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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

Tájékoztató
az önkormányzati választásokról
...
Tisztelt Választópolgároki
A Magyar Köztársaság

A Pusztaszabolcsi
Elnöke 204/2010. (VII. 16.) KE. számú határoza-

tával 2010. október 3-ára, vasárnapra
lők és polgármcsterek

sét követően az önkormányzat
határozatával

kitűzte a helyi önkormányzati

általános választását.

A Köztársasági

képvise-

a helyi választási bizottság három tagját és két

póttagját.

Bizottság

alapvető

nyi Ivántartásba

önkormányzati

feltételei fenn állnak (Pusztaszabolcson

feladatai:

vételéről;

választást,

amennyiben

annak

2010-ben kisebbségi önkormány-

zati választás nem lesz);
- jóváhagyja

a település szavazólapjainak

adattartalmát;

- megállapítja és közzéteszi a választási eredményt;

Már júliusban
kormányzatok
polgároknak,

- kitűzi a helyi kisebbségi

elnök intézkedé-

rendkivüli ülésen 20412010 (VIII.3.) Kt. számú

megválasztotta

Helyi Választási

- dönt a jelöltek, jelölőszervezetek

megkezdődtek

választásának

a választási előkészületek.

kezdeményezéséről

A kisebbségi

tájékoztatót

küldtünk

ön-

kitűzését Szabolcson.

így nem írt ki kisebbségi választásokat
Augusztusban

ön-

- kiadja a képviselőknek

esetén kisorsolja,

hogy rnelyik képviselő-jelölt

és polgármesternek

a megbízó levelet.

A Helyi Választási Bizottság

városunkban.

A Szavazatszámláló

a Helyi Választási Iroda eljuttatta a polgárokhoz

si önkormányzati

szavazatszám

szerez mandátumot;

azonban határidőre egy kisebbség sem kérte nernzetiségük

kormányzati választásának

- egyenlő

ki a

választásról szóló értesítőket, tájékozatókat,

nyeket. Az értesítőkön szerepelnek a választópolgárok

a települé-

és ajánlószelvé-

szernélyi azonosítói,

a szavazókör címe, ahol a polgár szavazhat. Az ajánlószelvényeket

és

Bizottságok

feladatai:

- ellenőrzik a szavazóhelyiségeket,

levezetik a szavazást;

- gondoskodnak

a szavazás törvényes lebonyolításáról;

- megszámlálják

a szavazatokat és megállapítják

a szavazókörökben

a sza-

vazás eredményét.

a képvise-

lő-, polgármester jelölések, illetve a megyei listák állításához lehetett felhasználni. A tájékoztató a fontosabb választási tudnivalókat

tartalmazta.

A Helyi Választási

Már a választás előkészítése során figyelembe kellett vennünk, hogy az önkormányzati választások több alapvető szabálya megváltozott.
lett hoznunk a megválasztható

önkormányzati

önkormányzatok

képviselőinek

képviselőinek

száma is csökken húsz-ötven százalékkal.
tizenhárom

2010. október 3-án már csak nyolc fős képviselő-testületet
képviselő-testület

Az értesítők kiküldését követően a jelöltek nyilvántartásba

a választási szervek tagjainak oktatását;
párt semleges tájékoztatását;

megküldi a választópolgároknak

Vá-

az értesítőket és ajánlószelvényeket;

ellenőrzi a jelöltek bejelentkezéseit

és ajánlószelvényeit;

előkészíti a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló

így a

csökken.

döntéseit;

vételéhez szük-

biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket.

bizottságok

számáról tájékoztatót tettünk közzé. A képviselő-jelöl-

teknek SI, a polgármester jelölteknek
niük, hogy felkerülhessenek

kellet összegyűjté-

Az ajánlószelvényeket

a jelöltek

majd a Választási Bizottságnál kérhették nyil-

vételüket. Pusztaszabolcson

három képviselő jelölt jelentkezést
lószelvénnyel rendelkezett.

152 ajánlószelvényt

a szavazólapra.

több mint két hétig gyűjthették,
vántartásba

szükséges ajánlások szá-

vezeti a névjegyzéket;

fő volt, de

választunk,

14 főről 9 főre (képviselők és polgármester)

séges ajánlószelvények

megszervezi

biztosítja a választópolgárok

szá-

valamint a települési-, és kisebbségi

rosunkban a képviselők száma az elmúlt ciklusokban

Iroda feladatai:

tesz közzé az érvényes jelöléshez

máról;

Határozatot kel-

képviselők számáról, mert az új

törvényi szabályozás a megyei-, fővárosi önkormányzatok
mát közel ötven százalékkal csökkentette,

- hirdetményt

négy polgármester jelölt, és huszon-

fogadtunk, akik mindegyike elegendő aján-

A megyei önkormányzat

választásával

összefüggő

döntéseket a megyei központ választási szervei hozták meg, információnk
rint a megyei választásokon

sze-

négy lista közül lehet majd választani.

A szavazás előkészítése és végrehajtása a választási szervek feladata. A vá-

Helyi Választási

Iroda tagjainak

Vezér Ákos - vezetőként
előkészítéséért

és lebonyolításáért;

zékeket, igazolásokat

ti; Ekker Lászlo - szavazókörök
ellenőrzésben

rendszereket

működte-

technikai feltételeinek kialakítását,

biztosítá-

és technikai szervezésben;

dik a választások megszervezésében;
vezető az 1. számú szavazókörben;

Somoráczné

számú szavazókörben;

A szavazatszámláló

zókörben; Vineze Imréné - jegyzőkkönyvezető

bizottságok végzik a szavazás napi feladatokat a szavazókö-

Tünde-

Oros Anikó - jegyzőkönyv-

Szőke Nikoleua - jegyzőkönyvvezető

szervei a megyei irodák, rnelyek legfelsőbb szerve az országos választási iroda.
rökben, felettes szerveik a települési választási feladatok tekintetében a helyi vá-

Wasserné Ősi Márta -

végzi; Somogyvári

a Helyi Választási Bizottság mellett, továbbá közremükö-

lasztási szervek két kategóriába és több szintre tagozódnak. A választási irodák
választási irodák felettes

- közrernűködik a számítógépes

választások pénzügyi bonyolítását és elszámolását
jegyzőkönyvvezető

Istvánné - vezeti a névjegy-

támogatási

sát végzi, illetve szervezi; Kemény Gusztávné
rögzítésben,

főbb feladata:

törvényes megszervezéséért,

Szatyori-Nagy

ad ki és informatikai

végzik a hivatali feladatokat. A településeken

működő

neve, beosztása,

felel a választások

Imre Lászlóné - jegyzőkönyvvezető

meth Ferencné - jegyzőkönyvvezető

a 2.

a 3. számú SZ3va-

a 4. számú szavazókörben;

Né-

az 5. számú szavazókörben.

lasztási bizottságok, melyek felett a megyei választási bizottságok szervezik és
ellenőrzik a megyei döntéseket. Az Országos Választási Bizottság a legfelsőbb

Helyi Választási

Bizottság

választási szerv, rnelyek döntéseit kizárólag a bíróság vizsgálhatja felül.

Kőkuti Lászlóné

elnök; Wasser Attila elnökhelyettes;

Pusztaszabolcson

2010. október 3-án az alábbi választási szervek működ-

nek, melyek legfontosabb
törvény hatozza meg:

feladatait a Választási Eljárásról szóló 1997. évi C.

Irén tag; Ábrahám
megbízott;

tagjainak

Lászlo JOBBIK

neve:

megbízott;

Adorjánné

Borsodi

Csuti Géza FIDESZ-KDNP

Takács Miklós független delegáIt; Bartákné

tag.

A MEGJELENŐ ANYAGOK A JELÖLTEK EGYÉNI VÉLEMÉNYÉT TÜKRÖZIK,
AMELYEK TARTALMÁÉRT A SZABOLCS HíRADÓ SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Piller Magdolna

pót-
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Szavazatszámláló

bizottságok

tagjainak

1. sz. szavazó kör (Manóvár

neve, funkciója:

Óvoda,

1. Polgármesteri

Pusztaszabolcs,

Velencei

Mihalekné Bartók Mária elnök; Hegedűs Éva elnökhelyettes;
Jolán tag; Dr. Kavácsai Sándorné

FIDESZ-KDNP

út 67.):

Juhászné Zámbá

megbízott;

Végh Kornél

szavazólapon érvényesen egy jelöltre

jelölt lesz a település polgármestere,

aki a jelöltek

lehet szavazni; az a
a legtöbb érvényes

közül

szavazatot kapta.
2. Települési Önkormányzati

képviselők választására szolgáló szavazólapon

MSZP megbízott; Lakatos Johanna Mánika JOBBIK megbízott; Ármai Gyu-

a képviselő jelöltek vannak felsorolva ábécé sorrendben

la póttag.

lasztás), melyek közül érvényesen maximum nyolc jelöltre

2. sz. szavazökör

(MÁV Iskola, Pusztaszabolcs,

szavazó kör a telepiilésszintű

lakcímmel

rendelkezők

Gyula elnök; Lencsés Anna elnökhelyettes;
póttag; Megyeri Éva FIDESZ-KDNP
zott; Tóth Sándor JOBBIK

Velencei út 1.) - kijelölt
részére:

Tánctos Béláné

megbízott;

Srentmihályi Zoltánné póttag; Rigetiné
3. sz. szavazó kör (Időskorúak

lszprávnikné

Kovács Györgyi póttag;

Kósa Julianna póttag.

Klubja,

Pusztaszabolcs,

megbízott;

~igeti

vács Györgyné

elnök; Kovács Gyuláné

Deák F. u. 21I 1.) Ko-

elnökhelyettes;

megbízott;

Králl Lászlóné

tag;

Madai Istvánné MSZP meg-

bízott; Kovácsné Barics Nikoleu JOBBIK megbízott;

a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
3. Megyei közgyűlési szavazólapon a választópolgár egy listára szavazhat. Az
egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. de csak abban

Pusztaszabolcson

illetve a megyében

indu ló jelöltek,

listák:

Polgármester jelöltek (4 fő) - egy főre lehet érvényesen szavazni

Papp Annamária JOBBIK megbízott; Nagy Rita póttag.

Kun Zoltán Lászlá FIDESZ-KDNP

Barics József

Jobbik Magyarországért

Czompó István

Független jelölt

Csombók Pál

Fidesz-KDNP

Stanczel Károly

Független jelölt

Mozgalom

Emmer Lajosné póttag;
Települési képviselő jelöltek (23 fő) - 8főre lehet érvényesen szavazni:

Tornasek Sándorné póttag.
5. sz. szavazó kör (József Attila Általános

Iskola, Pusztaszabolcs,

király u. 14.): Urbán Vilmosné elnök; Márki Éva Julianna
Ármai Gvuláné tag; Nagy Sándor FIDESZ-KDNP

Mátyás

elnökhelyettes.

megbízott;

Szabo Péter

Bakos Gábor

Független jelölt

Barics József

Jobbik Magyarországért

Czöndör Mihály

Független jelölt

MSZP megbízott; Hertelendy Csaba JOBBIK megbízott; Dudásné Mester Ju-

Csányi Kálmán

Fidesz-KDNP

dit póttag; Szekula Istvánné póttag.

Csiki Szilárd

Független jelölt

Filotás József

Fidesz-KDNP

A szavazás

Mozgalom

Forgó Árpádné

Független jelölt

Horgos József

Jobbik Magyarországért

lasztópolgár a bizottsággal együtt ellenőrzi, hogy az urnák üresek és ellenőrzö

Horváth Zoltán

Független jelölt

lapokat állítanak ki. melyeket bedobnak a lezárt urnákba. A szavazóhelyiség-

Jakus János

Független jelölt

ben a választópolgárok

Kátai György

Magyar Szocialista Párt

A választók érkezési sorrendben szavaznak és szavazatuk leadása után el kell

Kovács Dénes

Független jelölt

hagyniuk a helyiséget.

Kovács Jenő

Független jelölt

Kovács László

Jobbik Magyarországért

Paál Huba

Független jelölt

Sági Imre

Lehet Más a Politika

Sebesi Béla

Független jelölt

A szavazás 2010. október 3-án 6 órától 19 óráig tart. Az elsőként szavazó vá-

csak a szavazáshoz

Szavazni kizárólag személyesen
jelölt szavazóhelyiségben

szükséges

ideig tartózkodhatnak.

csak a választópolgár

lehet. A szavazókörben

hat, aki a névjegyzékben

lakóhelye szerint ki-

az a választópolgár

szavaz-

szerepel. A szavazás on megjelent választópolgárok-

tól a szavazatszámláló

bizottság elkéri az értesítőt,

nosság és a lakcím megállapítására

valamint a személyazo-

alkalmas igazolványát.

azonosító okmány és lakcímigazolás

Érvényes személyi

hiányában a polgár nem szavazhat.

Az adatok igazolására alkalmas okmányok:
- lakcfrner tartalmazó

érvényes személyazonosító

igazolvány

(régi típusú

személyi igazolvány);
- lakcímigazolvány

Képvi-

képviselők száma szerint

u. 6.):

Robertné MSZP megbízott;

4. sz. szavazó kör (Zsiráf Óvoda, Pusztaszabolcs,

lehet szavazni. A

az esetben. amennyiben az összes érvényes szavazat 5%-át megszerezték.
Magyar

Csík lstvánné póttag;

Battyánvi Irén elnök; Horváth Lajosné elnökhelyettes;
Nagy Eszter FIDESZ-KDNP

tag; Horváth Lajos

megbízott; Rácz Lajosné MSZP megbí-

(un. egyéni listás vá-

szavazólap akkor is érvényes, ha nyolcnál kevesebb jelöltre szavaztak.
selők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható

Pfeffermann

HíRADÓ

mellett a kártya formátumú

személyazonosító

igazol-

Szajkó János

Független jelölt

Számadó Hajnalka

Jobbik Magyarországért

Szépi István

Fidesz-KDNP

Szőke Erzsébet

Magyar Szocialista

Tüke László

Fidesz-KDNP

Versné Makovek Zsuzsanna

Jobbik Magyarországért

Mozgalom

Mozgalom

Mozgalom

Párt
Mozgalom

vány. útlevél vagy 2001. január I-jét követően kiállított kártya formátumú
Megyei Közgyűlési listák (4 lista) - érvényesen szavazni egy listára lehet:

vezetői engedély.
- Amennyiben

bejelentett tartózkodási

helyén kíván szavazni a polgár, és

ezt előzetesen bejelentette a lakóhely szerinti Polgármesteri

Hivatalba, de

nem kérte fel vételét a névjegyzék be, az "Igazolás a tartózkodási
történő szavazáshoz"
A szavazatszámláló

elnevezésű

átadja a szavazólapokat,

szavazófülkében

hogy megállapította

igazolja, hogy a szavazólapot

A választópolgár

a név-

átvette. A választópolgár

vagy azon kívül szavaz a jelöltekre

Egyesület

Polgári Szövetség/

Jobbik Magyarországért

Kereszténydemokrata

19 óra után a szavazóhelyiséget

bezárják. A bizottságok a szavazatokat meg-

a

úgy, hogy a jelölt vagy

kat a polgármesteri

valamint a kötegelt szavazólapo-

hivatalba hozzák. A polgármesteri

lasztási bizottság összesíti a szavazóköri eredményeket
vazás pusztaszaboicsi

eredményeit.

hivatalban a helyi váés megállapítja

kell végezniük, ezért a végeredmény leghamarabb 23,00 és 02,00 óra között kerül megállapításra,

kitöltött szavazólap érvénytelen.

nek szóban kihirdet, majd néhány napon belül hirdetményben

gátolt polgároknak

(pl: egészségi

állapot miau) lehetőségük

melyet a Helyi Választási Bizottság a jelen lévő érdeklődök-

Kérem, hogyaválasztópolgárok

a választásokon

lesz most is mozgóurnás szavazást kérni, melyet a választást megelőzően a Pol-

vegyenek részt, hogya képviselő-testület

gármesteri Hivatalban, a szavazás napján a területileg illetékes Szavazatszám-

felelő legyen.

láló Bizottságtól lehet írásban kérni. Ebben az esetben a Szavazatszámláló
zottság két tagja felkeresi a polgárt otthonában, hogy szavazatát leadhassa.
A szavazó három szavazólapot

fog kapni:

Bi-

a sza-

A bizottságok nak alapos és pontos munkát

lista melletti körbe tollal egymást metsző két vonallal jelet tesz. A ceruzával
Mozgásában

Néppárt

Mozgalom

számolják és az erről szóló jegyzőkönyveket,

szerepel.

melyeket a hivatalos bélyegzővel lebélyegez (bélyegeredményezi).

Fidesz-Magyar

Magyar Szocialista Párt

a választó-

lakcímét és azt, hogy a névjegyzékben

ző hiánya szavazat érvénytelenségét
jegyzék aláírásával

nyomtatványt is magával kell vinnie.

bizottság azt követően,

polgár személyazonosságát,

helyen

Fejér Megyei Településekért

A képviselő jelölteknek

és a polgármester

sok sikert, a megválasztott

is közzétesz.

minél nagyobb számban
iegitimációja

képviselőknek

meg-

eredmé-

nyes munkát kívánok.
Vezér Ákosjegyző

SZABOLCS

3

HíRADÓ

FIZETETT

VÁLASZTÁSI

HIRDETÉS

Együtt Pusztaszabolcsért
Az Együtt Pusztaszabolcsért csapata az elmúlt négy évben kitűzött és megvalósított célok mentén kívánja folytatni tevékenységét, együttműködve minden pusztaszabolcsi polgárral, akik jelenleg is hasonló célok érdekében dolgoztak, dolgoznak, illetve dolgozni fognak egy élhetöbb. komfortosabb lakóhely érdekében.

Gazdaság fejlesztése, munkahelyek teremtése,
ipari park helyének kijelölése
• A helyi cégek vezetőivel, vállalkozókkal megkezdett párbeszéd folytatása az önkormányzattal való együttműködés kialakítására, a közös gazdaságfejlesztő, munka hely teremtő pályázatok benyújtására.
• A munkanélküliek, az álláskeresők felmérésének folytatása,
az egyénre szabott fejlesztésükkel (álláskeresési technikák, szakmai képzésük, szociális és lelki erősítésük ... ) alkalmassá tenni a
munkavállalás megkezdésére, illetve visszaállításuk a munkába.
A kastélyban, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításakor egy civil tanácsadói rendszer működtetése segítésükre.
-Ipari park helyének kijelölése, kialakítása Felsőcikolán. Munkacsoport alakítása, amelynek fő feladata megtalálni az itt letelepülni szándékozó vállalkozókat.
• Horgásztavak bérleti jogának megszerzése a város számára.

Egészségügy
• Egészségcentrum kialakítása az önkormányzat meglévő tervei alapján pályázati erőforrásból és már máshol rnűkődő, bevált
egészségügyi vállalkozások megkeresésévei.
• A településen folyó széleskörű megelőző tevékenység (szűrövizsgálatok, HPV oltás ... ) szinten tartása, illetve bővítése együttműködve a szakmával, és a szakirányú civil szervezetekkel.
• Idősek és betegek számára, nehezen megközelíthető, a városon kívüli, szakrendelésekre az önkormányzati kisbusz igénybevétele, térítés fejében.

Oktatás
• Továbbra is törekszünk arra, hogya lehetőségeinken belül
minél kisebb csoport, illetve osztálylétszámmal lehessen rnűködtetni az intézményeket.
• A gyermekek, a tanulók kompetencia fejlesztése rnellett, erősítjük azokat a lehetőségeket (nyelvi képzés, informatika, úszás
oktatása szolgáltatásvásárlással, sport, testileg-lelkileg egészséges életmód további erősítése ... ), amelyek segítik, versenyképesséteszik gyermekeinket a felnőtt életben.
• Megteremtjük azokat a feltételeket. amelyek vonzóvá teszik
a helyi iskolát azok számára is, akik jelenleg elviszik más iskolákba gyermekeiket.
• Egész napos oktatás negyedik osztályban is!

Utak,járdák építése
• Folytatni kívánjuk a szilárd burkolatú utak kialakítását, pályázati erőforrásból.
• A meg lévő beton lapos járdák járhatóvá tétele, szakmai irányítás mellett közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával. ésjárdaszakaszonként a lakók bevonásával.

középtávú programja
• Az augusztusban megkezdett kőzúzalékos javító útkarbantartást folytat juk a vasúttal együttműködve.

Egységes, komplex városközpont kialakítása
• A városközpont kialakítására látvány tervek készíttetése szakirányú egyetemekkel, főiskolákkal együttműködve. A lakosság
által kiválasztott látvány terv alapján a kiviteli terv elkészíttetése
saját forrásból. Ennek alapján a kialakításhoz szükséges anyagi
erőforrás előteremtése, pályázati pénzekből.
illetve helyi vállalkozók bevonásával, figyelembe véve az itt élők igényét.
Közbiztonság
• Továbbra is igényt tartunk a Leader pályázatban már megpályázott térfigyelő kamera rendszer kialakítására, illetve el nem
nyerése esetén ismét megpályázzuk azt.
• A Polgárőrség erkölcsi (a lakossági részvétel vonzóvá tétele
a polgárőri tevékenységben) és anyagi támogatása (eszköz állományuk fejlesztése).
• A Szomszédok Egymásért Mozgalom aktivitásának legalább
ötven százalékra növelése az önkormányzat. és a rendőrség támogatásával.

Egyebek
• Az IKSZTés a Petőfi terem nyertes pályázatainak megvalósítása a civil igények kielégítésére (közművelődés fejlesztése; rnodern, a kor igényének megfelelő könyvtár; civilszervezeteknek,
fiataloknak közösségi tér biztosítása ... )
Az egyéni, kisebb csoportok érdekeinek felkarolása:
• Gyermekeknek a település mindkét oldalán EU-s normáknak megfelelő, biztonságos zárt területi játszótér kialakítása. Az
egyik átadása: 2011-ben, gyermeknapon.
• Sportot kedvelőknek, 2010-ben Leaderben megpályázott
műfüves pálya megvalósítása, sikeres pályázat esetén.
• Országzászló talapzat kialakítása a Milleniumi Parkban.

Összefogá st, összetartást segítő kulturálisés sporttevékenységek
A település lakói számára fontos, az évek során kialakított értékeinket (Szabolcs Napok, Életmód és Szenvedélyek Napja, Orgona hangverseny sorozat, Négy Évszak Maraton, Szüreti felvonulás, Családi nap és más rendezvények) megőrizzük, erkölcsileg és lehetőségeink szerint anyagilag is támogat juk. Ezeket a
rendezvényeket nagyban segítené a sportpálya és környékének
városi tulajdonba vétele.
Programunk megvalósításának feltétele az együttműködést,
összefogást erősítő, a partnerkapcsolatokat építő, más települések eredményeit, tapasztalatait átvevő, a lakók véleményét figyelembevevő polgármesteri és képviselői munka. Ezt képes
biztosítani az Együtt Pusztaszabolcsért csapat polgármester jelöltje Csombók Pál és a képviselőjelöltek.
A programhoz szükséges anyagi erőforrásokat ésszerű gazdálkodással, pályázatokkal, vállalkozói együttműködésekkel biztosítjuk, építve a FIDESZ-KDNPkormányzat önkormányzatoknak
biztosított gazdasági, pénzügyi támogatására. ,('
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Barics József
Jobbik
polgármesterjelölt

ÚJ UTAKON ...
Ifj. Barics Józsefnek,
polgármcster-

a Jobbik

pusztaszabolcsi

és képviselő-jelölt

jének

alapszervezete

hosszú távú programja

A program fő célkitűzései:
- A város gazdaságpolitikáját
szakítani az állami juttatásoktói
- A fiatal nemzedéknek
otthonteremtés

új alapokra kívánjuk helyezni, meg akarjuk
való függőséget.

megteremteni

városunkban

feltételeit, valamint a szórakozás

- A lakossággal

való együttműködés

az érvényesülés

és az

lehetőségeit.

megteremtése.

nyílt, közvetlen és

személyes kommunikációval.
- Mind a lakosságot,

mind az önkormányzati

segíteni kell az önfenntartás

fenntartású

intézményeket

irányába való rnozdulásra.

- "Idegen forgalom és turisztika", eme Pusztaszabolcsra
eddig nem jellemző kifejezések meghonosítása lesz munkahelyteremtő
programunk alappillére.
- Olyan feldolgozóipar életre keltése, ami a helyben
nyekre épül, így nunden oldalról rnunkahelyet teremt.
- A város közbiztonságának

ző- és parkőrséggel

új alapokra tétele, a rendőrség

ifjúsági központ, bentlakásos

központ - ezek az intézmények

boldog városból. így kötelességünk
Így képzelern el Pusztaszabolcs
gyermekeim

növé-

munkáját

me-

kiegészíteni.

- Bölcsőde, játszótér,
tasztrófavédelmi

termélhető

idősek otthona

ezeket minél előbb megvalósítani.
jövőjét, egy olyan város jövőjét,

majd, rnint OTTHONUKRA

és ka-

nem hiányozhatnak

fognak emlékezni.

egy
amire

Szeretnérn,

ha

Szonja, Nati és Levi itt találnának majd maguknak munkát, itt építenének
családjuknak házat, itt terveznék majd unokáirn jövőjét. Ez számomra a legfontosabb. A célokat kitűztern, a céljaimat pedig meg tudom valósítani.
bizalmat szavaznak nekem, akkor mindehhez

még hatalmas segítséget

Ha

is ka-

pok, az Önök akaratát'
Úgy látom, hogy most jött el az az idő, amikor az emberek
jönni az összefogás

hasznára,

datosítani az emberekben.

fontosságára.

EI szeretnénk

a választási kampány két hónapjára
után is állandó kapcsolatban

Munkánkkal

érni azt, hogy a demokrácia

korlátozódjon

szeretnénk

kezdenek

szeretnénk

maradni

rá-

ezt tune csak

le, azaz megválasztásunk
városunk

lakóival. Folya-

matosan figyeljük majd igényeiket, megoldjuk felmerülő problémáikat, de
ami talán a legfontosabb, mi később is ki fogjuk kérni az Önök véleményét'
A demokrácia

iránti tiszteletünk

rniatt, mi csak a programunk

sikeres végre-

hajtásához szükséges mennyiségű jelöltet állítunk, azaz mindenképpen építő
jellegű, közös munkát szeretnénk végezni majdani megbízatásunk során.
Szeretnék pár szóban mesélni "A PARK"-ról: Létrehoztuk a Pusztaszabolcs Szebb Jövőjeért Kulturális Alapítványt, aminek feladata "A PARK"
leendő intézményeinek

életre hívása, fenntartása.

játszóteret

a legkisebbeknek

nőtteknek

(tavaszra

nek (több helyiséget

már sikerült

teljesen felújítani),

megkönnyítette,

hogy civilek,

parkot a feltinédzserjeink-

szórakoztató

pihenhesse

terveink között egy strand körvonalai jelentek

Munkánkat

"A PARK"-ban

már át tudjuk adni), ifjúsági központot

mot, hogy városunk összes lakója tartalmasan
legtávolabbi

Tervezünk

(már félig kész van), szabadidő

gyermekeik

centru-

ki fáradalmait,

és

meg.
jövőjéért

tenni

akaró családok és helyi cégek jelentősen segítettek minket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik, és üdvözöljük a városunkban újra megjelenő társadalmi

összefogást!

Ha ezek a tervek és történések

szirnpatikusak

Önöknek,

akkor gondolja-

nak bele abba, hogy rnire lennénk még képesek, hogy fel tudnánk rázni városunkat csipkerózsika

álmából, ha felhatalmazást

kapnánk Önöktől Puszta-

szabolcs város irányítására.
Ehhez rni csak öt kis X-et kérünk majd okt. 3-án és már indulhat is Pusztaszabolcs

felvirágozása'

Tisztelt Lakótársak '
Mindenek előtt szerétném megköszönni mindazoknak, akik személyesen vagy
más módon eljuttatták, illetve gyűjtötték számomra az ajánlószelvényeket és így
lehetőséget biztosítottak arra, hogy polgármesterjelölt lehessek.
Engedjék meg, hogy röviden bernutatkozzam.
1950 óta élek Pusztaszabolcson. Általános és középiskolai tanulmányaimat is
itt végeztem. Tanári diplomárnat Pécsett szereztern. 1968-1998 között a helyi általános iskolában dolgoztam. Feleségem szintén pedagógus, két Felnőtt lányom
és két unokám van.
1990-től vagyok a képviselő-testület tagja, '94-98 között alpolgárrnester, '98tói napjainkig az Önök bizalmából polgármester.
Négy évvel ezelőtt a választási különszámban számba vettem azokat a település életét meghatározó és jövőbeli fejlődését elősegítő döntéseket amiket 1998 és
2006 közöu pozitív eredménynek tartottam. Ezeket itt rnost nem akarom megismételni, inkább azokat kívánom értékelni, amit négy évvel ezelőtt a mostani ciklus Fontos Feladatai nak határoztam meg.
J. Stabil pénzügyi helyzet megtanása. Bátran kijelentem, hogy ez a célkitűzés maximálisan teljesült eddig, amit a könyvvizsgálói jelentések évente alátámasztottak.
2. Intézmények zökkenőmentes működtetése: Ezt a Feladatot is eredményesen
teljesítettük annak ellenére, hogy az egyre csökkenő normatív támogatások rniatt a nevelési-oktatási intézményeket gazdasági okok miatt kénytelenek voltunk
összevonni.

3. Út és járdaépítés Folytatása: Ebből sajnos csak az útépítés valósu It meg, a
járdaépítés, Felújítás a következő időszak Feladata kell, hogy legyen.
4. Mentőállomás létrehozása: 36 millió Ft önkormányzati támogatással településünk és a környékbeli lakók egészségügyi szolgáltatása javult.
5. Pályázati lehetőségek kihasználása: Úgy ítélem meg, hogy a számunkra kiírt lehetőségekre pályáztunk. Sajnos voltak sikertelen próbálkozásaink is.
6. Munkahelyek számának növelése: Stadler karbantartó bázis létrejötte.
7. Korrekt lakossági tájékoztatás és kapcsolattartás: Úgy gondolom, a Szabolcs Híradó, a Tó Tv és a pályázaton díjat nyert megujult honlapunk, valamint a
közmeghallgatások ezt a célkitűzést is megvalósították.
Az elkövetkező négy évben továbbra is Fontosnak tartom:
- a stabil pénzügyi helyzet rnegtartását;
- észszerű, a város lakossága többségének életkörülményeit javító, valamint
munkahelyteremtő pályázatokon való részvételt;
- szilárd burkolatú utak építésének Folytatását;
- intézményeink zökkenőmentes rnűködtetését;
- járdaépítési program kidolgozását és megkezdését;
- meglévő tervek alapján az egészségügyi centrum kialakítását;
- játszótér építési program kidolgozását és megvalósítását;
- korrekt lakossági tájékoztatást és kapcsolattartást.
Mindezek megvalósításáért ígérem, hogy a tizenkét év alatt kiépült kapcsolatairnar a város fejlődésének javára Fordítom.
Tizenkét évi polgármesterségern alatt, különböző
összetételű képviselő-testületet vezettem, de mindig arra törekedtern, hogy az esetleges nézetkülönbségek
ellenére, egymás véleményét tartsuk tiszteletben még hogy ha azzal nem is értünk egyet, valamint mindenkit arra kértem, hogya kornmunikációja legyen valós, korrekt, tényeken alapuló. Éppen ezért lepett meg, amit Csombók Pál polgármesterjelölt úr szórólapján olvastarn. hogy az Ő nevéhez kötődik a csatorna beruházás befejezésehez megszerzeu 200 mi lIió Ft, a mentőállomás
létrehozása, valamint a 170 millió Ft-os pályázati támogatás megszerzése. Véleményem szerint
ez nem teljesen így igaz. Ezzel szemben én azt állítom, hogy nem csak Csom bók
Pál Úr nevéhez kötődnek a Felsorolt eredmények. Ezért a tisztelt választópolgárok
megítélésére bízom annak eldöntését, hogy kettőnk közül ki az, aki csúsztatásokkal kívánja megtéveszteni Önöket annak érdekében, hogy az október 3-i választáson minél több szavazatot kapjon.
Végezetül minden választásra jogosult állampolgárt arra kérek, vegyen részt
a választáson és aki személyernrnel, mint polgármesterrel továbbra is egyetért,
szavazzon azokra a képviselőjelöltekre.
akikkel a következő négy év feladatainak
megvalósítását el tudom képzelni.
Köszönörn Figyelmüket.

SZABOLCS HíRADÓ

5

Csombók

Pál

Stanczel Károly
független
polgármesterjelölt

Fidesz-KDNP
polgármesterjelölt
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Tisztelt Yálasztópolgárok!
1959-ben születtern, azóta Pusztaszabolcson
élek. Itt végeztem az általános és középiskolát, a műszerész
szakmát Székesfehérváron
tanultam. Két gyermekem
és két unokám van. Mol Zrt.-nél rnűszakvezetőként dolgozom.
Több civilszervezetnek
alapítója
és a Pusztaszabolcsi
Kutyabarát
Klub elnöke vagyok. Társaimmal
több helyi rendezvénynek
megál rnodója és kezdeményezője
voltam: Szabolcs Napok, Életmód Napok, Családi Nap, Négy Évszak Maraton.
1998 óta önkormányzati
képviselő vagyok, és elnöke az 1998-ban újjáalakult Fidesz helyi csoportjának.
Dolgoztam
bizottsági alelnökként. elnökként, jelenlegi testületben
alpolgármester
vagyok. 2002 óta a Fejér
megyei önkormányzat
tagja vagyok, ahol korábban bizottsági elnök voltam, jelenleg pályázatokért
felelős tanácsnok feladatait látom el.
Tudatosan készültem a polgármesteri
feladatra. Ennek érdekében
elvégeztem PMA Közéleti Akadémiáját.
Megyei pályázati tanácsnokként
és helyi alpolgármesterként
szárnos
pályázat előkészítésében
és véghezvitelében
vettem részt. A megváltozott állami finanszírozási
rendszer megköveteli,
hogy a települések
a
fejlődésükhöz
szükséges pénzt pályázati forrásokból
igényeljék. Ezért a
városnak olyan vezetésre van szüksége, aki ezekben az ügyekben jártas,
felkészült, és naprakész.
Az Együtt Pusztaszabolcsért
csapata kész a
feladatra! A település működtetéséhez
fontosak a személyes és település
szintű kapcsolatok.
Megyei és országos szinten végezett munkám során
együttműködtem
olyan emberekkel
(országgyűlési
képviselőnkkel,
Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterrel,
Yölner Pál infrastruktúráért
felelős államtitkárral.
.. ), akiktől sok jó példát, tapasztalatot
vettem át,
amit szeretnék polgármesterként,
Pusztaszabolcs
javára kamatoztatni.
Képviselőtársaimmal
nyolcan, az elmúlt években mindig a város érdekeit szem előtt tartva vittük előre az ügyeket. Ennek eredményei
is
kézzel foghatóak: egyre több pályázatot
nyert és nyer Pusztaszabolcs.
2009 őszétől, a polgármester
megbízott
a pályázatok
előkészítésével.
Ettől az idős zak tóI kezdve a következő sikeres pályázatokat
készítettem
el: Művelődési
Ház felújítása (98 millió Ft), Kastély épületének
átalakítása közösségi térré (48 millió Ft); Könyvtár infrastrukturális
fejlesztése (2,5 millió Ft); Tanulói laptop program (3 millió Ft); OKM (iskolai)
eszközbeszerzéses
pályázat (2,7 millió Ft); Gyermek Étkeztetési
Alap
Mindenki Ebédel program (1,5 millió Ft), valamint az iskola interaktív
eszközökkel
történő fejlesztése (18,9 mFt).
Elbírálás alatt álló pályázatok:
a Polgármesteri
Hivatal régi szárnyának felújítása ( 40 mFt,) 3 db Leader pályázat: műfüves futsal pálya (10
rnFt), térfigyelő rendszer kiépítése (2,6 mFt), kulturális rendezvények
(2 mFt).
A kölcsönös, együttműködő
kommunikáció
híve vagyok. Azt szeretném, hogya választók mondják el, mit szeretnének
a városban, s így közösen határozzuk
meg a fejlődési irányokat. Ezért kérdeztük meg Önöket. A nagyszámú
visszaérkezett
kérdőív segítségével
alakítottuk
ki az
"Együtt Puszraszabolcsért" csapat programját.
A hosszú évek során megtanultam,
hogy a város ügyeiben az összefogást, az együttműködést
nemcsak mondani kell, hanem nap, mint nap
erősíteni is. Ezért figyelünk a helyi vállalkozók,
a fiatalok, az idősek véleményére, ezért tekintjük elsőrendűnek
azt, hogy mit mondanak ők, azaz mit mondanak a pusztaszabolcsiak.
Kérem, szavazzanak a változásra, a dinamikusabb
fejlődésre! Szavazzanak rám, mint polgármesterre, és az Együtt Pusztaszabolcsért
csapatára!

Pusztaszabolcson
születtem 1954-ben, élettársi viszonyban élek.
Az általános iskolát Pusztaszabolcson,
a középiskolát - gimnáziumi érettségi - Székesfehérváron
végeztem.
A rendszerváltási
időszak előtt, kettő munkahelyem
volt, ahol különböző képesítésekre tettem szert. 1983-ban döntöttem úgy, hogy számomra nem
megfelelő a szocialista rendszer .bezartsaga" és ki léptem a rendszerből. 1986tói dolgozom önálló kereskedőként,
a kezdeti időszakban bérlőként, majd
1993-tól tulajdonosként.
Töredelmesen
be kell vallanom, voltam kisdobos, úttörő, KISZ tag, szakszervezeti tag. Az első kettőből kiöregedtem, a második kettőből ki léptem,
mert hamar rájöttem, hogy hazudnak a "vezetőink". Tagja voltam a falu klubnak, a gázközmíí társaság vezetőségének, majd az első szabad választások alkalmával képviselőnek választottak.
Két ingatlan és két vállalkozás tulajdonosa vagyok.
HA VÁLTOZÁST AKARUNK, NEKÜNK KELL VÁLTOZTATNI!

Előreszerétném jelezni,hogynekem nincsbajomCzompóIstvánnalmint emberrel, én tisztességes
embernek tartom, de CzompóIstván,mint polgármesterrelviszontmár van problémám.
A polgármester úr nagy közönnyelteszi a "dolgát'; tizenkét év után belefáradt a munkába, és az
utóbbi évekbena Fideszcsoporttalfolytatott harcba,ami elfogadható,de akkorfélre lehet állni,hátha
van egy ambícióvalrendelkezö személy,akitöbbet tud tenni a városhaladása érdekében.Arról,hogy
újrajelölteti magát, csakfél információkbóllehetett tudni. Annakellenére, hogyfüggetlenként indul,
az MSZPszimpatizánsokgyűjtöttékaz ajánló szelvényeket. és egy levélkéresem méltatta a választókat.
hogyújrapolgármesterszeretne lenni.Sajnoseza hozzáállásjellemzőa hivatalrais.
CsombókPálkampánylevelébensorolja,mire mennyipénz szerzett a településünknek,ezegy szép
felsorolás,de hola kézzelfogható eredmény.Aztegy ideje lehetett tudni, hogyő irányítjaa Fidesz-hez
tartozó képviselőketa szavazásban, mikorkelligennel vagy nemmel szavazni.Atestületben tizenkettedik éve"dolgozik"negyedikéve, mint alpolgármester, és most tört ki rajta, hogyaz emberekkelkellene beszélni,hogyők mit szeremének. Akampánylevelébendöbbenettel olvasomarneltette érvelők
szösszeneteit, ezzelcsakaz a bajom, hogyakia járási pártbizottság tagja, majdaz MOFtámogatója, az
hogykerülmost a Fideszudvarába,mint támogató.
Véleményemszerint,a négy polgármesterjelölt közülkettő már bizonyított,és ha a településérdekében szeremének tenni, akkorfélreállnak.HaCsombókPál ismét bejut a megyeiközgyűlésbe(mert
várhatóan ismét Fidesztöbbség lesz),akkora megyénél rámutathat, hogy Pusztaszabolcsméltánytalanulelmarada településekfejlődésében,a megyehom helyzetbea települést. Perszeezekmindcsak
hiú ábrándok,mert a megyenem osztogat, a kétjelölt sem fogfélreáIIni.
Amiért én megpróbálomelnyernia polqérmesterséqet, annak azaz oka,hogyhiszeka munkaeredményében.Aznem igaz, hogy Pusztaszabolcslakosságacsakerre képes, és csakezt érdemli.Mivel én
ígéretemhezhíven,nem aktivistákkalszedettem összeaz ajánlószelvényeket(volt,akiaz ismerőseicéduláit iselhozta), több helyreszemélyesenmentem el, ahol az emberekfolyamatosansoroltákpanaszaikat,hogymilyenválaszokatkapnak,ha bejelentest tesznek a hivatalban.
- Aminfeltétlenül változtatnikellaz a hivatalidolgozóktudata, hogykivan kiért;
- Azoktatás színvonala,mert nem engedhető meg, hogymás településre hordjákagyerekeket;
- Kialakítaniegy környezetére odafigyelőlakosságot.Ma nincskörnyezetvédelem,inkább környezetrombolászajlik.Acsatornarendszernem megfelelő,belefolyika talajvíz;
- Azutak rendbetétele. mert azokgyalázatosállapotban vannak,a meglévőkmár romlanak;
- Ajárdákon nem lehet közlekedni, kiváltképpbabakocsival;
- Aberuházásokbabevonnia helyivállalkozókat,mert ők itt adóznak;
- Kikellalakítaniegy ipariparket. és megpróbálniidehoznimunkát adó cégeket;
- Atelepülést élhetövé kelltenni, mert ez a Balkán,nem Európa;
- At kellvizsgálnihova kerülteka pénzek, hogyan lettek felhasználva,mert a lakosságnem látja
a hasznát.
Aszavazásker mindenkia saját szívérehallgasson, és úgy szavazzon,hogyne figyeljena hamispróféták szavára.Akiúgygondolja,hogyváltozásta vanszükséq, és engem támogat a szavazatával,az úgy
tud segíteni, ha az újonnan indulójelöltek közülválaszt,mert itt teljes megújulásravanszükség.
Köszönöm,hogyelolvastáklevelem.
StonezeI Károly sk.

www.szabolcsert.fw.hu
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Bakos Gábor

Czöndör Mihály

Csányi Kálmán

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Fidesz-KDNP képviselőjelölt

1956. január 19-én születtem. 1979. óta
élek Pusztaszabolcson. Véleményem szerint a
lakosság körében nem vagyok ismeretlen.
Ígérni nem ígérgetek, mert abból volt már
elég. Minden erőmmel és tudásernmal azon
leszek, hogy "városunk" fejlődésnek induljon. Szeretném, ha megszűnne mindennemű
szembenállás, ami elvonja az energiát településünk
igazi problémáinak megoldásától.
Ehhez a munkához a lakosság segítségére is
szükség lesz.
Tisztelettel:
Bakos Gábor

1947. január 31-én születtem Bácskertesen.
Szakképesítéseim szerint okleveles vegyészmérnök és minőségügyi mérnök vagyok. A
MOL Nyrt-nél dolgoztam 42 évig, 29 évet
termelőüzemben
töltve, majd technológusi
és minőségirányítási munkaterületeken. 2007
óta nyugdíjas vagyok. Feleségem, aki a helyi középiskola tanára volt, szintén nyugdíjas. Két felnőtt, családos gyermekünk, három
unokánk és a nyolcvanhat éves édesanyám a

Tisztelt Választópolgárok !
Pusztaszabolcsra lassan húsz éve költöztünk
a
családommal, azóta dolgozom a helyi középiskolában. Előbb történelem szakos tanárként, osztályfőnökként, majd igazgatóként. Fokozatosan
kapcsolódtam be a közéletbe. A Szabolcs Híradó
főszerkesztője voltam, a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány vezetője, valamint
több helyi civil szervezet tagja vagyok. Az eltelt
idő alatt sok kedves pusztaszabolcsi lakost megismertem.
2002-ben Pusztaszabolcs polgárai képviselőnek is megválasztottak. Azóta teljesen megismertem az önkormányzat munkáját. Tisztában
vagyok annak lehetőségeível. gyengeségeivel,
és erősségei vel.
Az Együtt Pusztaszabolcsért kezdeményezés
tagjaként már nyolc éve tapasztalom. hogy ha
társak vesznek körül, akkor építő viták árán nehéz helyzetekhez is alkalmazkodni tudunk. Ennek egyik legfontosabb előfeltétele az együttműködési készség. Ezt tapasztalom az Együtt
Pusztaszabolcsért összefogás polgármester jelöltjében és képviselő jelöltjeiben. Ezért tudunk közösen gondolkodni településünk jövőjéről. Azonban a közös célokat csak akkor érhetjük el, ha a
képviselők nem vesznek össze közben a megvalósítás módszerén. Az elmúlt időszak képviselői munkájában sajnos gyakran tapasztaltam ezt.
Ezért van szükség a település irányításának megváltoztatására. a fiatalításra. A korábbi sérelmek
felemlegetése helyett az adott problémára koncentráljunk.
A településen sok tehetséges ember lakik.
EI kell érnünk, hogy tehetséges, a legalkalmasabb személyek jelentkezzenek a feladatokra,
mert csak így tudunk jól alkalmazkodni a változó környezethez. Ez a település lehetősége a fejlődésre. Ha tenni akaró, elkötelezett személyek
vesznek körül, akkor a legreménytelenebb állapotot is meg lehet változtatni. A félelem, a vizsgálatokkal való fenyegetés pedig meggátolja az
építő gondolatokat.
Az együttgondolkodást, az összefogást és öszszetartást kell megteremteni. Az ezeket segítő
kulturális és sportprogramok szervezését fontos
feladatomnak tartom. Fontos, hogy a végeredmény egy sokszínű, és együttműködésre képes
csapat közös tevékenysége legyen.
Egy város, egy csapat, közös célok.
Együtt Pusztaszabolcsért !

szűk csaladunk.

Négy éve kapcsolódtam be a képviselőtestület munkájába az Együtt Pusztaszabolcsért
csoport tagjaként, és jelenleg is velük tartok
függetlenként, mivel pártnak tagja nem voltam soha.
Évtizedek óta itt élünk, tudjuk mi hiányzik települési szinten az életünkből: jó utak,
járdák; megfelelő szolgáltatások; gyermekeinknek egységes, jó kapcsolatú, még jobban
működő intézményrendszer; a lakóknak több
munkalehetőség helyben, az itt élők közötti összefogás, együttműködés erősítése ... és
még sorolhatnám.
Kérdés: hogyan teremthetők elő ezek?
Nem az egyéni ígéretekkel' Hogy mit tudunk tenni, attól függ, hogyamegválasztott
képviselőtestületnek van-e reálisan megvalósítható, a település fejlődését szolgáló programja, a megválasztott képviselők között kialakul-e a csapatmunka, ezen belül az együttműködés. További feltétele, hogy a megválasztott polgármester a képviselőket egyenrangú félként össze akarja-e, össze tudja-e
fogni, képes-e menedzselni a képviselőtestületi és a településről érkező, például a civilszervezetek fejlesztő folyamatait. Az is meghatározó, hogy a kormányzattól milyen mértékű anyagi erőforrások jönnek (ezek az elmúlt években drasztikusan csökkentek).
Megválasztásom esetén továbbra is csapatjátékosként, aktívan, az általunk (az Együtt
Pusztaszabolcsért csapat) elkészített program
szerint kívánok segíteni minden olyan tevékenységet, ami az itt élőket szolgálja.
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik
ajánló szelvényeikkel és majd a szavazataikkal támogatnak, bíznak munkámban.
www.szabolcsert.fw.hu
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Csiki Szilárd

Filotás József

Forgó Árpádné

független képviselőjelölt

Fidesz-KDNP képviselőjelölt

független képviselőjelölt

1976-ban születtem, azóta Pusztaszabolcson
élek. Nős vagyok, két fiúgyermek édesapja. Feleségem Csiki Andrea, a Zsiráf Óvodában óvónő. Az általános iskolát itt végeztem,
a középiskolát Százhalombattán
1994-ben. A
fogtechnikusi végzettségemet Budapesten szereztem 1997-ben, azóta a városban dolgozom.
Közelről találkozom a helyiek problémáival.
A Fiatalabbak gondjaival baráti körömben, az
idősebbekével pedig munkám révén szembesülök. Azzal is tisztában vagyok, hogya vállalkozásoknak mennyire nehéz, őket hogyan
érinti a város élete, mert családi vállalkozásban dolgozom, amelyet még szüleim alapítottak húsz éve.
Mindenképpen Fontosnak tartom függetlenségemet a pártoktól, mert Pusztaszabolcsot
és
a lehetőségeket kell szem előtt tartani, miközben annak sorsától döntünk mi, itt élők.
Véleményem szerint mindenképpen
tárnogatni kell azokat a rendezvényeket,
melyek
évről évre több ember érdeklődését keltik fel
pl. Szabolcs napok, Életmód napok, Négy évszak maraton vagy a Motoros találkozó, ám
ezeket egyre tartalmasabb és színvonalasabb
programokkal
kellene érdekesebbé
tenni. A
tavalyi Motoros nap megszervezésekor
is erre törekedtünk, a város lakóinak visszajelzései alapján sikerként könyvelem el ezt a megmozdulást.
Tisztában vagyok azzal, hogy kevés pénzből mennyire nehéz gazdálkodni és előteremteni azt, amire a városban még szükség van,
ám logikus döntésekkel
apránként előrébb
juthatunk.
Amit ígérni tudok, az nem más, mint az
ésszerű, megvalósítható
javaslatok támogatása és az ésszerűtlenség
határozott elvetése
tisztán, őszintén, politikamentesen.
Gyermekeink egészséges testi és szellemi
Fejlődésének hosszú távú, valós alapokra történő helyezése, megnyugtató közbiztonság, alkohol- és drogellenesség. Bizalom, és őszinteség, élni és életünket élhetőbbé tenni, mindent
megpróbálni, ami épít és nem rombol, ésszerű, megoldható, illetve megvalósítható.

Filotás József vagyok, születésem óta Pusztaszabolcson lakom. Nős vagyok, egy gyermekem van.
Végzettségem: Vegyipari gépész technikus. 2005ben diplomát szereztem a gödöllői Szent István
Egyetem Humánerőforrás Menedzser főiskolai szakán. A MOL Nyrt. Alkalmazásában állok, mint rnűszakvezető. Több civilszervezet tagja vagyok, legaktívabban a Pusztaszabolcsi Sport CIub-ban tevékenykedern, jelenleg az ifjúsági és a felnőtt csapat edzője vagyok. 1998-óta FIDESZ tag vagyok, 2002-2006
között a Nagyközségi Önkormányzat Közrnűvelődési
és Sport Bizottság külsős tagja voltam. 2006-ban beválasztottak a Pusztaszabolcsi Városi Önkormányzatba, ahol a Pénzügyi bizottságban tevékenykedern.
A város hiányosságait polgáraink ismerik, tudják
miben kell fejlődnünk, mely területeket kellene fejlesztenünk. Az esetek többségében a vélemények,
törekvések azonosak, a különbségek a megvalósítás
módjaiban vannak. Nem elég rávilágítani a problémákra, hiányosságokra, elmondani mit szeretnénk
megvalósítani, tudni kell azt is, mily módon valósítjuk meg terveinket, milyen lehetőségeink vannak.
Ma már nem az a legnagyobb kihívás, hogya jelenlegi állapotokat stabilan fenn tudjuk tartani, az állami támogatásokból feszes költségvetéssei a kötelezö feladatokat biztonságosan el tudjuk látni, hanem
azért kell dolgoznunk, hogy tudjuk megfelelő rnértékben fejleszteni városunkat, vívjuk ki méltó heIyünket térségünkben. E célok eléréséhez törekedni
kell minél nagyobb mértékű külső forrás bevonására, amihez minden eddiginél nagyobb összefogásra,
együtt dolgozásra, tudás felhalmozásra van szükség.
A nagy politika is tudja, hogy újfajta munkára van
szükség, rnelyet megfelelően képzett emberekkel hatékonyabban lehet elvégezni, ezért különböző képzéseket indítottak. "Együtt Pusztaszabolcsért" több
tagjával részvettünk PMA közéleti akadémiájának
több kurzusán: EU ágazati és regionális programok,
költségvetés, pénzügyi szakterület, településfejlesztés vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, település
és térségmarketing. A tanfolyamokon sok képviselő, polgármester tanult, így tapasztalatcserére is sor
kerülhetett. Jól múködő rendszereket, sikeres településeket személyesen is megtekintettünk. A megszerzett ismereteket szeretnénk Pusztaszabolcson is
hasznosítani, társaságunk most is egy megvalósítható programot dolgozott ki és a következő években eprogram megvalósulásáért fogunk dolgozni.
Tisztelt Választópolgárok I A fejlődésért Önök tehetnek legtöbbet. oly módon, hogy elmennek szavazni, a legalkalmasabb polgármestert és testületet választják meg.
Tisztelettel köszönöm a támogatást mindazoknak,
akik bizalmukkal megtisztelnek és célként szintén a
város helyzetének javulását tekintik.

Forgó Árpádné
Leesek Márla vagyok.
1956. február 28-án Ercsiben születtem. Két
felnőtt családos gyermekem
van. Unokáim
száma hamarosan háromra növekszik. Közel
négy éve, hogy elvesztettem a férjemet, azóta
egyedül élek. Negyvenkét éve lakom Pusztaszabolcson.
Itt végeztem el az iskoláimat.
Virágkötészeti
szakképesítésemet
Budapesten végeztem. Nagyon szeretek Pusztaszabolcson élni.
Vállalkozóként
virágüzletet nyitonam. azóta is abban dolgozom. Az üzletben elhangzottak alapján ismerem az emberek gondjait.
Azért szeretnék képviselő lenni, hogy az
adott helyi körülmények között a lehető legjobbat tegyük értük. Szeretném ha a településünkön élő emberek (ennek ellenére) jobban
érezzék magukat.
Leendő képviselőként arra törekednék hogy
a testületi üléseken született döntéseket körültekintően, jól hozzuk meg.
Szeretnék
vállalkozó társaim gondjainak
megoldásában segíteni.
Törekednék a szép környezetért, városunk
külleme és szebbé tétele .Jelvirágoztatására".
Bár talán nem ez a legfontosabb feladat, de hiszem, hogy az otthonias környezet talán közelebb hozza az itt élő embereket egymáshoz.
Tagja vagyok a helyi Napraforgó Klubnak,
azon belül pedig a Rákellenes Liga küldöttjeként végzem a teendőimet. Tagja vagyok a
Pusztaszabolcsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Leendő képviselőként
szeretném segíteni ezen szervezetek munkáját, előrelépését.
Szeretnénk, ha minél többen ránk szavaznának, és ezzel is segítenénk Czompó István
Polgármester Úr munkáját.
Tisztelettel:

" ... az ember semmi más, mint amivé
magát teszi. " (Jean-Paul Sartre)

ÖI1-
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MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

Horgos József

Horváth Zoltán

Jakus János

Jobbik képviselőjelölt

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

42 éves vagyok, nős, három gyermek édesapja. Születésem óta Pusztaszabolcson élek.
Középiskolai tanulmányaimat és a technikumot Budapesten a Verebély László Szakközépiskolában végeztem. A villamos-energia
iparban dolgozom. Az OVIT-nál, majd a Budapesti Elektromos Műveknél dolgoztam,
itt voltam vállalkozó is. Jelenleg a Magyar
Villamosenergiaipari
Rendszerirányító
Zrt.
400 kV-s alállomásán, Martonvásárban terelgetern az áram útját.
A város közéletében két éve tevékenyen
részt veszek, azzal a nem titkolt céllal, hogy
előmozdítsam kis közösségünk
életét. Racionalitásommal, emberi hozzáállásommal, nem
megcsömörlött véleményemmel sokszor segítem a haladó gondolkodásúakat.
A Település Fejlesztési Bizottság tagja vagyok a tavalyi évtől. Belekóstoltam a Polgármesteri Hivatal rendjébe, az ügymenetekbe.
Azt is látom már, hogy tovább kell látnunk a
problémák megoldásához a városunk határain,
a térségi együttműködés, a megyei támogatás,
a pályázati elbírálások rendszerének ismerete
a kulcsa a fejlődésnek.
Az "Együtt Pusztaszabolcsért" kezdeményezésben is olyan emberek dolgoznak, akik ezeket
a gondolatokat vallják magukénak, ezért csatlakoztam én is. Vezetőnknek Csombók Pált választottuk, ő a polgármester-jelöltünk.
Több olyan előadáson vettünk részt, ahol
ezeket az együttműködési rendszereket megismertették velünk, a FIDESZ közéleti akadémiáján oktatások at hallgattunk a témákban.
Nyolc jelöltet indítunk a helyi önkormányzati
választáson, olyan embereket, akik már egy ideje dolgoznak az önkormányzatban, mint képviselők, vagy mint én is, új jelöltek. A csapat nagyon nagy előnye a kommunikáció, minden témában megvitatjuk javasiatunk előtt a kérdést
és jól átgondoltan terjesztjük azt döntésre.
A mai közéletből hiányzik a párbeszéd, a
kommunikáció. Bízom benne, hogy olyan testület áll fel az új választások után, amely képes
lesz szem előtt tartani a közösség érdekei t, a
város lakóinak véleményét, valamint racionálisan képes költségvetésen belül tartani az önkormányzat működését.
Az "Együtt Pusztaszabolcsért"
kezdeményezés garancia ezekre az elképzelésekre, kérem szavazatukat rájuk és rám adják!

Pusztaszabolcson születtem, 1956-ban. Az
általános iskolát Pusztaszabolcson végeztem.
A dunaújvárosi Bánki Donát Szakközépiskolában érettségiztem.
1975-től 1995-ig a MÁ V-nál dolgoztam
biztosítóberendezési
technikusként
Pusztaszabolcson. 1995-től a MOL-nál dolgozom
Százhalombattán.
Nős vagyok, kettő felnőtt fiam van. Feleségem huszonnégy évet dolgozott körzeti ápolónőként Pusztaszabolcson, jelenleg Budapesten ápolónő.
1994-től vagyok tagja a Pusztaszabolcs Önkormányzat Képviselő-testületének. Az utóbbi ciklusban a Településfejlesztési Bizottság
elnöke voltam.
Ha visszaemlékezem az elmúlt 16 évre, a
munkánkat mindig szigorú gazdálkodás közepette kellett végezni. Ezért azt gondolom,
hogy az elért eredményekre büszkék lehetünk! Természetesen tudom, hogy a jogos
elvárások és igények sokrétűek és magasak'
A céljaink is ezekhez igazodnak. A következő években a testületi munka arról fog szólni, hogy e célok megvalósításához a szükséges pénzügyi és humán forrásokat hogyan lehet előteremteni úgy, hogy a város rnűködésében ne legyenek zavarok. Figyelembe kell
venni, hogy megváltoztak körülöttünk a körülmények. Ha meg akarunk felelni az elvárásoknak e változások közepette, akkor új elképzelések, új módszerek kellenek. A képviselői munkánk csak úgy lehet sikeres, ha
csapatban
gondolkodunk,
erőfeszítéseink
egy irányba mutatnak: Fejlődő, gyarapodó
Pusztaszabolcsért !
Ezért érzem hozzám közelállónak
az
Együtt
Pusztaszabolcsért
kezdeményezés
programját, melynek kidolgozásában magam
is részt vettem. E csapat tagjaként, függetlenként - a FIDESZ-KDNP támogatásával - kívánok indulni az önkormányzati választáson.
Köszönörn, hogy elolvasta gondolataimat!

Horgos József vagyok, 33 éves MÁV alkalmazott. Budapesten születtem, ott végeztem el iskolai tanulmányaimat, Később Hatvanban és Bicskén is laktam, de igazi otthonunkat itt, Pusztaszabolcson találtuk meg párommal és két gyermekünkkel. Ők most öt
évesek, és igazi tündérek. Rózsa és Anna ad
életünknek értelmet és értéket.
Programunk gazdasági részének fejlesztését vállaltam el. A gazdasági átvilágítás alatt
észrevettük, hogy városunk helyzetét stagnálás jellemezte az utóbbi húsz évben. Mi szeretnénk elindítani városunk gazdasági fejlődését, amit nem nagy multik behozatalával,
hanem a helyi kisvállalkozások támogatásaval, új irányokkal, mint például az idegenforgalom kialakításával, fejlesztésével, önkormányzati profittermelő gazdasági társaságok
létrehozásával, melyek hasznát városfejlesztési beruházásokra lehetne fordítani. Olyan
területeken kell cégeket létrehozni, amelyek
az önkormányzat üzemeltetésének, fejlesztéseinek kiadásait csökkentik, és a szolgáltatásaik, termékeik eladhatóak, azaz profitot termelnek' Konkrét példáként megemlíthetem,
hogy életre szeretnénk kelteni egy útépítő céget, mellyel egy csapásra megoldódnának útproblémáink és jelentős bevételhez is juttatná az önkormányzatot. Elsődleges szempont
az önkormányzati beruházások esetén, hogy
mindenképpen a helyi munkaerőpiacon találjuk meg alkalmazottainkat. Ébresszük fel
városunkat' Kérem, támogasson ajánlószelvényévei, majd szavazatával, hogy Jobbikos
képviselőtársaim mal együtt építhessük Pusztaszabolcs szebb jövőjét.

www.szabolcsert.fw.hu

www.szabolcserl.fw.hu
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Kovács Dénes

Kovács László

MSZP képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Jobbik képviselőjelölt

Kovács Dénes vagyok, 1954-ben születtern, azóta Pusztaszabolcson
élek. Az általános iskolát itt végeztem. Középiskolába Székesfehérvárra jártam a Ságvári, ma Széchenyi
Szakközépiskolába,
középfokú gépész végzettséget szereztem. Ma Szabadegyházán
a
HUNGRANA
Kft-nél dolgozom az energia
részlegnél.
Feleségem Kovács Dénesné, Mihalek ilona, a helyi általános iskolában tanító. Három
gyermekünk van. Dénes Budapesten él, programozóként dolgozik. Éva a helyi általános
iskolában tanít, Anikó Vácon másodéves óvónőképzős.
A polgárőrség nek alapító tagja, 2003 óta
vezetője vagyok. A polgárőr társaimmal közösen több esetben hiúsítottunk meg bűncselekrnényt, nem egyeltűnt
személy felkutatásában eredményesek voltunk. A helyi rendezvények biztosítása mellett lakásokat, ingatlanokat is őriztünk. Elhivatottságot érzek azért,
hogy minden becsületes, jóérzésű ember nyugalomban éljen, és ne vegyék el tőle, amiért
megdolgozott.
Két éve kerültem a mostani
testületbe, az előző képviselő lemondása miatt. Itt a Szociális és Egészségügyi Bizottságban tevékenykedtem.
Független
képviselőként
indulok,
Fidesz támogatással.
Tagja vagyok az Együtt
Pusztaszabolcsért
csapatnak, a leírt programok megvalósításáért
fogok dolgozni. Egy
képviselő testületi munka akkor tud igazán
hatékony és eredményes lenni, ha sikerül közösen a csapatmunka
nyújtotta előnyöket kihasználni. Támogatok minden olyan rendezvényt, csoportot, szervezetet, mely biztonságos, szép és kulturált életet biztosít Pusztaszabolcs lakóinak. Köszönöm a figyelmüket.

Ötven éve születtern, és azóta élek itt Pusztaszabolcson.
Harminc éve élek együtt szeretett párornmal, két nagy fiam édesanyjával. 1991-ben megalapítottam
a Pusztaszabolesi Vállalkozók Érdekképviseleti
Szervezetét. E szervezet működésének
eredményeképpen megalakult az "Egészségért
Alapítvány", aminek alapítója, kurátora vagyok,
amely már tizenhét éve folyamatosan rnűködik, és ezen keresztül már szárnos bajbajutotton tudtunk segíteni. Életem felét, vállalkozóként dolgoztam
le, így jól ismerern az
Őket is érintő helyi gondokat, problémákat.
Papiron már elértük, hogya helyi vállalkozók előnyt élvezhessenek a városbéli megrendelések/munkák
során, de most már eljött az
ideje, hogy mindezt készpénzre váltsuk' Nagyon fontosnak tartom a kiadott pénz helyben
tartását. Ezért gondoltam azt, hogy ott kell
lennünk a döntéshozatalnál,
el kell érnünk
a gazdaságosabb,
hatékonyabb működést, az
átgondoltabb elosztást.
Az általam már egy évtizede megálmodott
játszótér terve, úgy látszik, hogy végre révbe
ért, és már a megvalósítás útjára lépett. Hála
ezért ennek a kis közösségnek,
akik megmutatták, hogy érdemes álmodni, merni és tenni,
hiszen hatalmas eredményeket lehet elérni az
akarat erejével! Örülök, hogy egy ilyen elkötelezett, tettre kész csapattal indulhatok egy
szebb jövő felé, mert így biztosítva látom a
cél elérését. Aki ismeri a munkám minőségét, annak ígérhetem, hogy képviselőként
is
ugyanilyen aprólékosan,
körültekintően,
minőségi munkát fogok végezni, aki még nem
ismer, az sem fog csalódni'

Pusztaszabolcsiak

A köszönet

szavaival

ajánlószelvényt.

' Hölgyeim

kezdem.

löltessem

szavakat,

választáson

négy év eseményeiból

rnelyek közül

számomra,

az egyik

újra je-

a másik

kiemélnék

hozott

kudarcot.

Személyes

viszont

éltem meg az iskolaotthonos

vezetését

az általános

be-

A kezdeményezés

elsőre el-

Ottó képviselőtársammal

és az is-

kola pedagógusai nak segítségével
pirendre

vetetnünk,

rel járt.

Ami nagyon

sikerült

újra na-

és a kezdeményezésünk

siker-

fontos, hogy úgy tunik,

rekek és a szülők is szeretik
A kudarcot

oktatás

a

1.-2. évfolyamának

iskola

osztályában.
de Csiki

ket-

sikerélményt

sikerként
egy-egy

a sok

magam.

Az elmúlt

bukott,

és Uraim'

Köszönöm

a bíztató

Köszönöm

2010 évi helyhatósági

hogya

tőt,

9

az Adonyi

a gye-

ezt az oktatási

Kistérségi

formál.

Tanuszoda

ben éltem meg. Végig azt éreztem,

ügyé-

hogy akik elle-

nezték, azoknak a legkevésbé sem voltak fontosak a
pusztaszabolcsi

gyerekek.

Néhány gondolat

a jövőről.

Ilyenkor

a legköny-

nyebb megoldás azokat a sokak által emlegetett
ányosságokat

ígéretként

felsorolni,

melyek

továbbépí-

lósulása még várat magára. Utak, járdák
tése, egy nagyobb bevásárlóközpont,
gos, rendezett utcák, közterek

hi-

megva-

játszótér,

virá-

és a sort még lehetne

folytatni.
Talán

elhiszik

nekem.

nálamnál

kevesen

hogy egy még élhetőbb,

ják jobban.

akar-

összkomforto-

sabb, szebb városban éljünk.
Egy felelős
nyek

képviselőnek

és lehetőségek

tenie. A kötelező

azonban

mérlegelése

feladatainkat

után lehet a fejlesztésekről

a jogos

után

el kell

beszélni.

igé-

kell

dön-

látni.

Ezek

Ezek anyagi

hátterét pályázati úton lehet, kell megteremteni. A
nem kötelező feladatokra is jutnia kell a költségvetésből. Ilyen nem kötelező feladat pl. a civil szervezetek támogatása.

Civil

szervezetek

vül szegényes lenne településünk
Hölgyeim

és Uraim'

sokszor elhangzik

A választási

a változás.

változásban

én is híve vagyok'
laton, mentalitáson.

szükséges-

azok elsősorban

gondolkodnak.

Változtassunk

A változásnak

egy rossz gyakor-

Változtassunk

azon, hogy vala-

kik valahol előre eldöntik,

hogy bizonyos

ben hogyan kell szavazni

és onnantól

érdemi

parbeszéd.

vazás. Ha valamiben

kérdések-

kezdve nincs

csak fegyel mezeu.

változásra

rendkí-

kampányban

változtatás

sége. Persze akik ezt hangoztatják,
személy.

nélkül

közélete.

makacs

van szükség,

szaakkor

ebben feltétlenül.
Október

harmadikan

zül olyanokat,
rek érdeke

válasszanak

gondolkodni

a jelöltek

a városunkban

a legfontosabb,

nak önállóan
menjenek

akiknek

akik

tudnak

és dönteni.

kö-

élő embeés akar-

Kérem,

hogy

el rninél többen szavazni!

Köszönörn.

hogy végigolvastak

trásomat!
Kátai György

www.szabolcsert.fw.hu
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Paál Huba

Sebesi Béla

Szajkó János

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Kedves Földijeiml
Sebesi Béla vagyok, 1951. június 20-án
születtem Pusztaszaboleson. Iskoláimat helyben, részben Budapesten végeztem, de itthon
érettségiztem. Első házasságomból egy fiam
és egy lányom született, három unokám van.
Második házasságomból szintén egy lányom

Tisztelt Választópolgár!
Köszönörn
megtisztelő támogatását, ami
lehetövé tette, hogy az önkormányzati választásokon ismét megmérettessem magam.
Családi vállalkozásunk révén - mint a Gazdabolt vezetőjét és mint tősgyökeres pusztaszabolesit - sokan ismernek városunkban, ám ha
még nem találkoztunk, e pár sor Önnek szól.
Hatvankét éves vagyok, hatvankét éve élek
Pusztaszaboleson. Itt születtem, itt jártam általános iskolába, érettségi után ide tértem viszsza szüleimhez. Mezőgazdasági technikusként
vezető beosztásban dolgoztam 30 éven át, felsőfokú szakvizsgámat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szereztem, munka mellett.
Feleségemmel tizennégy éve indítottuk el
közös vállalkozásunkat, a Gazdaboltot.
Két gyermekem négy unokával ajándékozott meg.
Az elmúlt négy évben a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság alelnöke voltam. Sikeres ciklust
tudhatok magam mögött, a kitűzött céljaimat
megvalósítottam. Ha az Ön jóvoltából ismét
a Képviselő Testület tagja lehetek, munkámat
változatlan kitartással folytatom tovább, intézményeink színvonalát szigorú gazdálkodással
fenntartva és lehetőség szerint javítva.
A következő négy évben kiemelt célom
az út- és járdahálózat további korszerűsítése,
építése. Fontosnak tartom városunk küllemének javítását, hatékony önkormányzati közreműködéssel. A csinosodó portákjelzik az igényes lakótársak növekvő számát - a jó példát
feltétlenül támogatom, a tisztesség és a becsületesség maradéktalan betartásával. Városüzemeltető, illetve karbantartó csoport létrehozását indítványozom - az ehhez szükséges pályázatok benyújtását támogatom.
A következő időszakban városunk a be fektetők számára vonzóvá válhat. A 2012-ben induló vasútfejlesztés egyik fontos pontja az elkerülő út megépítése: az infrastruktúra közelsége
és a könnyebb megközelíthetőség megnyitja a
kapukat az ipari bővítés előtt, ami újabb munkahelyeket jelent nekünk, pusztaszabolesiaknak. Jó döntésekkel e folyamatot segíthetjük.
Városunk fejlődése érdekében támogatom Czompó István polgármester jelöltet,
aki város vezetői tapasztalatait vitathatatlanul
kamatoztani tudná a továbbiakban is.

Amikor ismertté vált

3Z

önkormányzati

képviselővá-

lasztás ténye és időpont ja, a városban járva sokan kérdezték, hogy ugye én is indulok ismét képviselőjelöltnek.
Igent rnondrarn és döntöttern
emberek bizalma számomra

az indulás mellen, mert az
szem dolog. Köszönörn Min-

denkinek. akik az ajánlószelvényeikkel
mukrói

biztosítottak.

melynek

képviselő-jelöltként
lasztáson.
Csaknem

támoganak.

bizal-

eredményeképpen

újból

indulhatok a mostani helyhatósági

egész életem

Pusztaszabolcshoz

vá-

köt, mert

gyerekként kerültem ide 1955-ben. Azóta is in élek családommal, és éppen ezért nekem sem közömbös,
miként
alakul a város jövője.
Számomra mindig fontos elv volt a tisztesség. a becsület és az őszinteség mind a munkában,
böző területén.

Lelkiismereti

dásornrnal. tapasztalatommal
gabb környezetem

hozzájáruljak

fejlődéséhez.

hogy lehetőségeimhez

mind az élet külön-

kérdés számomra.

hogy tu-

szűkebb és tá-

Körelességernnek

érzem.

mérten és tudásern legjavával szol-

gáljam az in élő embereket. az időseket, középkorúakat.

fi-

atalokat és gyermekeket.
Véleményem szerint az elkövetkezendő időben a város
fejlődéséhez. a városban lakók életminőségének jobbírásához. a fejlődéshez összefogás, megértés. együn működés
és a kölcsönös tisztelet is elengedhetetlen szempont kell
legyen a jövőben. Szomorúan kellen tapasztalnom a rnost
ciklusban. hogy az előbb említenekből volt a leg-

záruló

nagyobb hiány, a mondhatni

két táborra szakadt testület-

ben. Nem lehet hatékony és eredményes
rnunka egy szűkebb

az önkormányzati

csoport érdekének előtérbe helyezésé-

vei, a szembenállás

fokozásával és az erőből történő dön-

tések gyakorlatával.

Ha valóban a város fejlődése a cél, ak-

kor ennek megváltozása

nagyon kívánatos szempont

kell

legyen az új képviselőtestület mindennapjaiban.
Az elmúlt négy évben is - a nem könnyű körülmények
rnellett - felelősségteljes gazdálkodást foly taton az önkormányzat és ennek eredménye, hogy az önkormányzat
pénzügyi és gazdasági

helyzete stabil, mely alapul szol-

galhat a következő évek ésszerű városfejlesztéséhez.
Négy évvel ezelőn bemutatkozó
felsoroltam

mit tartok fontosnak.

anyagernban
A felsoroltakból

hány megvalösult, így a vízelvezető árokrendszer

megépülése.

lése: a mentőállomás
se; az önkormányzat
közterületek

jó né-

megépü-

a városi rang elnyeré-

és intézményeinek

rendezenségének

tételesen

stabil működése: a

javulása; a kulturális esemé-

nyek bővülése. Sajnálatos módon nagy adósságunk

maradt

a járdák és utak építése, minőségének javítása. aszfaltozása
és a helyi munkahelyek számának további növelése.
Az előbb emlitettek jelzik is a következő évek elsőrendű feladatait. tennivalóit.
Ezek között kiemelt feladatként
kell kezelni az út- és járdaépítést. a foglalkoztatás növelését, a város szebbé és élhetöbbé tételét, az in élő emberek
életkomfortjának javítását.
A közel két évtizedes önkormányzati
tapasztalatait

és a szakmai

teimet, tapasztalatairnat

munkámban

és közéleti munka
elsajánton

ismere-

szeretném továbbra is karnatoztat-

ni a város és az in élők javára. ló szándékkal,
sal és nem utolsó sorban oda adó munkával
meg közös céljainkat.

összefogásvalósíthatjuk

Támogatásukat és bizalmukat kérem. melyért viszonzásul továbbra is becsületes és önzetlen képviselői munkárnat ajánlom.

született.

Harminchét évet dolgoztam a MÁ V-nál
és a MOL-nál, mint főrnozdonyvezető.
Tíz
éve rokkantnyugdíjas lettem. 2008-ban Tiszta Utak, Élő Táj környezetvédelmi civil szervezetet alapítottam, azóta az elnöke vagyok.
Tíz éve tagja vagyok a helyi Mozgáskoriátozottak Egyesülete vezetőségének.
Nem ígérek .Jcacsalabon forgó várakat", de két dolog
elsőbbséget fog élvezni: a járdák és a fiatalok
úszásoktatása.
Egy nemzetben gondolkodó társadalomnak elsődleges célja egészséges, káros szenvedélyektől mentes, pozitív jövőképpel rendelkező fiatal generáció felnevelése.
Megválasztásom esetén az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Javaslataikat, észrevételeiket, panaszai kat a képviselő-testület elé fogom terjeszteni, és azon fogok többek között
dolgozni, hogy legalább három db hulladékgyűjtő sziget létesüljön. Vannak, akik mellveregető, önmutogató módon fitogtatják, hogy
mit tettek Pusztaszabolcsért. Egy képviselőnek ez a dolga. Ha elnyerem a választók bizalmát, tovább fogom folytatni azt a környezetvédelmi programot, melynek keretében az
idén 1500 db facsemetét ültethettek el a város
lakói nemcsak közterületen; további négy év
alatt újabb 1000-1000 db, vagy több facsemetét ültethetünk el a város tisztább levegője érdekében. Pusztaszabolcs városába sok új
lakó érkezett, akik kellő tapasztalattal, megfelelő tudással rendelkeznek. Ezeket, az embereket fel kell keresni (senki sem hordja a
bölcsek kövét a zsebében), mert lehet, hogy
pályázat, vagy akár személyes kapcsolatok
révén segíthetik a város fejlődését.
Ezt a várost a saját képünkre kell formálni
úgy, hogy azért nyitottak maradjunk a külvilág felé, s hogy néhány év múlva emelt fővel,
száraz lábbal, büszkén mutathassuk meg az
ide látogatóknak: ez a mi városunk.
Tisztelettel: Sebesi Béla

SZABOLCS HíRADÓ
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Számadó Hajnalka

Szépi István

Szőke Erzsébet

Jobbik képviselőjelőlt

Fidesz-KDNP képviselőjelőlt

MSZP képviselőjelőlt

1987-ben, szüleimmel
költöztünk PusztaszaboIcsra, tizenkét éves voltam akkor. Helyben éreuségiztern, majd dolgozni kezdtem a
MÁ V-nál. Pár éveIteltévei
hiányozni kezdett
az iskola, ezért elvégeztem egy felsőfokú oktatásszervezői
tanfolyamot. Ezután felvettek
egy műszaki főiskolára ahol reményeim szerint tavasszal államvizsgázok.
Akire különösen büszke vagyok, a kilenc éves, lassan már
kamaszodó lányom Rózsa, akit születése óta
egyedül nevelek.
Szociális érzékenységem
rniatt kezdtem
el dolgozni alapszervezetünk
Szociális és
Egészségügyi kabinetében. E munkánk során
több fontos és sürgősen megoldandó problémával találkoztunk, de ügyeltünk rá, hogya
hosszú távú terveinket is kidolgozzuk.
Égetően fontosnak tartjuk, hogy Pusztaszabolcson újra legyen bölcsőde. Ezt a régi bölcsődévei szemben, a félig kész .Szabó doktor" féle házba tervezzük. A ház tulajdonosával már folytatunk tárgyalásokat, amint megvan a pozitív önkormányzati döntés, onnantól
nagyon hamar lehet majd eredményeket elérni. Emellett kiemelten szeretnénk támogatni
a családi napközik létesítését, mivel sok családnak nyújtana biztos megélhetést.
Látjuk,
hogy egyre több városunkban is a munkanélküli, közöuük is magas hányadot képviselnek
az 50 év felettiek, és még nem is beszéltünk
ekkor nyugdíjasokról,
rokkantnyugdíjasakról és a megváltozott munkaképességűekről.
Programunkban
külön foglalkozunk
azzal,
hogy itt helyben, hogyan is tudjuk majd munkához segíteni Őket. Terveink között van egy
bentlakásos idősek otthonának kialakítása is,
hiszen nagy igény lenne rá, Remélem, hogy
munkánkkal jelentősen
emelni tudjuk majd
városunk lakóinak életszínvonalát,
ehhez kérem hát segítségüket.

Szépi
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Puszta-

Szőke Erzsébet vagyok, az MSZP jelöltje. Mennyivel könnyebb lenne, ha az a bizonyos három betű nem állna a nevem mellett,
de én mindig nyíltan kiálltam az elveim mellett. Nem vagyok az a gyáva, számító ember,
aki csak akkor meri politikai hovatartozását
felvállalni. amikor annak a bizonyos pánnak
"fut a szekere".
Szeretem ezt a várost, hiszen itt nőttern fel,
idej árt am iskolába, itt dolgoztam évtizedekig,
itt élnek a barátaim, a kollégáim, az utca emberei, akikkel nap, mint nap elbeszélgetek. A
Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökeként nyolc éve dolgozom a városunkért, ismerem az örömöket, a bánatokat: ezért is szőttem álmokat egy városról, amely mindenki
otthona, ahova érdemes hazajönni, mert hazavárnak. Készítettem terveket, de többször
saját zsebből és a helyi vállalkozók, magánemberek segítségével
kellett a programokat
megszerveznem,
mert a képviselőtestületben összefogás helyett széthúzást, erőfitogtatást tapasztaltam. Minden rendezvényem előtt
rosszindulatú
pletykák kezdtek el keringeni,
pedig gyerekekről volt szó, a rászorultakról,
idős, beteg emberekről. .. a városról, az otthonunkról, rólunk, mindenkiről. Szerencsére
a rendezvények sikere azonban minden alkalommal biztosított arról, hogy Önök, a már
korábban átélt, örömteli pillatok alapján döntöttek az álmaim megvalósítása mellett.
Hiszem, csak úgy építhetünk egy erős, biztos
alapokon nyugvó várost magunk köré, ha nem
felejtjük el, honnan jövünk, ha nem a múltban
ért sérelmeken, töréseken rágódunk, hanem
azokból erőt merítve egységgé kovácsolódunk.
Bízom abban, hogy sok mindenre képesek
vagyunk, ha a széthúzás helyett végre összekovácsolódik az erő, ha szavak, ötletellések helyett bizonyítanak a tettek, mások háta mögötti
acsarkodás helyett feltűnik a megértés. Nem az
önmutogatás, önmagunk dicsérete, a mások feletti zsarnokoskodás viszi előre városunkat.
Szőke Erzsébet vagyok. Az MSZP jelöltje,
de nem a párt szülötte, hanem a városunké.
Amilyen színben most élünk, az csak a külcsín, de semmi esetre sem az igazi arc, az igazi tett. Én egy erős, tettre kész egységért szeretnék továbbra is dolgozni. Ehhez kérném az
Önök bizalmát, támogatását.
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Akikre Pusztaszabolcs
város lakói
2010. október 3-án
szavazhatnak:
POLGÁRMESTER-JELÖLTEK

Tüke László

Versné Makovek Zsuzsanna

Fidesz-KDNP képviselőjelölt

Jobbik képviselőjelölt

Barics József

Jobbik

Czompó István

Független

Csombók Pál

Fidesz-KDNP

Stanczel Károly

Független

KÉPVISELŐ- JELŐLTEK
Először is köszönöm mindenkinek, aki ajánlószelvényével segítette jelölésemet az önkormányzati választásra. Jó érzés volt tapasztalni
az Önök bizalmár!
1979. augusztus 5-én születtem Zircen. Itt
folytattam általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat. 2002-ben földrajz-történelem
szakos tanári diplomat szereztern, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. 2002 óta
tanítok a pusztaszabolcsi általános iskolában.
2010-ben pedagógusi munkám elismeréseként
a szülők szavazata alapján, a felső tagozaton
elnyertern a Józsefes Gyermekekért Díjat. Segítettem a pusztaszabolcsi cserkészcsapat újjászervezését és vezettem gyermekeknek katolikus hittantábort. Az egyházközség keretein belül indult el a Családi Nap, amelyet tavaly kiegészítettünk Lecsófőző Versennyel. 2010 nyarán, a Szabolcs Napok keretében kiadásra került .Vivos Voco ... Hívom az élőket. .. " CÍmmel a pusztaszabolcsi római katolikus egyházközség történetéról
szóló könyvem.
2008-tóI vagyok önkormányzati képviselő.
Részt vettem a Polgári Magyarországért Alapítvány Önkormányzati Akadémiájának képzésén. Az elmúlt nyolc esztendő folyamatosan csökkenő állami támogatása arra sarkaIIt
minket, hogy igyekezzünk kihasználni az adódó pályázati lehetőségeket. Ennek köszönhetöen megujulhar a kastély épülete és a Petőfi terem is. Már megvalósult pályázati pénzből az
"o'iaiüoan" 'ket utcanák az aszráltozasa.
A település külterületén iparterületet kell létesíteni zöldmezős beruházások számára, de
emellett lényeges, hogy a közbeszerzéseken a
helyi vállalkozókat előnyben részesítsük.
Kisgyermekes családapaként úgy érzem itt
az ideje, hogy végre felépüljön egy játszótér.
Folytatnunk kell a szilárd burkolatú járdák
és utak kialakítását. Úgy kell felépíteni új városközpontunkat, hogy építészeti leg és esztétikailag is egységes legyen.
FIDESZ és Kereszténydemokrata képviselőként értékrendemben központi helyet foglal el a
család. Hat éve élek boldog házasságban feleségemmel, akivel három gyermeket nevelünk.
Megválasztásom esetén elsősorban ezekért a célokért kívánok küzdeni, az Együtt
Pusztaszabolcsért Összefogás jelöltjeként.
Kérem, szavazatukkal támogassanak október 3-ánl

Versné Makovek Zsuzsanna vagyok, férjezett, édesanyja a két és fél éves Áronnak és a
hat hónapos Nérának. 2007-ben indítottuk el
vállalkozásunkat a Pi-víz és Egészségboltot,
ahol kezdetben, Áronka születéséig csak velem találkozhattak a kedves vásárlók. Élelmiszeripari gépészként érettségiztem, de több
tanfolyamot is elvégeztem, illetve öt év külhoni munkának köszönhetően folyékonyan
beszélek angolul. 2009 áprilisában alapító
tagja és első elnöke lettem a JOBBIK helyi
szervezetének, ami rövid időn belül alapszervezetté nőtte ki magát.
Ahogy látom Pusztaszabolcs munkahelyek
híján egy ingázókkal teli betelepült egymást
nem ismerő emberek városává lett. Nem ismerjük egymást, köszönhetően
az abnormális magyarországi munkaidőknek, de amikor
"itt"hon vagyunk sincs esélyünk magunkat
megismertetni, másokat megismerni
Én minden erőmmel azon szeretnék munkálkodni, hogy feltérképezzem az igényeket,
és elképzeléseket, hogy kialakítsunk minél
több olyan helyet és létrehozzunk olyan programokat, ahol anyagi áldozatok nélkül is esélye van minden egyes polgárnak a megszokottóI eltérő kikapcsolódásra ... hogy a közösség egysége és különbözősége
valósággal
kirántsa az egyént a hétköznapok szürkeségénO). 1\2 orszagos es sajnos varosurücra'is jéilemző a "félig üres a pohár" szemléletet szeretném legalább itt a városunkban a "félig
teli"-re változtatni. Tegyünk együtt a szebb
jövőért, ahol a városunk nem csak a lakóhelyünk, hanem az otthonunk is lesz.
Kérem, tiszteljék meg csapatornat és engem szavazatukkal a változás nevében.

Bakos Gábor

Független

Barics József

Jobbik

Czöndör Mihály

Független

Csányi Kálmán

Fidesz-KDNP

Csiki Szilárd

Független

Filotás József

Fidesz-KDNP
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Független
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Jobbik

Horváth Zoltán
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Jakus János

Független

Kátai György

MSZP

Kovács Dénes

Független

Kovács Jenő

Független

Kovács László

Jobbik

Paál Huba

Független

Sági Imre

LMP

Sebesi Béla

Független

Szajkó János

Független
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Szépi István

Fidesz-KDNP

Szőke Erzsébet

MSZP

Tüke László

Fidesz-KDNP

Versné Makovek
Zsuzsanna

Jobbik
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