ügyintézés/elszámolás

A Képviselő-testület a 99/2019. (08. 27.) számú határozatával a Helyi Választási Bizottság tagjait/póttagjait az alábbiak szerint válasz-
totta meg:

Lublóy Géza tag
Polniczky József tag
Némethi Tamás Géza tag
Kovácsicsné dr. Dózsa Katalin póttag
Molnár Imre póttag

Soltész Attila sk.
Balatonfűzfői Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

2020. választási különszám 15. oldal
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