FELSŐÖRSI

Hírmondó

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
2014
Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasó!
A 2014. október 12-i önkormányzati képviselő- és polgármester választáson induló jelöltek megismerése céljából a Felsőörsi Hírmondó
szerkesztőségének kezdeményezésére a Képviselőtestület 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.
Az újságot a Humán Bizottság szerkeszti, a munkát a közösségszervező végzi.

Tóth Csabáné
közösségszervező
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KIRENDELTSÉGE
8227 FELSŐŐÖRS, Szabadság tér 2.
Tel: 87/577-211, fax: 87/577-216, e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
ber 10-én 16.00 óráig beérkezik a helyi választási
irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15
óráig ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel.
	Mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány www.
felsoors.hu oldalon a kezdőlap - aktuális hírek menüből letölthető, vagy a www.valasztas.hu honlapon
on-line is benyújtható. (A nyomtatvány használata
nem kötelező, de az alábbi adatokat a kérelemnek
tartalmaznia kell: választópolgár neve, születési
neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója, a szavazókör területén lévő tartózkodási helye,
ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől, átjelentkezés esetén tartózkodási helyétől eltér, a mozgóurna-igénylés oka.)
	Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez
történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető
közzé.

Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi választásának közeledtével a választás lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást.
1. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
valamint a megyei közgyűlés tagjainak választása
1.1	A szavazás ideje:
	A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00
óráig tart.
1.2	A szavazás helye: Szavazni csak személyesen, a
választópolgár lakóhelye szerinti, a 2014. augusztus 25-ig megkapott Értesítőben feltüntetett szavazókörben, valamint átjelentkezés esetén – az erre
vonatkozó szabályoknak megfelelően - a hivatalosan bejelentett tartózkodási helyhez tartozó szavazókörben lehet.

1.6. A szavazás módja
	A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel. Mozgóurna igénybevételével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékében szerepel.
	A szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

1.3 Szavazókör Felsőörsön:
Sorszám Szavazóhelyiség Cím
01.
Civilház
Felsőörs,
			
Szabadság tér 5.
A szavazóhelyiség akadálymentesen megközelíthető.
1.4.	Szavazás átjelentkezéssel:
	
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb 2014. június 23-ig hivatalosan tartózkodási helyet létesített, és átjelentkezési kérelme legkésőbb 2014. október 10-én
16.00 óráig beérkezett a helyi választási irodához. Az átjelentkezett választópolgár – amen�nyiben a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel – a tartózkodási helye szerinti szavazókör
névjegyzékébe kerül felvételre, ott szavazhat.
Átjelentkezési kérelem nyomtatvány a www.
felsoors.hu oldalon a kezdőlap – aktuális hírek menüből letölthető, vagy a www.valasztas.hu honlapon on-line is benyújtható.
1.5. Szavazás mozgóurnával:
	Mozgóurnával az a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár szavazhat, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt
gátolt, és írásbeli kérelme legkésőbb 2014. októ-

	A helyi választásokon a választópolgárok három
szavazólapot kapnak. Külön szavazólap szolgál a
települési önkormányzati képviselők (un. egyéni
listás), a polgármester és a megyei közgyűlés tagjainak választására.
 rvényesen szavazni a hivatalos, a választási biÉ
zottság által a választó előtt lebélyegzett,
		 o	a helyi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólapon legalább 1,
legfeljebb 6 jelöltre,
				(a szavazólapon az alábbi 14 jelölt neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben:
1.
2.
3.
4.

Bagi Judit
Kozmáné Angyal Zsuzsanna
Tóth Csaba
Orbán György

FIDESZ-KDNP
független jelölt
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

7

6

37

FELSŐÖRSI

Hírmondó

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Herbely József
Gyöngy Veronika
Tislér Anikó
Hegedűs Zsolt  
Nagy Szabolcs
Antal Károly
Vass Csaba György
Lengyel Kálmán
Dr. Kulcsár Tamás Jenő
Kopcsándi Sándor

független jelölt
FIDESZ-KDNP
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP
független jelölt
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP
független jelölt)

o	a polgármester választására szolgáló szavazólapon egy jelöltre,
	(a szavazólapon 5 jelölt neve szerepel a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó Balázs
FIDESZ-KDNP
Kaszás Zita Viola független jelölt
Antal Károly
független jelölt
Varga Lászlóné független jelölt
Hegedűs Zsolt
független jelölt)
o	a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására
szolgáló szavazólapon egy listára
	(szavazólapon 5 lista szerepel a Területi Választási
Bizottság által kisorsolt sorrendben),

A jelölt vagy lista feletti vagy melletti körben, tollal elhelyezett egymást metsző két vonallal (X, +) lehet.
Szavazni kizárólag a személyazonosság és a lakcím
vagy személyi azonosító igazolására alkalmas, érvényes
igazolványok bemutatása és szavazólap átvételét igazolandó, a névjegyzék aláírása után lehet.
Személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
–	Magyar hatóság által kiállított: személyazonosító igazolvány, (kártya formátumú, régi típusú – kemény és
puha borítójú - könyvecske formájú, ideiglenes személyi igazolvány, külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány), más uniós tagállam
által kiállított személyi igazolvány – nem magyar állampolgárságú választópolgárok esetén.
	Magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
	Magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél
	Más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
	lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
	lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény
	régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet
Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:

	személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a
lakcímkártya hátoldala)
	hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi
azonosító jelről
1.7. A választás eredménye
A választás szavazóköri és választókerületi eredményét (lévén, hogy Felsőörs község egy szavazókörös település) – a Helyi Választási Bizottság állapítja meg. A
választást követően a jegyzőkönyvek egy példánya a
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi
Kirendeltségének titkárságán 2014. október 15-én 16.00
óráig megtekinthetők.
2. N
 emzetiségi önkormányzati képviselők választása
2.1.	
Települési nemzetiségi önkormányzati választásra
Felsőörs községben nem kerül sor, de azok a Felsőörsön nemzetiség választópolgáraként regisztrált
választópolgárok, akik nemzetiségének területi
(megyei) és országos önkormányzati választásán
részt vehetnek, szavazatukat a Helyi Választási Bizottság előtt adhatják le (8227. Felsőörs, Szabadság
tér 5., Civilház).
2.2.	
A nemzetiségi önkormányzati szavazás ideje:
2014. október 12-én 6.00 - 19.00 óra
2.3.	A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár gyakorolhatja vá
lasztójogát, aki 2014. szeptember 26-án 16.00
óráig kérte, hogy valamely nemzetiség névjegyzékébe felvegyék.
2.4.	Az átjelentkezés és a mozgóurna igénylés szabályai
megegyeznek a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán alkalmazandó, az 1.4,
1.5. pontban ismertetett szabályokkal.
2.5.	A nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági feladatot ellátó HVB nemzetiségenként külön-külön vezeti a Felsőörsön lakcímmel rendelkező,
nemzetiségi választóként regisztrált polgárok
névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. A nemzetiségi választópolgárként regisztrált polgár legfeljebb 2 zöld színű
nemzetiségi szavazólapot kap: az adott területi
nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapját annak a nemzetiségnek a választópolgára,
amelynek területi önkormányzati választására
sor kerül illetve az adott, országos nemzetiségi
önkormányzati választás szavazólapját. Veszprém megyében német nemzetiségi és roma
nemzetiségi területi választás lesz (A német
nemzetiségi szavazólapon 1 lista, a roma nemzetiségi szavazólapon 2 lista szerepel. Az országos
nemzetiségi listák száma 29, a román, örmény,
ruszin, lengyel, német, horvát, szlovák, görög,
bolgár, szerb, roma, szlovén, ukrán nemzetiségek
állítottak országos listát.)
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	A szavazólap mellé egy zöld színű, biztonsággal
záródó borítékot ad a HVB, amelyen feltünteti
a nemzetiség megnevezését. A borítékot le kell
zárni! E szavazatokat a HVB nem számolja meg,
hanem a lezárt borítékokat a HVI-n keresztül továbbítja a Területi Választási Bizottságnak.

táskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. A Felsőörsi
Helyi Választási Bizottság 5 választott tagjait és szükséges számban a póttagokat a Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésén
választotta meg, ezt követően a bizottság alakuló ülésén
megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét.

2.6.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a személyazonosság és lakcím vagy személyazonosító igazolása, a nemzetiségi névjegyzék
aláírása, a szavazás mozzanatai megegyeznek a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásánál alkalmazott eljárással azzal a különbséggel, hogy a zöld borítékot le kell ragasztani.

Felsőörsi Helyi Választási Bizottság:
Dr. Takács János
elnök
Frikk Anita 		
elnökhelyettes
Eckert Anikó		
tag
Próder Szabolcs		
tag
Rásky Imréné		
tag
póttagok:
Csordás Róbertné
Kalmár Lajosné
Takácsné Kovács Melinda

3. A választási kampányról
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni a televízióban és a rádióban.
Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás
befejezését követően, 2014. október 12-én 19.00 óra után
hozható nyilvánosságra.
4. Választási Bizottságról
A választási bizottságok a választópolgárok független,
kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása,
a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása [Ve. 14. §].
Az egy szavazókörrel rendelkező településeken – így
Felsőörsön is - a szavazatszámláló bizottság feladat- és ha-

A Helyi Választási Bizottság kiegészül a jelölő szervezetek, jelöltek által a bizottságba delegált tagokkal, melyet a
jelöltek, jelölő szervezetek legkésőbb 2014. szeptember 26án 16.00 óráig jelenthettek be a bizottság elnökénél. Eszerint a Helyi Választási Bizottság tagja lett még a FIDESZKDNP delegáltja: Nagy István.
A választási bizottság választott tagja nem lehet párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Ezen
összeférhetetlenségi szabályok a jelöltek, jelölő szervezetek által a bizottságba delegált tagokra nem vonatkoznak.
A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségén (8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.) dr. Könczöl
Gábor kirendeltségvezető HVI tag (általános választási
tudnivalók) és Szőllős Zsoltné igazgatási ügyintéző (központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, átjelentkezés, lakcímnyilvántartás) ad hivatali munkaidőben.
Helyi Választási Iroda
dr. Könczöl Gábor
HVI tag

A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A WWW.VALASZTAS.HU HONLAPON, ILLETŐLEG HELYI
INFORMÁCIÓK A WWW.FELSOORS.HU HONLAPON,
A KEZDŐLAP – AKTUÁLIS HÍREKBEN OLVASHATÓK!
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 FELSŐÖRS

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
ANTAL KÁROLY
független polgármesterjelölt
Felsőörsön születettem 1953-ban, ahol jelenleg is lakom. Két felnőtt korú gyerekem és 2 unokám van. Mint minden szülő én is büszke vagyok rájuk. Szüleim vegyes házasságot kötöttek,
és apám református őseit követve: Én és bátyám reformátusok, édesanyám és lánytestvérem
katolikus keresztény értékrendet képviselnek.
Budapesten vendéglátó szakon végeztem, majd több étteremben és szállodában külön szakterületeken dolgoztam Balatonfüredtől-Budapestig. Fiatalon Berlinben kerültem az Inter Hotels szállodalánc leghíresebb szállodájába, ahol két évet dolgoztam nyelvtudás és szakmai tapasztalat céljából.
Hazatérve, vendéglátó ipari osztályvezetőként és később magasabb vezetői beosztásban közel két évtizedet dolgoztam. Referenciaként itt megemlítem, hogy társadalmi munkában Veszprémben a 80-as években lakásszövetkezet építését-befejezését
(72 lakást) vezettem le.
Felsőörsön 1990-es években kezdődött kárpótlást igyekeztem korrekt módon levezetni. 1995-ben megalakítottam a hegyközséget, azzal a céllal, hogy a helyi gazdák és helyben szerzett szőlőtulajdonosok termelési és értékesítési gondjaik szerződésben biztosítottak legyenek.
Azóta is több társadalmi és gazdasági tevékenységet folytatok, hasznos- jó cél érdekében. Befejezve magamról annyit, hogy
jelenleg szellemi munkából és saját gazdálkodásból élek.
Mint törzsgyökeres felsőörsi lakos, folyamatosan figyelemmel kisérem a község érdekeit. Az utóbbi időben észrevehető,
hogy az egyszerű kézenfekvő ügyek-kivitelezések nem szakszerű módon valósulnak meg. Az EU-s beruházások kivitelezése nem minden esetben tervezett célt szolgálják. A helyi érintett lakosok úgy gondolom nincsenek bevonva az ők
mindennapjaikat meghatározó célszerű kivitelezésekbe (járdák, bejáratok, csapadékvíz-vezetés- útfelbontások stb.).
Céltudatos tervszerű beruházásokra van szükség. Gondolok itt arra , hogy nem egyszerre mindenhol kell a munkákat elkezdeni hanem részenként és visszaellenőrizve a lakosok megelégedésével. Nem értek egyet azzal hogy egy szűk csoport (holdudvar) dönt, több 10-100 millió beruházásokról illetve kivitelezésekről. Racionális döntésekhez a képviselőkön kívül minden
helyi lakos javaslat, ötlete ajánlása, szükséges. A kapkodás a pénzéhség, spekuláció nem vezet egységes helyes célhoz.
,,Egy könyvet sem ítélünk meg a borítójáról”
2014. szeptember 26.

Antal Károly
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 FELSŐÖRS

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
HEGEDŰS ZSOLT
független polgármesterjelölt
Hegedűs Zsoltnak hívnak, 1967-ben születtem Nagykanizsán, 18 éves koromig Sopronban
éltem. A katonai főiskola elvégzését követően Veszprémben teljesítettem hivatásos katonai szolgálatot 1988-2011 között légvédelmi, jogi és biztonsági területeken. 2000-ben diplomát szereztem az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakán, ahol a diplomamunkámat Felsőörs
község infrastrukturális helyzetéről, a további fejlesztési lehetőségeiről írtam. Szolgálati nyugállományba vonulásom után 2011-óta független pénzügyi tanácsadóként dolgozom.
1991-ben telepedtünk le feleségemmel ebben a csodálatos kis faluban, így immáron 23 éve vallhatom magam felsőörsi
polgárnak. Az eltelt évek alatt 3 lányunk született, itt jártak óvodába, iskolába. A falu közösségi életében, rendezvények szervezésében családunk apraja-nagyja rendszeresen részt vesz.
Független jelöltként indulok a polgármesteri pozícióért. Megválasztásom esetén társadalmi megbízással vállalom a
tisztséget, de főállású munkaidővel, mivel a polgármesteri munka teljes embert kíván. Az így megtakarított, polgármesteri
bérből, ami évi 3-4 millió forintot jelent, új munkahelyek teremtése válik lehetővé.
Kulcsfontosságúnak tartom a helyi vállalkozások támogatását, akár önkormányzati segítséggel is. Létre kell hozni a
vállalkozó önkormányzatot, saját hasznot is termelő beruházásokkal, ezzel is új munkahelyeket teremtve. Pályázati forrásokat bevonva tovább kell fejleszteni az óvodát, az emeletén létrehozni egy konyhát, ami falu minden igényét kiszolgálja. Meg
kell valósítani végre a falu zárt közösségi terét. Ez az iskolásoknak tornaterem, a közösségnek sportolási lehetőség, valamint
egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas, legalább 200 főt befogadó épület kell legyen.
Felül kívánom vizsgálni a rendezési tervet. Hiba, ha egy falu fejlődését megakadályozzuk azzal, hogy véglegesítjük a
belterületbe vonási lehetőségeket. Fejlődni csak akkor lehet, ha van építési lehetőség, és van hozzá terület is.
Fejleszteni kívánom az idegenforgalmat és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát. Az ígéretek ellenére továbbra sincs
egy étterem, kávézó, ahol a faluba érkezők elfogyaszthatnának egy ebédet, vagy ihatnának egy frissítőt. Csupán az Árpádkori templom miatt senki nem fog megállni, ha nincs egyéb kikapcsolódási lehetőség.
Meg kell valósítani egy igazi rezsicsökkentést! A megújuló energiákat termelő lehetőségeket kihasználva, a következő
időszak Uniós pályázati forrásaiból a lakosság villanyszámláit a minimálisra kívánom csökkenteni. Napelemek, széltorony
telepítésével ez megvalósítható, ráadásul plusz bevételt is termelne. Felül kell vizsgálni a helyi adórendeleteket. A teherbírási
képességeket figyelembe kell venni úgy a lakosság, mint a vállalkozások tekintetében is, ám senki nem lehet kivételezett
helyzetben!
Vissza kívánom állítani a párbeszédet az itt élőkkel, mert jelenleg ez nem működik. Az emberekkel beszélgetni kell,
hiszen csak így lehet megismerni véleményüket, ötleteiket, problémájukat. A kritikákat el kell fogadni, és nem személyes
sértésként kezelni, ha valakinek nem tetszik, amit teszünk. A közös gondolkozás biztos, hogy a legjobb megoldásokat szüli.
Mindezeket viszont csak összefogással lehet megvalósítani. Pártállástól, szervezeti tagságtól, vallási hovatartozástól függetlenül. Ha együtt dolgozunk a célunkért, akkor Felsőörs újra egy dinamikusan fejlődő, mindenki számára élhető falu lesz.
Október 12-én szavazzon rám, hogy együtt mindezt megvalósíthassuk. Mert ami számít, az CSAK FELSŐÖRS!
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
KASZÁS ZITA VIOLA
független polgármesterjelölt
2006 –2010 választási ciklusban önkormányzati képviselő voltam, a Településfejlesztési bizottságban dolgoztam, én voltam a bizottság elnöke.
2010 – 2014 között nem vettem részt tevékenyen a falu életében. Vártam a változást,… hiszen
a nyertes Polgármester és választott testülete azt ígérte, hogy fiatalos lendülettel –nem úgy
,mint a korábbi testület--- elindítja azt
…vártam,… bizalmat adva az új testületnek , de mást tapasztaltam…
--- a korábbi önkormányzatunk  helyett Felsőörs kirendeltség lett…, pedig évtizedekig azt akartuk, ----ugye erre mindenki emlékszik--- hogy önállóak lehessünk végre, hogy mi magunk hozzuk meg döntéseinket magunkért helyben . Ezt
elértük, de már ez sincs , ismét máshol és mások döntenek a sorsunkról … pedig mi is tudnánk….
--- az iskolánk állami…pedig az az önkormányzati testület , amelyben korábban dolgoztam úgy tekintett az iskolára, hogy
az a falunak és a kulturális életnek az egyik központja ….
Olvastam a Felsőörsi Hírmondó aktuális számát, amelyben a Polgármester összefoglalta az elmúlt négy év eredményeit… A
2010-2014 közötti választási ciklushoz köthető fejlesztéseket a korábbi testület kezdeményezte,indította el , kivéve a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó pályázatot. Ennek a kivitelezéséről pedig beszéljünk egy következő fórumon…
Mindenki tudja, hogy egy-egy pályázathoz köthető beruházás több cikluson át valósítható meg, de ez azt is jelenti, hogy nem
a jelenlegi testület kizárólagos sikere.
Jó lenne tudni, hogy a mostani képviselő testület mit is indított el, mert erről nem olvastam, nem hallottam Hírmondóban. A
jelenlegi testület azt a programot vette fel az asztalról, amelyet a leköszönésünkkor mi otthagytunk .
Polgármester akarok lenni, ezért nyugodt  megfontolt konkrét programom megvalósítását vállalom:
*
•

legyen Felsőörsön bölcsődénk , ha lesz bölcsődénk, az óvodát bővítsük tovább

az iskolában - bár állami kézben van-- épüljön fel végre egy olyan tornaterem , amely alkalmas nagyobb közösségi
rendezvények , sportesemények ,színvonalas színházi és zenei programok megtartására. Ez a beruházás valósuljon
meg saját forrásból, akár azonnal.
- biztonságos gördeszka, mountain-bike pálya építés a fiatalok bevonásával,
* A „Liliom tó ” eredeti állapotának visszaállítása

---ami már ebben az évben megvalósítható , a szépkorúak karácsonyi ajándékozása
Felelőtlennek tartanám magam, ha ennél többet mondanék, sőt ígérnék, mert nem ismerem a konkrét pénzügyi helyzetet. A
teljes programom bemutatásának időpontja így a választások után lesz.
Ha ilyen programot kapnék egy jelölttől én rá (m) szavaznék !
2. Kaszás Zita Viola
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
SZABÓ BALÁZS
FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt
Tisztelt Felsőörsi Választópolgár, Kedves Olvasó!
Mindenekelőtt köszönöm Önnek, hogy négy évvel ezelőtt bizalmat szavazott nekem és KDNPszínekben induló csapatomnak!
Mozgalmas, tanulságos, eredményes ciklus áll mögöttünk. A négy évvel ezelőtti modell
bevált. A képviselő-testület konstruktív hozzáállású nagy többségével és a polgármesteri hivatal
munkatársaival kiváló volt az összhang és az együttműködés. Ugyanezt mondhatom el a civil és egyházi szervezetekről,
falunk kisebb-nagyobb közösségeiről. Kapcsolatunk az idők folyamán egyre szorosabb és gyümölcsözőbb lett. Szeretném,
ha Felsőörs lendületes fejlődése, a helyi szervezetekkel, kormányzattal kialakult szoros kapcsolatunk négy év után sem törne
meg. Ezért most is FIDESZ- KDNP-színekben induló együttműködő, összetételében mégis nagyon sokoldalú, tapasztalt
csapatommal tervezem a közös munkát. Az elmúlt négy év azt bizonyítja, hogy véletlenszerűen megválasztott, széthúzó
képviselő-testületű, ezért rosszul működő településekkel szemben Felsőörs ezzel a modellel a korábbi ciklusokhoz és a környező településekhez képest sokkal jobban fejlődött. Felsőörs vagyonának gyarapodása több mint 2,3-szer nagyobb volt, mint
a 2006-2010-es ciklusban. A 2011 áprilisában, ciklusprogramunkban magunk elé tűzött merész célokat kemény munkával,
sok erőfeszítéssel és több százmilliós pályázati és kormányzati támogatással javarészt sikerült megvalósítanunk. Ezek a
fejlesztések mind a Felsőörsi családok biztonságát, életkörülményeit, lakókörnyezetét javították, javítják. Az általam kínált
konstruktív, együttműködő, támogató képviselő-testülettel folytatódna Felsőörs dinamikus fejlődése. Így elkerülhetők az
olyan eredménytelen bizottsági-, képviselő-testületi ülések, melyek a korábbi ciklusokban a botránykeltő, egyéni érdekeket
szem előtt tartó képviselő-testületi tagok miatt Felsőörsön is előfordultak.
Az előttünk álló, immár öt éves önkormányzati ciklusban az örvendetesen növekvő gyermeklétszám miatt az óvoda
után az iskola fejlesztését, tornateremmel, közösségi térrel való bővítését szeretném elindítani. Komoly előkészületeket tettünk önkormányzati épületeink (óvoda, iskola, hivatal) pályázati forrásból napelemekkel történő energiaellátására. A közvilágítással nem rendelkező utcákban is a legmodernebb, környezetbarát, LED-es, napelemes lámpaoszlopokat kezdtük meg
kiépíteni. Az energiahatékonyság fejlesztése, a megújuló energiaforrások szélesebb körű felhasználása kiemelt célunk. A
hivatal energetikai korszerűsítése, az óvoda régi részének energetikai és tetőfelújítása is megoldandó feladatunk.
Folyamatban van a Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút tervezése. Bízom abban, hogy a következő ciklusban a
megvalósításhoz szükséges pályázati forrást is megkapjuk. A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése után a következő ciklus fő feladata a belterületi utak felújítása lesz, annak érdekében, hogy az összevissza süllyedt és töredezett útjaink az elvezető árkok
felé lejtsenek. Vannak a belterületen még nem pormentesített, murvás útjaink is. Ezeket is szeretnénk a következő ciklusban
leaszfaltozni. Elsőként talán a tervezés alatt álló Miske utcát (betonüzem előtt elhaladó utca), melynek megépítésére kb. a fele
forrást már meg is kaptuk. Tovább szeretném folytatni a járdák, gyalogátkelő-helyek építését, felújítását.
Az elmúlt négy évben sok tapasztalatot szereztünk. A lendület is megvan bennünk. Az Önök döntésén múlik, hogy
folytatódik-e Felsőörs felzárkózása a környező településekhez! Amennyiben október 12-én bizalmat szavaznak nekünk, a következő ciklusban is mindent megteszünk azért, hogy kiaknázzuk a lehetőségeket és Felsőörs olyan legyen és úgy működjön,
amilyennek most még csak látni szeretnénk.
Eddigi támogatásukat ezúton is köszönöm!
Szabó Balázs, polgármesterjelölt
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
VARGA LÁSZLÓNÉ
független polgármesterjelölt
Kedves Felsőörsiek, tisztelt választók, először választó fiatalok!
Varga Lászlóné vagyok, 56 éves. Közgazdasági végzettségem van. Születésem óta Felsőörsön
élek, szüleim, nagyszüleim is itt éltek.
Férjem 30 éve vállalkozó, két gyermekem van, lányom vegyészmérnök doktor, fiam faipari mérnök és munkavédelmi szakmérnök.
Gyermekkorom óta részt veszek a falu kulturális, sport-szabadidős programjainak szervezésében, jelenleg a Civil Baráti Kör elnökeként tevékenykedem.
A 2014. október 12-én esedékes Önkormányzati választás eredménye Felsőörs minden lakója számára nagyon fontos lesz.
Ezért kérem Önöket, községünk választópolgárait, hogy döntésükkel szavazzanak a lendületes fejlődés mellett, amely méltó
és elvárható Felsőörs múltjához, történelmi és kulturális értékeihez, csodálatos környezetéhez, lakóinak szorgalmához és
elkötelezettségéhez.
Éppen ezért Polgármesterként célom egy élhető falu megteremtése Önökkel együtt, Önöknek. Ehhez a következőket elengedhetetlennek tartom:
• a képviselő testület a törvényeket betartva, a község és az Önök érdekeit szem előtt tartva működjön,
• ésszerű helyi rendeletek megalkotása és bevezetése,
• községünk takarékos, hatékony működtetése, intézményeink fenntartása,
• falunk infrastruktúrájának további fejlesztéseihez pályázati pénzek ésszerű felhasználása,
• a falu rendezett, átgondolt, hosszú távra tervezett összképének kialakítása, közterek, utak, járdák, temetők gondozása,
középületeink fenntartása,
• vállalkozóinkkal jó együttműködés kialakítása, meghallgatva, véleményüket figyelembe véve bevonni Őket a falu gazdasági és kulturális életébe,
• új vállalkozások támogatása, munkahely teremtési lehetőségek feltételeinek megkeresése,
• az idegenforgalom fellendítése,
• fejleszteni az életminőséget javító szolgáltatásokat /orvos, étterem, bolt/,
• a civil szervezetekkel, egyházakkal való jó együttműködés kialakítása a falu fejlődése érdekében, értékeink felkutatása,
megőrzése, állandó falumúzeum létrehozása,
• törődni az idősekkel is, biztosítani a szociális ellátásukat, gondozásukat és támogatni a szabadidős tevékenységüket is,
• fiataljaink kulturált szórakozási feltételeinek, sportolási lehetőségeinek megteremtése.
Hiszem, hogy polgármesterként ezeket a célokat, terveket hatékonyan tudnám képviselni, szolgálni.
Ehhez olyan polgármester kell, aki
• elszánt, határozott elképzelése van Felsőörs jövőjéről, ismeri múltját is, törődik falujával, szolgálja és képviseli az Önök
érdekeit,
• képes az együttműködésre,
• a feladatok megoldásában számít és kéri a község polgárainak véleményét és segítségét.
Célom az együttműködés mindenkivel, aki községünkért, közösségünkért tenni akar.
Kérem a község lakosságát, hogy mindenki menjen el szavazni, és arra adja szavazatát, akiben megbízik, akitől remélheti,
hogy a falu és az Ön érdekeit képviseli.
Varga Lászlóné Anikó
polgármester jelölt
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
BAGI
JUDIT

GYÖNGY
VERONIKA

FIDESZ-KDNP
képviselőjelölt

FIDESZ-KDNP
képviselőjelölt

Felsőörsön nőttem fel és kisebb-nagyobb megszakításokkal 55 éve élek itt. Családom több generációkon át élt, dolgozott a faluban és segítette annak mindennapi életét.
Külkereskedelmi végzettséggel rendelkezem és ezen a
területen dolgoztam az elmúlt 15 évben. Az utóbbi években végeztem el a Pannon Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok szakirány képzést, amely közigazgatási és uniós
támogatási projekt ismeretekre irányult, valamint angol
nyelvi képzésre.
Angol és német nyelvvizsgával rendelkezem, és idegenforgalmi szakképesítéssel is.
Jelenleg angol nyelvet tanítok.
A Felsőörsi Református Egyház tagja vagyok, gondnok és
hívő keresztyén, valamint Humán Bizottsági tag.
Felsőörs fiatal családokkal gazdagodott, tegyünk meg
mindent, hogy az újonnan érkezők is büszkék legyenek a
falu múltjára, és magukénak érezzék értékeit, jövőjét!
Véleményem szerint szükség van a helyi szolgáltatások
színvonalának erősödésére, illetve azok körének bővítésére, és ebben a lehetőségekhez mérten, az Önkormányzat is
vállaljon szerepet.
Fontosnak tartom, hogy a helyi adottságokat, meglévő lehetőségeket kihasználva, egy új Képviselőtestület indítványozzon illetve támogasson javaslatokat, amelyek a helyi
értékeket kihasználva (szőlőművelés, gyümölcstermesztés
és állattenyésztés, valamint turizmus) gazdagítanák falunk életét, helyi munkalehetőségeket teremtve.
Keresztény elkötelezettségeim alapján csatlakoztam a Szabó Balázs polgármesterjelölt vezette FIDESZ–KDNP képviselőjelölti csapathoz.

Gyöngy Veronika vagyok tanítónő. Akik a falu rendezvényeire járnak, vagy iskoláskorú gyermekük van, már bizonyára találkoztak velem, és a néptáncos gyerekekkel.
2011-től dolgozom a helyi Malomvölgy Általános Iskolában.
Megszerveztem az iskolai énekkart, kezdő és haladó tánccsoportot vezetek. Megalakítottuk a diákönkormányzatot,
melynek vezetője vagyok.
A tantestület ez évben megbízott a közalkalmazotti tanács képviselőjének. Az iskolavezetés munkám elismerése
mellett, a 2014/15-ös tanévtől osztályfőnöki tevékenységet
ajánlott, melyet örömmel elfogadtam. 35 évet töltöttem el
tanítással,18 évet a veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolában, 14 évet Öskün,3 évet Felsőörsön. Munkám során
jó kapcsolatot alakítottam ki szülőkkel, diákokkal, és kollégákkal egyaránt.
Szeretem a kihívásokat.
Meglátásom szerint, az iskola az a hely, ahol a közösség
apraja-nagyja összejön egy-egy ünnepség, vagy más rendezvény alkalmával. Szívesen beszélgetek a szülőkkel, jó
hallgatni jobbító elképzeléseiket. Nagyon értékes az idősek, idősebbek,(nagypapák, nagymamák) élettapasztalata,
bölcsessége és szünni nem tudó segítő szándéka. Lehetnék
kapcsolattartó, összekötő szülők és képviselők között.
Szabó Balázs polgármester csapatában szívesen vállalok
munkát, mert elekötelezett, energikus, és felelősségteljes.
Nevem a Fidesz-KDNP jelöltjei között található. Bizalmukat előre is köszönöm!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
HERBELY
JÓZSEF

KOPCSÁNDI
SÁNDOR

független
képviselőjelölt

független
képviselőjelölt

Herbely József vagyok, 12 éve alapítottam családot itt Felsőörsön. Feleségemmel, Kaszás Tímeával – aki az Idősek
Klubja munkatársa – 2 gyermeket nevelünk.
Évek óta dolgozom az önkormányzatnál a tanyagondnok
irányítása alatt, vigyázva községünk köz- és zöldterületeinek rendjére.
Szeretem a munkámat, mert általa a település összképének
kialakításában és az intézmények, problémáinak megoldásában vehetek részt.
Szeretném, ha az új képviselő-testületben többek között a
következő kérdésekre sikerülne választ és megoldást találni:
• költség-megtakarítás az intézmények működtetésében,
olcsóbb energia előállításának megoldása,
• a pályázatok hatékonyabb felhasználása a település fejlődése érdekében,
• a megszűnt iskolai közösségi tér pótlása, iskolai tornaterem megépítése az oktatás, a kultúra és a szabadidős
sport biztosítására,
• az iskola állami tulajdonba vétele után is fontos a gyermekek helyi taníttatásának magas szintű támogatása,
• a civil szervezetek teljesítményarányos segítése,
• a nehéz gazdasági és szociális helyzetbe kerülő családok támogatása,
• a hagyományos felsőörsi kulturális programok újbóli
felelevenítése, megrendezése,
• a falu határában ill. a külterületeken lévő szemétlerakók felszámolása, környezetünk szebbé, rendezettebbé
tétele.

Kedves Felsőörsiek!
Aki még nem ismerne, Kopcsándi Sándor vagyok 33 éves.
Születésem óta élek Felsőörsön. Faipari technikusként végeztem Veszprémben, valamint abszolváltam tanulmányaimat Sopronban, az NYME faipari mérnök karán. Faipari
végzettségem ellenére a felsőörsi Omikron Dokk Kft.–nél
dolgozom, másodállásként pedig őstermelői tevékenységbe
kezdtem.
Menyasszonyommal és gyermekével, több mint 2 éve élünk
együtt, és úgy érzem, hosszú távra tervezzük a közös életet,
és ebben a csodás környezetben nevelhetjük meglévő és leendő gyermekeinket.
Jó látni Felsőörs fejlődését és azt, hogy a hosszú évek óta hiányzó fiatalok közösségi épületére is van már tervezet, ami
remélhetőleg a megvalósuló projektek közé fog majd tartozni. Véleményem szerint fontos lenne a falu összképének
javítása érdekében, hogy ne csak a belterületeket szépítsük,
hanem a faluba érkezők is egy tiszta, gondozott előképpel
találkozzanak és ne a parlagon hagyott területekkel szembesüljenek. Elsődleges célom, hogy ezt a képet is szépíteni
tudjuk. Bizonyára lennének dolgozni akaró lakosok, akiknek csak a lehetőséget kellene megteremteni arra, hogy dolgozhassanak. Másodsorban az utak minőségének javítást
sürgetném, hiszen rendszeresen tapasztaljuk a szomszédos
települések közti nem éppen zökkenőmentes közlekedést.
Megfelelő partnerekkel és kellő összefogással úgy vélem,
minden akadály leküzdhető.
Tisztelettel:
				
Kopcsándi Sándor
				
Képviselő jelölt

Ha megtisztelnek szavazatukkal, minden erőmmel és tapasztalatommal azért fogok dolgozni, hogy községünk lakói valóban otthonuknak érezhessék lakóhelyüket.
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
KOZMÁNÉ
ANGYAL
ZSUZSANNA

DR.
KULCSÁR
TAMÁS

független
képviselőjelölt

FIDESZ-KDNP
képviselőjelölt

Kozmáné Angyal Zsuzsanna vagyok, születésem óta Felsőörsön élek. Férjnél vagyok, és van egy 12 éves kisfiunk.
Hat éve dolgozom a felsőörsi postán, négy éve postavezetőként.
2010-ben csatlakoztam a Civil Baráti Kör Egyesülethez, és
azóta aktívan részt veszek az egyesület színvonalas programjainak lebonyolításában.
Munkámnak köszönhetően napi szinten részt veszek a község életében. Meghallgatom az emberek véleményeit, ötleteit. Szeretnék a jövőben azért dolgozni, hogy ezek megvalósításában aktívan is részt vehessek.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a község kulturális életének színesítéséért is szeretnék tevékenykedni.
Célom, hogy a testület tagjaként – női szemmel – Felsőörs
szépítéséért, községünk összképének javításáért végezzem
munkámat.
A község lakosságának túlnyomó részét ismerve, rálátásom
van gondjaikra, melyeket igyekezni fogok képviselői munkámmal enyhíteni, a rászorulókat a lehetőségekhez mérten
támogatni.

53 éves vagyok, 14 éve élek Felsőörsön. Két, lassan felnőttkorba cseperedő gyermekünk egyetemen illetve középiskolában tanul. Egyetemi oktatóként 1989 óta a veszprémi gépészmérnök képzésben dolgozom. Az azóta eltelt negyedszázadban az autóiparban is megfordultam és 15 évnyi tapasztalattal gazdagodtam. A most véget érő önkormányzati
ciklusban képviselőként és alpolgármesterként dolgoztam a
testületben.
Családommal 2000 óta élünk Felsőörsön, akkoriban elsősorban Felsőörs természeti szépségei, a település hangulata fogott meg bennünket. Képviselőként és Felsőörs civil
polgáraként is ma már úgy tekintek településünkre és a
felsőörsiekre, hogy e közösség páratlan civilizációs értékeit
és emberi kapcsolatrendszerét meg kell őriznünk és tovább
kell adnunk a következő generációnak. Ezekért a célokért
tevékenykedünk feleségemmel együtt a Fenntartható Élet
és Környezet (FÉK) Egyesület alapító tagjaiként is. A Felsőörsi Református Egyház tagja vagyok, presbiterként is
szolgálok.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a következő önkormányzati ciklusban is azon fogok dolgozni, hogy Felsőörs fejlődése gyorsuljon, és a felsőörsiek joggal lehessenek
büszkék a településük vonzó értékeire. Az infrastruktúrát
javító, a településképet szépítő további forrásbevonásokkal,
az egészséges élelmiszerekre vonatkozó önellátásra való törekvéssel, és a Felsőörs nagy hagyományokkal rendelkező
kultúrájára is építkező vendéglátás lehetőségeinek fejlesztésével szeretnék foglalkozni.

Kérem, hogy rám adott szavazataikkal tegyék lehetővé,
hogy fentebb leírt céljaimat megvalósíthassam.
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
LENGYEL
KÁLMÁN

NAGY
SZABOLCS

független
képviselőjelölt

FIDESZ-KDNP
képviselőjelölt

Tisztelt felsőörsi Polgárok!

37 éves vagyok, szüleim előbb üdülő, majd otthonul
szolgáló kishegyi telke révén két évtizede kötődöm Felsőörshöz, családommal 5. éve élünk itt. Gyermekkoromat
Veszprémben töltöttem, majd Debrecenbe kerültem egyetemre. Diplomám megszerzése óta az egyik megyei közgyűjteményben, történészként dolgozom, rendszeresen
publikálok, szakértőként közreműködöm rádiós és televíziós beszélgetéseken. Jelenleg újabb felsőfokú képzésen veszek részt, negyedéves joghallgató vagyok.
Feleségemmel három gyermeket nevelünk, a két
nagyobb a Malomvölgyi Iskola tanulója, legkisebb gyermekünk még nem óvodáskorú. Remekül érezzük magunkat Felsőörsön, igyekeztünk minél előbb beilleszkedni,
így ahogy az iskolaválasztás sem volt kérdés számunkra,
ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy az élet más területein is
együtt éljünk a faluval, részt vegyünk a közösségi programokon, igénybe vegyük a helyi vállalkozók szolgáltatásait.
Volt játékvezetőként külön öröm számomra, hogy a helyi
futball életben (én öregfiúk mérkőzések vezetésével, fiam
igazolt játékosként) is jelen lehetünk.
Nagyon fontosnak gondolom a keresztény értékek
megőrzését, nemzetünk hagyományainak ápolását, s a család védelmét. Ezen közös értékrendünk alapján csatlakoztam a Szabó Balázs polgármesterjelölt vezette FIDESZ–
KDNP képviselőjelölti csapathoz. Megválasztásom esetén
a falu északkeleti táján (Csalogány utca és környéke), illetve
a Kishegyen élők problémáival, valamint a sporttal szeretnék kiemelten foglalkozni.

Két iskolás gyermekemmel és feleségemmel Felsőörsön
élek. Felmenőim a 18. század derekától aktív tagjai a faluközösségnek. A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban
érettségiztem 1995-ben. Növényvédő mérnöki diplomát a
keszthelyi Georgikonon szereztem. Korábbi munkahelyeimen növénytermesztési ágazatvezetőként több, mint 1 milliárd forint beruházást hajtottam végre a tervezéstől, pályázatíráson át a megvalósításig. 15 éve folyamatosan építem
családi gazdaságunkat Édesapám és a Fiam segítségével. A
Fiatal Gazdák Szövetségének alelnöke, majd 2 évig a falu
Hegybírója voltam. Ma a Hegyközség felügyelő bizottsági
tagja, illetve a Magyar Növényorvosi Kamara Veszprém
megyei szervezetének elnökségi tagja vagyok. Meggyőződésem, hogy az eddig megszerzett tapasztalatommal képviselőként sokat tudok tenni Felsőörsért. Falunknak vezetői
gyakorlattal bíró polgármestere az elmúlt 18 évben nem
volt, csak megélhetési polgármesterei. Ha változtatni szeretne azon, hogy a település a lehetőségeihez képest alig
fejlődik, belterületi útjaink és járdáink állapota aggasztó,
szükségtelen beruházásokat hajtanak végre siralmas minőségben (csapadékvíz elvezetés), emelik a telek és építményadót, akkor kérem támogasson szavazatával. Felsőörsön mi
felsőörsiek legyünk az elsők!

Lengyel Kálmán
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
ORBÁN
GYÖRGY

TISLÉR
ANIKÓ

FIDESZ-KDNP
képviselőjelölt

független
képviselő jelölt

Az életem 50. évében járok. Szanyban nagy családban
nőttem fel. Nem bántam meg pályaválasztáskor, mikor az
asztalos szakmát választottam. Sok képzelőerőt és kihívást
igényel a mai kornak megfelelően. Vállalkozóként 24 éve
dolgozom.
Felsőörsre 2000-ben költöztünk. Gyermekeim 17 és 21 évesek még tanulmányaikat folytatják.
Ide a változatos táj szépsége, épített és természeti kincsei
vonzottak. Az elmúlt 4 évben képviselőként tevékenykedtem, és hozzájárultam a falu fenntartható fejlődéséhez. Az
idei évtől megválasztottak a Felsőörsi Római Katolikus
Egyházközség világi elnökének.
Célom hogy az Árpád-kori műemlék templom a préposti
kúria és környezete megújuljon pályázati forrásból.
Szeretném elérni, hogy a falu közterületei rendezettebbek,
szebbek, virágosabbak legyenek.
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzattal legyen jó vagy
jobb az együttműködése a lakóközösségnek, az egyházaknak és civilszervezeteknek.
A FIDESZ-KDNP színekben, csapatban induló képviselőjelölt társaimmal és Szabó Balázs polgármester jelölttel azon
fogunk szorgoskodni, hogy a falu és lakói büszkék lehessenek Felsőörsre.
Ehhez kérem a választópolgárok bíztató támogatását.

Tisztelt Választó Polgárok, először Választó Fiatalok!
Felsőörsön születtem, itt lakok és élek. Nyugdíjasként is Falunk kulturális életében aktívan részt veszek.
A Nyugdíjas Klub tagjaként ismerem a falu idős lakosait s
azok gondjait.
A Búzavirág Dalkör alapító tagjaként több hagyományteremtő rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettem részt.
A Felsőörsért Közalapítvány titkáraként megszerveztem ez
évben is a Szülőföldhöz kötödés erősítése érdekében a „Felsőörsről elszármazottak Szenior találkozóját”.
Továbbá aktívan közreműködtem a Malomvölgy Általános
Iskolai kirándulás anyagi támogatásának szervezésében.
Hagyományok felelevenítésének, ápolásának folytatásában
részt veszek a „Kézimunka Szalon” munkájában. A Civil
Baráti Kör nyári természetbarát táboraiban rendszeresen
segítek a gyerekek ellátásában.
Megválasztásom esetén mindenképpen Felsőörs lakóinak
érdekeit akarom képviselni legjobb tudásommal.
Az idősek és a fiatalok igényeit is figyelembe véve őket
nem kizárva.
Kérem a község lakosságát mindenki menjen el szavazni,
és arra adja voksát akiben megbízik, hogy érdekeit képviselni fogja.
Tislér Anikó
független képviselő jelölt
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KÉPVISELŐJELÖLTEK
TÓTH
CSABA

VASS CSABA
GYÖRGY

FIDESZ-KDNP
képviselőjelöl

független
képviselőjelölt

1972-ben
születtem
Veszprémben.
Sopronban
erdésztechnikus képesítést, Baján építőmérnök diplomát
szereztem. Az iskola elvégzése óta építőiparban dolgozom
(Duviép Kft. műszaki vezető, Délviép Kft. műszaki vezető,
Swietelsky Kft. fő-építésvezető, Bau Team Kft. építésvezető). Jelenleg vállalkozóként a Folyondár 2008 Kft. ügyvezetője vagyok.
Több mint 11 éve élünk Felsőörsön, és nagyon megszerettük a falut. Gyermekeim idejártak óvodába, iskolába. Fiam
sokáig focizott a helyi csapatban, amit kollégistaként meg
kellett szakítania. Gyakran kirándulunk a falunkban és környékén, melynek szépsége mindig rabul ejt minket.
Célom, műszaki emberként a közcélú létesítmények üzemeltetésének racionalizálása (pl. szennyvízhálózat hibáink
kijavítása), állattartóként egy olyan falupiac kialakítása,
amely cserealapon működne. Amatőr sportolóként több alternatíva nyújtása a sportolási lehetőségek minél szélesebb
körű biztosításával (pingpongasztalok beszerzése, uszodabérlet stb.)
Szeretnék Felsőörs fejlődéséért, az itt élő emberekért többet tenni úgy, hogy közben megőrizhessük értékeinket s főképpen egészségünket.
Mivel meggyőződésem, hogy a település érdekeit kizárólag jól együttműködve, csapatban dolgozva és a nagypolitikához igazodva lehet eredményesen képviselni, így magam
is a Fidesz-KDNP színeiben indulok, Szabó Balázs polgármesterjelölt vezette csapathoz csatlakozva.
Ehhez a munkához kérem az Önök támogatását.



„… s rendezni végre közös dolgainkat
ez a mi munkánk, és nem is kevés”
József Attila

Vass Csaba Györgynek hívnak-aki(k) még nem ismernek
bemutatkozom azoknak is. Résznyugdíjas vagyok- 20102014 között független önkormányzati képviselő voltam.
Ez a négy év sok csalódást és igazságtalanságokat okozott
számomra. A következők miatt – a gyanús földbizniszek,
és még gyanúsabb pályáztatási rendszer(ek) és a személyi
összefonódások (sógor- komája, lemenője- felmenője) esettörténetek miatt- amiket sajnos egyszál magamban nem
tudtam megakadályozni a képviselőtestületi többségben
ellenében. Azért indultam ismételten, hogy egy új képviselőtestülettel megakadályozni szeretném a képviselő testületi
többségben lévőkkel együtt az igazságtalanságok, a gyanús
földbizniszek, és gyanús pályáztatási rendszer meghonosodását (továbbélését), valamint az összefonódások-a személyekhez köthető kapcsolatrendszerek megszűntetését… stb.
Demokratikus alapokra szeretém(nk) helyezni a felsőörsi
önkormányzati közügyeket és közéletet. Nagy horderejű
képviselőtestületi döntések előtt be szeretné(m)nk venni
Felsőörs polgárait. Felsőörs polgárai népszavazással vagy
internetes szavazással dönthessenek! Pl. rendezési terv módosítása, földbizniszek ügyben, a nagy beruházások a kivitelezők pályáztatásakor...stb. Röviden ennyit kívántam leírni! Bővebben majd szórólapomon keresztül kívánom leírni
a leglényegesebbeket…

igazolványát. Helyette útlevelét vagy
jogosítványát is elfogadják.
(b) Mindenképp vigye magával
FELSŐÖRSI
lakcímkártyáját
is.
Hírmondó
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A bizottság lepecsételi a szavazólapokat.
Ön vegye át a szavazólapokat és a
borítékot.

8

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 FELSŐÖRS

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

3. A szavazólapokkal és a borítékkal

lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy
titkosan szavazhasson. A szavazófülkében
töltse ki a szavazólapokat.
A szavazólapokat tegye a borítékba.

2014. OKTÓBER 12-ÉN ÖN IS ÉLJEN
VÁLASZTÓJOGÁVAL, SZAVAZATAIVAL
4. Szavazatát tollal adja le.
Figyelmesen
olvassa el, hány szavazatot
FEJEZZE
KI AKARATÁT A LEENDŐ
adhat le, ennél több szavazatot ne
helyezzen
el a szavazólapon. Akkor
ÖNKORMÁNYZAT
MAGALAKULÁSÁBAN!
érvényes a szavazat, ha két egymást
metsző vonallal (x vagy +) szavaz.

Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják
megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha
1. nem × vagy + jelet tesz

2. a szavazólapot üresen

3. a szavazólapon a

a körbe

hagyta

megengedettnél több
szavazatot adott le

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
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