Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasó!
A 2019. október 13-ai önkormányzati képviselő- és polgármester választáson induló jelöltek
megismerése céljából a Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége biztosítja a Felsőörsi Hírmondó
különszámának megjelenését, valamennyi képviselő- és polgármesterjelölt bemutatkozása
érdekében, azonos feltételekkel.
Az újság szerkesztőbizottsága úgy döntött, hogy a polgármester-jelöltek A/4-es lapra
(max. 3750 karakter), képviselő-jelöltek A/5-ös lapra (max. 1472 karakter), szimpla sorközzel,
2,5 cm-es margóval (oldalról, alulról, felülről), 12 –es betűmérettel, számítógéppel szerkesztett
terjedelemben ismertethetik elképzeléseiket. Ezenkívül valamennyi jelöltről megjelenhet egy
fekete-fehér fotó, legfeljebb 3,5 cm x 4,5 cm terjedelemben.
A különszámban ezen kívül választással kapcsolatos közérdekű információkat közlünk.
Az újságot a Szerkesztő Bizottság szerkeszti, a munkát a közösségszervező végzi.
DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
8220 BALATONALMÁDI, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/542-410, fax: 88/542-493, e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
Tisztelt Választópolgár!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választásának közeledtével a választás lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról ezúton adunk tájékoztatást.
Szavazás
A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási
helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Szavazóhelyiség: Felsőörs Szabadság tér 5. (Civilház). A szavazóhelyiség a mozgásában korlátozott választópolgár részére
akadálymentesített.
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 06.00
órától 19.00 óráig lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást
metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság
által kisorsolt alábbi sorrendben szerepelnek:
Egyéni listás szavazólap:
1. Nagy István független
2. Antal Klaudia független
3. Horváth-Borbély Judit Fidesz-KDNP
4. Dr. Pásztor István Fidesz-KDNP
5. Varga Lászlóné független
6. Kulics Márta Fidesz-KDNP
7. Földi Tamás Fidesz-KDNP
8. Nyirőné Németh Marianna független
9. Bittmann Adrienn független
10. Bagi Judit Fidesz-KDNP
11. Papp Gyula független
12. Lengyel Kálmán független
13. Nádudvary Gábor független
14. Illés András Fidesz-KDNP
A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás
választási rendszerben – egy választókerületet alkot. Az egyéni
listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandá-

tum kiosztható. A Felsőörsön megválasztható képviselők száma:
6 fő. (Érvényesen szavazni legalább 1., legfeljebb 6 jelöltre lehet.)
Polgármester választására vonatkozó szavazólap:
1. Dongó Attila Tamás független
2. Szabó Balázs Fidesz-KDNP
A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló
szavazólapon egy listára lehet szavazni a Területi választási bizottság által kisorsolt sorrendben.
Szavazás átjelentkezéssel:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább
2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október
9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezett választópolgár – amennyiben a jogszabályban
előírt feltételeknek megfelel – a tartózkodási helye szerinti
szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre, ott szavazhat.
Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség,
a kérelem elutasításra kerül.
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus
azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október
13-án 12 óráig,
b) a helyi választási bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és
ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást is csatolni kell).
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A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019.
október 13-án 19.00 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység 2019. október 13-án
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.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be.
Szavazni kizárólag személyesen lehet azután, hogy a választópolgár a Helyi választási bizottság előtt személyazonosságát
és a személyi azonosítóját vagy a lakcímét igazolja.
A személyazonosság igazolására a magyar hatóságok vagy az
Európai Unió másik tagállamának hatósága által kiállított
érvényes igazolványok alkalmasak:
• a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok,
• magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyv formátumú
személyazonosító igazolványok (régi nevén személyi igazolvány)
(a kemény borítójú népköztársasági címerrel, a puha borítójú
köztársasági címerrel)
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító
igazolvány
• magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
• magyar hatóság által kiállított útlevelek
• magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
• az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított
útlevél vagy személyazonosító igazolvány
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor
kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas
a személyazonosság igazolására, azonban az ideiglenes személyazonosító igazolvány igen.

A személyi azonosító / lakcím igazolására csak a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak:
• személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala)
• hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító
jelről
A lakcím igazolására alkalmas iratok:
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya):
• Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés
igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el.
• a régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben
tartalmazza a lakcímet.
A Helyi Választási Bizottság választott tagjai:
Próder Szabolcs elnök,
Frikk Anita elnök-helyettes
Csordás Róbertné
Kalmár Lajosné
Szilágyi Márk
póttagok: Steiger Veronika Barbara, Takácsné Kovács Melinda
Anna, Szalai János
A Helyi Választási Bizottság további tagjait a jelöltek, a jelöltet
állító jelölő szervezet 2019. október 4-én 16.00 óráig jelentheti
be a helyi választási irodánál.
A választás eredménye:
A választás eredményét Felsőörsön a Helyi Választási Bizottság
állapítja meg. A választást követően a jegyzőkönyvek egy
példánya a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségén 2019. október 16-án 16.00 óráig megtekinthetők.
A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a község hivatalos honlapján:
www.felsoors.hu oldalon a kezdőlap/aktuális hírek rovatban
olvashatók.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
DR. KÖNCZÖL GÁBOR
VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata • Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban.
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
DONGÓ ATTILA TAMÁS
FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT
Tisztelt Felsőörsiek, választók,
kedves először választó ﬁatalok!
Dongó Attila Tamás vagyok, 42
éves, két ﬁúgyermek édesapja.
Családommal 2005 óta élek Felsőörsön. Kisgyermek korom óta
szorosan kötődöm Felsőörshöz,
természetes volt, hogy itt fogok
letelepedni. 15 éve saját vállalkozásomat vezetem, amely folyamatosan fejlődik.
Meggyőződésem, hogy mindenkivel gyarapodik községünk, s a
jobbító szándék élhető, barátságos lakóhelyet teremt.
Nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni a jelenlegi polgármester kilenc évi
munkáját, de az előttünk álló időszak egy új, lendületes, dinamikus,
vállalkozói – gazdasági szemlélettel rendelkező vezetőt követel.
A 2019. október 13-án esedékes Önkormányzati választás eredménye Felsőörs minden lakója számára nagyon fontos lesz! Változást akarunk, vagy tovább tűrjük a jelenlegi tehetetlenséget?
A vállalkozásomban szerzett tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy becsülettel, alázattal, kitartó munkával, a falu akaratát
ﬁgyelembe véve, a meglévő anyagi javak okos, takarékos, célszerű
felhasználásával, valamint újabb pályázati lehetőségek maximális
kihasználásával megvalósulhat a következő program:
– Felsőörs legyen a Balaton kapuja, ezért fontos a falu rendezett,
átgondolt, hosszú távra tervezett összképének kialakítása, a
közterek, utak, járdák, temetők gondozása, középületekkülönös tekintettel az iskola, óvoda és a leendő bölcsőde- karbantartásának megoldása,
– Felsőörs felzárkóztatása a környező településekhez, akikkel
újból meg kell teremteni a kölcsönös együttműködést,
elősegítve ezzel a falusi turizmus fejlesztését is,
– a folyamatban levő pályázatok, beruházások felülvizsgálata
és ésszerű folytatása,

– fejleszteni kell az életminőséget javító szolgáltatásokat (orvos,
gyógyszertár, étterem, bolt),
– fontos a falu természet,- és környezetvédelme (hulladékszállítás a külterületeken is, zöldhulladék újrahasznosítása, szelektív hulladék ésszerű elszállítása),
– fontos a jó kapcsolat kialakítása és a kölcsönös
együttműködésre való törekvés a helyi vállalkozókkal, a Civil
Szervezetekkel és az egyházakkal,
– segíteni kell az időseket és rászorulókat, biztosítani kell szociális ellátásukat, gondozásukat, és támogatni kell a szabadidős tevékenységüket is,
– meg kell teremteni a ﬁatalok kulturált szórakozásának
megfelelő helyét és lehetőségét,
– bővíteni és kiemelten támogatni kell a sport tevékenységeket,
– fel kell eleveníteni a testvér-települési kapcsolatokat,
Polgármesterjelöltként:
– elszánt, határozott elképzeléseim vannak Felsőörs jövőjéről,
– kész vagyok együttműködni az Önkormányzat munkatársaival,
– a feladatok megoldásában számítok a község lakosaira, hiszen
a közös gondolkodás eredményezi a legjobb megoldásokat,
– szeretném, ha olyan községben élhetnénk ahonnan a gyermekeink sem vágynak el,
– ahol az újonnan érkezők és a már régebben itt élők együtt
munkálkodnának azért, hogy Felsőörsön ne csak lakni, hanem
élni is jó legyen.
A fenti programot az alábbi képviselőjelöltekkel állítottam össze
és szeretném megvalósítani:
– Antal Klaudia
– Bittmann Adrienn
– Nyirőné Németh Marianna
– Varga Lászlóné
– Lengyel Kálmán
– Nádudvary Gábor
Megválasztásom esetén munkaidőn túl is az önök polgármestere
leszek.
Kérem, éljenek a döntés és a változtatás lehetőségével!
Láss, szavazz, változtass!
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
SZABÓ BALÁZS
FIDESZ-KDNP POLGÁRMESTERJELÖLT
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm eddigi bizalmukat,
hogy együtt dolgozhattunk az
elmúlt kilenc évben! Az Önök
életét jelentősen befolyásoló,
olyan nagy projektek vannak
folyamatban, mint a kerékpárútvagy a tornaterem-építés. Ezért
a sikeres megvalósulás érdekében kötelességemnek érzem,
hogy az évekkel ezelőtt megkezdett hosszas előkészítést követően a hamarosan induló
kivitelezést is végigkísérjem. Ezért is jelöltettem magam újra a
polgármesteri tisztségre. Az eredményes megvalósításra garancia az a sok fejlesztés, fejlődés, mely az elmúlt majd’ egy évtizedben valósult meg Felsőörsön. Ezt az időszakot új járdák,
gyalogátkelőhelyek, utak, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás
építése, felújítása, az egyházi ingatlanok fejlődése jellemezte.
A klímavédelem jegyében intézményeinkre napelemeket szereltünk, a gyümölcsöző együttműködés alapján támogattuk a
sportegyesületet, a polgárőrséget, közalapítványunkat, kiszámítható és átlátható pályázati rendszert dolgoztunk ki helyi
civil szervezeteink részére. A növekvő lakosságszámnak
megfelelően új szárny építésével növeltük az óvoda kapacitását,
fokozatosan korszerűsítjük, éppen bölcsődével bővítjük épületét.
Kétségtelen, hogy ebben a ciklusban is voltak hibáink. Ezekből
próbálok tanulni, fejlődni, a visszajelzéseket minél jobban ﬁgyelembe véve közös céljainkat szem előtt tartani. Ezúton is
köszönöm mindenkinek építő jellegű észrevételeit!
Már önkormányzati munkám első heteiben nyilvánvalóvá vált
számomra, hogy ez a szolgálat egész embert, főállású polgármestert kíván. Aki a falut érintő majd’ minden ügyet a maga
teljességében átlátja. Megtapasztaltam, hogy felelősségteljes
döntés csak így hozható.
Elért eredményeink legnagyobb részét a kormány és országgyűlési képviselőnk, dr. Kontrát Károly államtitkár úr támo-

gatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. De nagyívű terveinket akkor sem tudtuk volna megvalósítani, ha egy széthúzó,
véletlenszerűen összeválogatott képviselő-testülettel kellett volna
dolgoznom. Ezért hangsúlyozom, hogy a sikeres falufejlesztés
egyik fő kulcsa a hatékony, összetartó, a közérdeket képviselő
testület. A csapatépítés, a közös munka és a kiválasztás részemről már évekkel ezelőtt elkezdődött. Aktív szerepvállalás társadalmi munkákban, érdeklődés az önkormányzati ügyek iránt,
jó kommunikációs készség, józan gondolkodás, büntetlen előélet,
megfontolt viselkedés, közérdek szem előtt tartása a saját
érdekkel szemben, rendezett családi háttér, pozitív hozzáállás,
a mindennapokban is megélt keresztény értékrend. Ezek voltak
a fő kiválasztási szempontjaim. Október 13-án, az önkormányzati választások napján, a szavazólapon csapatom tagjait
könnyen kiválaszthatják a nevünk mellett szereplő FIDESZKDNP logó alapján.
Egy kampányidőszak mindig felfokozott hangulatban telik.
Sokan mondanak sok mindent. Ha ezek alapján kételyeik, kérdéseik vannak, bátran kérdezzenek személyesen engem! Kérem, ne
üljenek föl az esetleges csúsztatásoknak, megtévesztő híreszteléseknek! Ahogy eddig, ezután is mindenki előtt nyitva lesz az
ajtóm, telefonon rendelkezésükre állok a nap 24 órájában.
A következő ciklus hatékony működésének másik záloga az
eddig is jól működő felsőörsi hivatali kirendeltség. Munkatársaimmal a törvényesség talaján álló, összeszokott csapatot alkotunk. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnék a rugalmas,
polgárbarát ügyintézésre, valamint a közösségépítésre is nagyobb ﬁgyelmet szeretnék fordítani, hiszen az infrastruktúra
mellett fontos a közösség, amelyhez tartozhatunk.
Amennyiben támogatják polgármesterré választásomat, kérem,
feltétlenül tegyék ezt a velem induló képviselőtársaimmal, a kormánypártok által Felsőörsön egyedüliként támogatott FIDESZKDNP csapatom jelöltjeivel együtt!
Számítok Önökre!
Köszönettel:
Szabó Balázs
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
ANTAL KLAUDIA

BAGI JUDIT

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

32 éves vagyok. Kisgyermek
korom óta élek Felsőörsön, mely
otthont Édesapám teremtett
nekünk hiszen, Ő itt született és
szintén itt nevelkedett, majd az
ősi birtokon nyitottuk meg
vendéglátó egységünket a 90-es
években. Gyermekkorom legszebb élményeit gyűjtöttem itt
Felsőörsön. Mindigis a hagyomány híve volt a családunk,
ezért szeretném, Én is tovább
vinni és megtanítani az új generációnak, újabb lakosoknak ezt
a falusi életvitelt, melyet tanultam hogy, egy falu akár egy család
is összetartó, és segítőkész is lehet.
Iskoláimat a vendéglátás területén végeztem, hiszen szüleimtől
minden segítséget megkaptam ehhez, de édesapámnak is
rengeteget segítettem a mezőgazdaságban egyaránt. Megtanultam, hogy az életben mindenért meg kell dolgozni és segíteni
ott ahol tudok. Iskolai évek alatt már jó szervezőképességgel rendelkeztem, melyet díjjal is kitüntettek így jutottam arra, hogy
rendezvényszervező legyek.
Céljaim között szerepel, hogy ezzel a képességgel a falu rendezvényeit még élvezetesebbé és színesebbé tegyem. Részt vettem, ezen kívül a Fidelitas tevékenységeiben a ﬁatalok tiszta
jövőért promócióban. Úgy gondolom, nagy hangsúlyt kell fektetni a hiányosságokra, problémákra, bevonni a lakosságot és
ezekre megoldást találni. Problémamegoldó, rugalmas ﬁatalként
a falu érdekeit szem előtt tartva célom, hogy részt vegyek a falu
segítésében, felvirágoztatásában.
Láss, szavazz, változtass!

Felsőörsön nőttem fel. Szeretek
itt élni és a faluért tenni. Képviselő vagyok, valamint 2014-től
a Humán Bizottság elnöke és
közel 8 éve a Református Egyházközség gondnoka. Az Egyházközségben végzett szolgálat,
Krisztusban hívő emberként,
megtanított arra, hogy minden
egyes ember fontos egy közösségben.
Az újabb képviselőjelölti megkeresés kapcsán tapasztalatomat szeretném az önkormányzat
szolgálatába állítani. Hiszem, hogy csapatban jelölttársaimmal
közös értékek mentén tudunk majd dolgozni. Eddig is sokat tettünk már együtt mind egyházi közösségeinkben (gyermektáborokban való tevékeny részvétel, helyi egyházi épületeink
felújítása stb.), mind a község életének aktív részeseiként.
Képviselőként (5 éve) jelentős rálátásom van az önkormányzat
munkájára. Minden egyes itt dolgozó (létszámban kevés) soksok túlmunkát végez, hogy a megnövekedett feladatokat el
tudják látni. Falunknak nagy a külterületi, önkormányzati gondozásban lévő területe, ezért szeretném, ha a tanyagondnoki
szolgálat, lehetőségeinkhez mérten, bővülne.
Megválasztásom esetén szeretnék létrehozni egy olyan fórumot,
ahol a képviselők a falu lakóival rendszeresen tudnának
találkozni, és a mindennapi gondokat, ötleteiket és javaslataikat
megoszthatnák. Egy kisebb és személyesebb fórum közelebb
hozhat bennünket egymáshoz.
Érezzük otthonuknak a falunkat, legyen hova hazaérkeznünk!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
BITTMANN ADRIENN

FÖLDI TAMÁS

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

45 éves vagyok, 4 gyermek édesanyja. 1996. óta élek Felsőörsön.
Vendéglátóipari alapvégzettségem után pár évet bank-deviza
ügyintézőként dolgoztam, közben a GATE főiskolai karán szereztem gazdasági mérnöki
diplomát pénzügy szakon, majd
a PSZF-en másoddiplomáztam
pénzügyi-vállalkozási szakértői
szakon. 20 éve tevékenykedem
a vállalkozói szférában, közben
6 évet dolgoztam telekommunikációs cégnél is, jelenleg a Dohányboltot és a vendégházunkat üzemeltetem, panziónkat
a Kisfaludy pályázat keretében éppen felújítjuk. Szeretném a
gyors és hatékony ügyintézésben, feladatmegoldásban és problémakezelésben megszerzett tudásomat, gyakorlatomat, tapasztalatomat Felsőörs érdekében képviselőként hasznosítani, hiszen
Felsőörs egy csodás hely, de úgy gondolom, hogy jelenleg fejlettségében egy lyuk Veszprém és a Balaton part között, nem
használjuk ki kellőképpen a kínálkozó lehetőségeket. A fejlődés
érdekében szükség van arra, hogy kellően nyitott, a falu lakosaival, a helyi vállalkozókkal, a helyi szervezetekkel, a környező
településekkel, idegenforgalmi szervezetekkel, egyházakkal
együttműködő, vállalkozó szellemű képviselőtestület alakuljon,
amely a rábízott vagyonnal jó gazda módjára a falu érdekében
gazdálkodik. Mindig elérhető, szavahihető, döntéseikért felelősséget vállaló képviselők kellenek a változáshoz, hogy ne csak
családbarát, hanem – ami fontosabb – lakosságbarát önkormányzatunk legyen!
Láss, szavazz, változtass!

43 éves vagyok. A Jászságban
születtem, onnan kerültem a katolikus egyházközség jóvoltából
a Piarista Gimnáziumba. Ezt követően Veszprémben szereztem
meg első diplomámat környezetmérnökként. Ezután párommal Felsőörsöt választottuk
otthonunknak. Három gyermekem már itt született, s
szívemben oly büszke vagyok
rájuk.
Autóiparban dolgozom, ahol környezet-, munkavédelmi feladatokat látok el, beruházásokat hajtok végre. Örülök, hogy az
elmúlt időszakban jobban részese lehettem közösségünk
életének a FÉK Egyesületen keresztül. Itt nagyszerű embereket
ismerhettem meg, és jó érzéssel tölt el, hogy aktívan segíthettem
a legutóbbi rendezvényeink megvalósulását (Disznótor, Disputa).
Hagyományaink ápolásával tudunk tenni olyan értékekért, mint
a család, közösség, környezet. Ezek után már adódik, hogy milyen területeken szeretnék többet tenni Felsőörsért:
Településünkön nagy forgalmú út megy keresztül, és kisgyermekes szülőként a közlekedés biztonsága fontos számomra. Ez
komoly tervezést, egyezetést igényel, de nem lehetnek veszélyben
szeretteink az úton átkelve, járdán sétálva.
A temetőnk környezete méltó kell, hogy legyen nyughelyeinkhez.
Ki lehessen menni a sírokhoz, ott megpihenni és eltölteni
perceket emlékezéssel.
Végezetül: Ne feledjük, mind tenni szeretnénk a közért és együtt
élünk. A választás másnapján is találkozunk az óvodában, mikor
gyerekeinket kísérjük. Össze fogunk futni a boltban. Kint fogunk
szurkolni a pályán Felsőörsért.
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
HORVÁTH-BORBÉLY JUDIT

ILLÉS ANDRÁS

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

Születésem óta Felsőörsön élek.
Szüleimmel, férjemmel és két
gyermekünkkel a Táncsics
Mihály utcában lakunk.
7 évig dolgoztam a Veszprémi
Nevelési Tanácsadó gazdasági
ügyintézőjeként, így nem ismeretlen számomra a költségvetési
szervek működése, eljárási
rendje. Jelenleg is a közszférában dolgozom szakszolgálati
titkárként. Megválasztásom esetén államháztartási tapasztalataimat, közösségi munkámat a település javára tudnám fordítani.
Szeretném a közösségi összefogást erősíteni, mert hiszem és
tudom, hogy Felsőörsön sok olyan ember él, aki kész tenni,
segíteni abban, hogy mind lélekben, mind külső megjelenésében
Felsőörs egy olyan falu legyen, amelyet minden itt lakó magáénak érezhet. Erre a faluban működő egyesületek, létrejött kisebb
közösségek is számos erőfeszítést tesznek. Ezzel a céllal lettem
én is aktív tagja a FÉK Egyesületnek.
A közvetlen környezetemben élők számára nagy problémát jelent a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága a kisperjési részen,
illetve ennek következményeként az utak állagának romlása.
Amennyiben bizalmat kapok Önöktől a választásokon, törekedni
fogok arra, hogy képviselőtáraimmal együttműködve közösen
találjunk megoldást a problémára.

27 éves vagyok. Szeretek itt élni,
ahol a legtöbb lakost ismerem,
nevettünk már közösen. Sokan
méhészként (aki előadást tart
a helyi ovisoknak, iskolásoknak),
néptáncosként
(aki
gyakran fellép a falusi rendezvényeken), tanárként vagy a református gyülekezet tagjaként
ismernek.
A néptáncos világban nőttem
fel, egy összetartó, odaadó
közösségben, ahol az emberek számíthatnak egymásra, vannak
példaképek, hétvégi kalákák, szilárd értékek, tettre kész ﬁatalok
és bölcs öregek.
Később rájöttem, hogy ezen értékek településünkön is jelen vannak – ezeket szeretném erősíteni.
Fontos, hogy javítani tudjuk a falunk megtartó képességét, hogy
a helyi ﬁatalok tartalmasan töltsék itt a szabadidejüket: ehhez
szükséges egy közösségi tér kialakítása. Számukra és a kisgyermekes családoknak tovább lehet fejleszteni a Civilház adta
lehetőségeket, valamint a sporteszközök tárát. Támogatnám az
eddig is működő, és a jövőben alakuló felsőörsi sportegyesületeket. Megvizsgálnám, milyen lehetőségek vannak a sporttevékenységek szélesítéséhez, és a meglévőket hogyan tudjuk
még jobban a falu szolgálatába állítani.
A faluban több jól működő civil kezdeményezés, egyesület, program van, melyeknek hosszú évek óta élvezhetjük a gyümölcsét.
Az egyesületek és az önkormányzat jobb összehangolásával
a településen élők a kulturális programok között is színesebb
palettáról válogathatnának.
Mottóm: „Egy közösség akkor működik igazán, ha többet akarsz
beletenni, mint kivenni belőle”.
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
KULICS MÁRTA

LENGYEL KÁLMÁN

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

39 éves vagyok, szociális munkás, aktív tagja községünknek.
Baba-mama klubbot vezettem.
Tavalyi évben adománygyűjtést
szerveztem a NŐFÉ-vel a Miske
Óvoda részére. 4. alkalommal
rendeztem meg a Babaruha
Börzét. Részt vettem a szemétszedéseken, önkéntesként dolgoztam a Nyitott Műhelyek
rendezvényen. Két településen
Egészségnapot
rendeztem
a PCOS Szívügy Alapítvánnyal. Sportrendezvények lebonyolításánál segítek. Énekeltem a Balaton Dalkörben.
Egy közösség óriási erőforrásokkal rendelkezik. Ha megfelelő
irányítója van egy csapatnak, akkor ki kell használni
lehetőségeinket, hogy Felsőörs fejlődni tudjon. Itt mindenkinek
van saját erőforrása, amelyet a köz érdekében, együtt tudunk
alkalmazni, hogy az elért eredményeinket, értékeinket, projektjeinket közös sikerként könyvelhessük el. Képviselőként, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, azon fogok dolgozni, hogy
lehetőségeinket minden területen, a korcsoportokkal együtt dolgozva megvalósítsuk. Az idősellátást új szemlélettel előtérbe
helyezni, de ugyanakkor építve a már meglévő szolgáltatásokra,
a lakosság igényeire, a 20 éves szakmai tapasztalatomra. A
Családbarát Önkormányzat címet a jövőben is megtartani és
erősíteni. Az egyesületek szervezett munkájába a ﬁataljainkat
bevonni, tevékenységüket támogatni. Ezért is lettem a Nők Felsőörsért és a FÉK Egyesület tagja. Célom, unokáink jövőjét
közösen, környezettudatosan alakítani, a ránk hagyományozott
örökséget megóvni, tovább vinni. Ehhez kérem az Önök támogatását!

Kedves Lakosok!
Lengyel Kálmán vagyok, az
Almádi utcában lakom családommal. Apai felmenőim felsőörsi kisnemes földbirtokosok
voltak. Nagyapám gazdaságát
az 1959-es TSZ-esítés miatt
Édesapám nem tudta folytatni.
A több évszázados tradíció
megszakadt, de a kárpótlás után
részben az ősi birtokokon
újrakezdtük a gazdálkodást.
Ekkor a Lovassy László Gimnázium tanulójaként már életpályámnak az agráriumot választottam, így a PATE Georgikon
karán Keszthelyen folytattam tanulmányaimat. Utolsó egyetemi
évem alatt a Fiatal Gazdák Induló Támogatása program
keretében vettem át a gazdaság irányítását 1999-ben és formáltam igazi családi gazdasággá. A gazdaságunk mellett nagyüzemi
növénytermesztő és gyümölcstermesztő cégeknél dolgoztam, jelenleg a Veszprémi Mg. Zrt. gyümölcstermesztési ágazat vezetője
vagyok. Továbbá a Helyi Földbizottság elnöke, a Nemzeti
Agrárkamara Veszprém Megyei Kertészeti alosztályának
vezetője, a Veszprém Megyei Növényorvosi Kamara alelnöke és
országos küldöttje vagyok.
Ha Ön szeretné, hogy Felsőörsön
– az Ön véleményét is ﬁgyelembe vegyék,
– a beruházások gyorsan, költséghatékonyan, jó ár-értékarányban és szigorú műszaki felügyelet mellet kifogástalan műszaki
tartalommal készüljenek,
– a hivatali ügyintézés gyors, rugalmas és eredményes legyen,
– a helyi sport kiemelt támogatást kapjon,
akkor október 13-án szavazzon Dongó Attila Tamás polgármesterjelöltre és az Őt támogató képviselőjelöltekre!
Láss, szavazz, változtass!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
NAGY ISTVÁN

NÁDUDVARY GÁBOR

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

Nagy Istvánnak hívnak, 58 éves
vagyok. Születésem óta Felsőörsön élek.
36 éve vagyok házas, egy
lányom és két unokám van, akik
szintén Felsőörsön élnek.
Jelenleg az Alsóörsi Önkormányzatnál dolgozom. A rendszerváltás óta ﬁgyelemmel
kísérem a politikai élet alakulását, valamint lakóhelyem életét.
1994-1998.
között,
mint
képviselő is próbáltam jó döntéseket hozni a falu érdekében.
Nehéz egy képviselőjelöltnek bármit is ígérni, mert a lehetőségekhez és az anyagi forrásokhoz kell igazodnia.
Az én elképzelésem már régóta a vállalkozó „szellemű” önkormányzat.
A célok megvalósításához pénz szükséges, ezért plusz forrásokat
kell megkeresni. Több jelölt elképzelésével tudok azonosulni,
melyeket jó ötletnek tartok és támogatnám.
Amire hangsúlyt szeretnék fektetni, az az, hogy bizonyos dolgokban ne az egyéni, hanem a közösségi szempont legen a döntő.
Egyéni problémák esetén a törvényt követve az igazságosság
legyen a cél!
Megoldatlan problémák közé sorolnám a ﬁatalok helyzetét,
a rendezvények lebonyolításához szükséges helyszínek szűkösségét, a falu összképének hiányosságait.
Fontos lenne a balesetveszélyes helyek rövid időn belüli
megszüntetése, (pl. kátyúk, Kresz-táblák megfelelő elhelyezése,
stb.) Vannak utcák, ahol nem megfelelő a közvilágítás.
A Batthyány-téri buszmegálló kinézete méltó legyen a nevéhez.

1978-ban születtem Szentesen
református értelmiségi családban. 16 évesen nyaraltam először
Felsőörsön, az itteni táj szépsége
és helyi emberek kedvessége
azonnal magával ragadott.
Egyetemi tanulmányaim helyszínéül is a Balatont választottam. Diplomámat Keszthelyen
szereztem Agrárkémikus Agrármérnökként. 2005. januárjában
költöztünk Felsőörsre feleségemmel, akivel azóta két gyönyörű leány szülei vagyunk.
14 éve veszek részt a falu közösségi életében, gyermekeink itt
jártak óvodába, itt járnak iskolába, így napi szinten kapcsolatban
vagyok felsőörsi lakosokkal. Az ő lehangoló véleményük a jelenlegi vezetéssel kapcsolatban fogalmazta meg bennem, hogy
képviselőként változtatni tudnék a helyi emberek elégedetlenségén.
Nem célom a kormányzati politika ellen dolgozni, hiszen magam
is a Fidesz tagjelöltje vagyok.
Megválasztásom esetén többek között szeretném vállalkozóként
valóban megszólítani a helyi vállalkozókat, véleményüket
kikérni, érdekeiket képviselni. Zárkerti lakosként a külterületi
lakosok mindennapi problémáira megoldást találni. Agrármérnökként a falu mezőgazdasági környezetét rendbe tenni, az
elhanyagolt területeket megszüntetni. Helyi lakosként a félresikerült csapadékvíz elvezető rendszer borzalmas látványát
eltüntetni. Felelős szülőként a gyermekeink biztonságos közlekedését megteremteni. Szurkolóként a futballpályát, és a környezetét rendbe tenni.
Adjunk új lendületet Felsőörsnek!
Láss, szavazz, változtass!

Tisztelettel kérem, hogy a falu jövőjéért menjen el szavazni, és
válasszon!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
NYIRŐNÉ NÉMETH
MARIANNA

PAPP GYULA
KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT
Kedves felsőörsi Választópolgárok!
Nyirőné Németh Marianna
vagyok, férjemmel és három
gyermekünkkel a Fenyves utcában élünk.
Lassan 30 éve óvodapedagógusi
pályán dolgozom. Jelenleg
a csopaki Mandulavirág óvodában, ahol a „Természetvédelem”
és „A népi kultúra éltetése az
óvodában” munkaközösségek
vezetője, valamint gyermekvédelmi feladatok ellátásának
felelőse vagyok. Évek óta aktívan részt veszek Felsőörs kulturális
életében: civil rendezvények, kiállítások, Kézműves Szalon, Természetbarát tábor. Lokálpatriótaként fájó szívvel látom a régi
falusi élet hanyatlását, a szomszédi kapcsolatok hiányát, falunk
és az évek során kialakított területek elhanyagoltságát. Mottóm:
„Mondani mindent lehet, de a tetteid igazolnak.”
Megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy Felsőörsön
ne csak lakni, hanem élni is jó legyen! Fontosabbnak tartom
a megszólíthatóságot a közösségi médiánál. Felsőörsön csak
akkor lesz változás, ha összefogunk, egymás akaratát ﬁgyelembe
vesszük, nyitottak vagyunk a kínálkozó lehetőségekre és együtt
valósítjuk meg elképzeléseinket!
Láss, szavazz, változtass! – 2019. október 13-án!

46 éves vagyok, 44 éve élek a településen, feleségemmel 3 gyermeket nevelünk.
19 éve vagyok Felsőörs falugondnoka, 34 éve vagyok aktív
tagja a Felsőörsi Sportegyesületnek és második ciklusomat
töltöm presbiterként a Református Egyházközségben. Munkám
révén jól ismerem a falut, bel- és
külterületen egyaránt.
Ha megtisztelnek szavazatukkal, a falu és lakóinak érdekeit
becsülettel szeretném képviselni. Fontos feladatnak tartom
a tervezett tornatermen kívül egy olyan zárt közösségi tér
kialakítását, melyet kisebb rendezvények, mint születésnapok,
baráti összejövetelek, civil szervezetek rendezvényei és bálok
helyszíneként lehetne használni. Ez évek óta megoldatlan
feladat. Valamint nagyon fontos lenne a kül- és belterületi utak
folyamatos karbantartása, javítása és a még nem portalanított
utcák burkolása. Szeretnék a 14–20 éves korosztály számára egy
klubhelyiséget kialakítani, ahol az utca helyett kulturált
körülmények között el tudják tölteni a szabadidejüket. Nagyobb
hangsúlyt szeretnék fektetni a kültéri sportokra, pl. megfelelő
talajú futópálya, kosárpalánkos műfüves kispálya, szabadtéri
edzőpálya létrehozása. Megoldást szeretnék találni a zöldhulladék elhelyezésre. Örömmel látnám a falu régi és új lakóit is
a rendezvényeken, hogy ezzel is összekovácsoljuk a közösséget.
Bizalmukat előre is köszönöm!

12. oldal

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019 FELSŐÖRS

KÉPVISELŐJELÖLTEK
DR. PÁSZTOR ISTVÁN

VARGA LÁSZLÓNÉ

KÉPVISELŐJELÖLT

KÉPVISELŐJELÖLT

Több, mit egy évtizede élek feleségemmel a Bárókert utcában,
három édes kislány apukája
vagyok. A református egyházközösséghez tartozom, ezt a
helyi politikai szintéren is felvállalva lettem a KDNP helyi szervezetének alapító tagja.
Végzettségem szerint környezetmérnök és fazekas vagyok.
Jelenleg egy tervező cégnél dolgozom, ahol környezetvédelmi nagyberuházások megszületésénél bábáskodom. Az előző ciklusban önkormányzati
képviselő voltam, jelenleg a településgazdasági bizottság tagja
vagyok. Azt gondolom, hogy a versenyszférában szerzett
műszaki és pályázati tapasztalataim a jövőben is hasznosak
lehetnek az önkormányzati döntéseknél.
Feleségemmel kis családi vállalkozást is vezetünk, melynek
keretében saját és bérelt ingatlanon szállásadással, bábszínházzal és fazekassággal foglalkozunk. A népi hagyományok
megőrzésére törekszem, ezért önkéntes fazekas bemutatókat
mindig szívesen vállaltam a falu rendezvényein (falunapok, nyitott műhelyek, óvodás játszóház).
Szívügyemnek tartom a falu közterületeinek szépítését és
zöldítését, 10 éve szervezem az őszi faültetéseket, amelynek
köszönhetően egyre több utcánk válik árnyékos, zöld szigetté.
Fontosnak tartom, hogy a környezetvédelmi szempontok minden önkormányzati döntésnél érvényesüljenek. Szeretném, ha
falunk (öko)turisztikai vonzerejének fejlesztése is nagyobb
hangsúlyt kapna a jövőben, de mindig „a kicsi szép” elvét szem
előtt tartva.
Kérem Önöket, hogy szavazzanak bizalmat a KDNP összes
jelöltjének!

Mint a Civil Baráti Kör egyesület
elnöke bizonyárra már találkoztak velem az elmúlt közel 10
évben.
Varga Lászlóné vagyok, 60 éve
élek Felsőörsön.
Egyértelmű volt számomra,
hogy közgazdasági végzettségemmel a férjem vállalkozását
támogassam. Ennek is köszönhető, hogy az egyéni vállalkozás
apáról ﬁúra szálló családi vállalkozássá nőtte ki magát, amely közel 30 éve folyamatosan fejlődik.
Megalapítója voltam a Felsőörsért Közalapítványnak, melynek
első titkáraként szerveztem kulturális rendezvényeket községünkben.
Mindig is fontosnak tartottam a mozgást, a közösségi életet.
Az elmúlt években a ﬁatalos aerobicot 5 éve jógára és country
táncra cseréltem, melyet azóta is heti rendszerességgel folytatok.
A Kézműves Szalon alapítójaként hétről-hétre kreatív készségemet csiszolom. Kertbarátok körének alapító tagjaként pedig
járom a falut, ezáltal is tovább ismerkedem az itt élő emberekkel.
A vállalkozásunkban eltöltött tapasztalat alapján hatékonyan
részt tudnék venni falunk ésszerű, előremutató, célirányos és
költség takarékos gazdálkodásának kidolgozásában és végrehajtásában.
Képviselőként Önöket meghallgatva, véleményüket ﬁgyelembe
véve a felmerülő kérdésiekre választ adó, nyílt és őszinte testületben szeretnék dolgozni.
Szorgalmaznám a civil szervezetek együttműködését, képviselném az Önök érdekeit és azon dolgoznék, hogy Felsőörsön ne
csak lakni, hanem élni is jó legyen.
Megtisztelő bizalmukat köszönöm!
Láss, szavazz, változtass!

