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Választási különszám 2014.

A polgármesterjelöltek szavazólapon történő megjelenítési sorrendje az alábbi:
Sorszám

Név

Jelölő szervezet

1.

Horváth Gyula

független

2.

Ráczkevi Lajos

független

Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenítési sorrendje az alábbi:
Sorszám

Név

Jelölő szervezet

1.

Eszesné Brasch Mária

független

2.

Humpók Mária

független

3.

Pethő-Pataki Szilvia

független

4.

Ráczkevi Lajos

független

5.

Győrfiné Virág Irma

független

6.

Őri Zsuzsanna

független

7.

Simon-Jójárt Sándor János

független

8.

Györkös Tamás

független

9.

Sári Gyula

független

10.

Horváth Annamária

független

11.

Varga Zsoltné

független

12.

Czotter Csaba Lászlóné

független

13.

Takács Tibor

független
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Horváth Gyula polgármesterjelölt
Tisztelt papkeszi Választópolgárok!

Sokan ismernek, és biztos vannak akik még
nem, ezért kérem engedjék meg, hogy
bemutatkozzam. Horváth Gyulának hívnak, születésem óta Papkeszin élek. Három
felnőtt és egy kamasz gyermekem van, akik
szintén itt nevelkedtek/nevelkednek. Már a
rendszerváltozás után tagja voltam a
település képviselő-testületének, majd 1998
és 2002 között alpolgármesterként tevékenykedtem. 2002-ben az akkori Választópolgárok bizalmukkal tiszteltek meg, így
négy évig polgármesterként dolgoztam.
Az akkori eredmények, amelyekben nagy
részt vállaltam:
– Papkeszi ingyenes csatorna-beruházása,
– iskola kézilabdapálya építése,

– az iskola társulásának megakadályozása,
melynek következménye az iskola
megszűnése lett volna,

– a szolgáltatóház megépülése.
Számomra fontos a helyi emberek jóléte és
biztonsága. Papkeszi lakosként célom,
hogy minél több munkahelyteremtő
beruházást hozzunk a faluba, így
élénkíteni a helyi gazdaságot.
A térség országgyűlési képviselőjével
karöltve a kapcsolati tőkék kiépítése, a
megkezdett beruházások folytatása és
további lehetőségek felderítése állnak jövőbeli céljaim között.
A kulturális egyesületek nagyobb támogatásával népszerűsíteni lehetne a falu jó
hírét, ezáltal a szomszéd falukkal szorosabb
kapcsolat kiépíthető.
Önökért, Önöknek, Önökkel. Kérem,
tiszteljenek meg, és jöjjenek el szavazni!

Ráczkevi Lajos polgármesterjelölt

Tisztelt Lakosság, Választópolgárok!
Születésem óta Papkeszin élek. Általános
iskolai tanulmányaimat a papkeszi
általános iskolában végeztem, amire a mai
napig hálásan gondolok. Középiskolai
tanulmányaimat a veszprémi Kállai Éva
Gimnáziumban folytattam, ahol leérettségiztem. Az irányítástechnikai műszerész
szakmát Balatonfűzfőn tanultam. A Nitrokémia VI. számú gyáregységében 1992-ig
dolgoztam, közben elvégeztem a vendéglátó üzletvezető, később a kereskedelmi
üzletvezető OKJ-s képzéseket. Ezeket a
végzettségeimet saját vállalkozásom
beindításakor hasznosítottam. A Nyugatmagyarországi Egyetem pápai kihelyezett
tagozatán 2013. januárjában szereztem

meg szociálpedagógus BA diplomámat.
Az itt elsajátított tudásom nagyban segíti a
lakosság szociális eredetű gondjainak
megoldását. Presbiterként segítem a református gyülekezet munkáját. Feleségem a
helyben működő Bocskai István Református Általános Iskolában tanít földrajzot
és történelmet. Két fiam szintén a helyi
iskolában végezte az általános iskolát. Lajos
jelenleg Budapesten az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem mester szakán ókor
történelmet hallgat és a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi
Karán református teológia-lelkész szakán
negyedéves hallgató. Mátyás a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karán harmadéves.
Tisztelt Lakosság, Választópolgárok!
Papkeszi közéletébe 2006-ban kapcsolódtam be. 2008-ig alpolgármesterként,
2008 és 2014 között polgármesterként.
Ebben az időszakban sikerült a település
gazdálkodását stabil alapokra helyezni,
Papkeszi fejlődése – a kitartó és következetes munkának köszönhetően – megindulhatott.
Az elmúlt időszakban elért eredményeink:
– Papkeszi fizetőképessége stabil,
– eredményesen működik a helyi általános
iskola a Református Egyház fenntartásában,

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatával
közös fenntartásban sikeresen működtetjük az óvodát,
– megtörtént az óvoda külső szigetelése,
– az iskola korszerűsítésének pályázat útján
történő megvalósításához biztosítottuk
az önrész 50%-át,
– támogattuk a katolikus és a református
egyház pályázatait, közülük a református
templom tetőfelújítás pályázata sikeresen
be is fejeződött,
– csatlakoztunk a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesülethez, így a Papkeszi
állandó lakóhellyel rendelkező lakosok is
igénybe vehetik az Öböl-kártyához kapcsolódó kedvezményeket.
– a Kirendeltség informatikai eszközeinek
cseréjével biztosítottuk a közös hivatalban kompatibilis számítástechnikai
rendszerek használatát.
– a falugondnokság számára traktort,
pótkocsit, fűkaszát valamint hótolót
vásároltunk,
– a községi temetőben saját erőből
elkészült az urnafal,
– elkészült a József Attila utca pormentesítése, a colori 680. hrsz-on nyilvántartott utca martaszfalt burkolatot
kapott, elkészült a Petőfi utca delta és
buszforduló, valamint a buszöböl
felújítása,
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– önerőből folytattuk a járdák felújítását, és
pótoltuk a hiányzó járdaszakaszokat.
Megválasztásom esetén, a következő öt
évben szeretném folytatni azokat a
beruházásokat, amelyek az itt élők
közérzetét, életminőségét javítják.
Céljaim a következők:
– Csapadékvíz elvezetés megoldása a református templomtól a Bendola patakig,
– a papkeszi művelődési ház felújítása és
bővítése, korszerű illemhelyek és ruhatár
kialakítása (az építészeti tervek már rendelkezésre állnak),

– a Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház
nyílászáróinak cseréje,
– a Petőfi utca burkolatának befejezése
martaszfalttal,
– az úthálózat karbantartása,
– a hiányzó járdák pótlása, a meglévők
javítása,
– a településrészek belső úthálózatának
felújítása,
– az óvoda tetőszerkezetének cseréje (tervek rendelkezésre állnak), valamint az
óvodaépület akadálymentesítése,
– a Községháza akadálymentesítése, nyílászáróinak cseréje, külső hőszigetelése,

– falugondnok-telephely kialakítás a
Bajcsy-Zsilinszky utcában,
– telepgondnok-telephely kialakítása a
lakótelepen.
– a Dr. Danka József Egészségház fanyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése,
– a Bocskai István Református Iskola tanulói részére megoldani a kulturált étkeztetés lehetőségét,
– sportöltöző lapostető szigetelése,
– a balatoni kerékpárúthoz csatlakozó
kerékpárút kialakítása.

Eszesné Brasch Mária képviselőjelölt
Tisztelt Papkeszi és Colori Lakótársaim!
Szeretnék néhány mondatban bemutatkozni azoknak is, akik még nem
ismernek. Eszesné Brasch Mária vagyok.
Papkeszin születtem 1955-ben. Itt jártam
általános iskolában, és itt is élek.
Legmagasabb iskolai végzettségeim: vegyianyag-gyártó szakmunkás, személy- és
vagyonőr.

Nagy ígéreteket nem szeretnék tenni, csak
annyit, hogy ha bejutok, ezután is a legjobb
tudásom szerint fogom képviselni a
lakosság érdekeit, úgy, mint eddig.
Szeretném előre is megköszönni a bizalmukat és a szavazataikat.
TISZTELETTEL : ESZESNÉ BRASCH MÁRIA
AZ ÖNÖK KÉPVISELŐ JELÖLTJE

Már két éve a Papkeszi Polgárőr Egyesület
elnöke vagyok, és Colorchemia részönkormányzati képviselő.

Humpók Mária képviselőjelölt
pari szakmunkás, ezen belül 5 évet, mint
telefonkezelő.
1975-ig éltem Papkeszin, majd 20 évet
Veszprémben, 1995-ben visszajöttem
Papkeszire, a gyökereimhez.
Politikai pártnak nem vagyok tagja, az
önkormányzati választáson független
jelöltként indulok.
2009. óta aktívan veszek részt a
településünk életében és rendezvényein. Az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Sorstárs
Népdalkör tagja vagyok.

Humpók Mária 64 éves nyugdíjas vagyok.
Papkeszin születtem 1950-ben. Az általános iskolai tanulmányaimat Papkeszin
végeztem. 1968-2002-ig, nyugdíjazásomig
a Nitrokémiánál dolgoztam, mint vegyi-

Fontos dolognak tartom a vállalkozások,
gazdaságok érdekeit és minél több munkahely kialakítását. Továbbá Papkeszi kulturális fejlesztését, szervezését. A helyi
egyesületeknek,
kluboknak,
civil
szervezeteknek minél több segítséget

megadni, hiszen ők azok, akik öregbítik a
falu jó hírét folyamatos munkájukkal.
Fontosnak tartom az idős emberek támogatását,
segítését.
Tudom,
hogy
felkészültésg, tanulás és elhivatottság
nélkül ezt a munkát nem lehet végezni.
Képviselőként szeretnék az a személy lenni,
akihez közvetlenül lehet fordulni a problémákkal, amiket közvetíthetek és képviselhetek az önkormányzatban.
Megválasztásom esetén elfogultság és
előítéletek nélkül mindig a legjobb tudásom szerint becsülettel fogom szolgálni a
települést.
Kérem Önöket, hogy támogassanak
október 12-én!
Köszönöm bizalmukat!
TISZTELETTEL : HUMPÓK MÁRIA
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Pethő-Pataki Szilvia képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgár!
Pethő-Pataki Szilvia, papkeszi lakos
vagyok. A 2014. október 12-én tartandó
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános
választásán
független jelöltként kívánok indulni, mint
önkormányzati képviselőjelölt.
1987-ben születtem, óvodába, iskolába
Papkeszire
jártam.
A
Budapesti
Kommunikációs És Üzleti Főiskolán
szereztem diplomát kommunikáció és
médiatudomány alapszakon, pr, reklám és
marketing szakiránnyal.
Férjemmel, férjem szüleivel és 15 hónapos
kisfiammal élek együtt Colorban. Férjem
édesanyja, Pethő Csabáné a helyi iskolában

belül. Nagymamám, Pataki Józsefné 16
évig tevékenykedett a község önkormányzatában előbb képviselőként, majd
alpolgármesterként.
Úgy gondolom, képes vagyok felnőni a feladathoz, hogy hasonlóképp hasznos tagja
legyek a közösségnek, és legalább annyit
tegyek a községért, mint amennyit ők.
Ha Ön megtisztel a bizalmával, akkor minden erőmmel és tudásommal azon leszek,
hogy maximálisan ellássam feladataimat és
méltó képviselője legyek a papkeszi
lakosoknak.
Köszönöm figyelmét!
volt matematika és fizika tanár, generációkat tanított, nevelt fel az iskola keretein

ÜDVÖZLETTEL : PETHŐ-PATAKI SZILVIA

Győrfiné Virág Irma képviselőjelölt

1971. július 10-én születtem Tiszalökön.
Férjem Győrfi Bertalan, gyermekeim
Robin és Diána. 1996-tól Colorchémia
lakótelepen élek.
Általános iskolai tanulmányaimat Tiszaeszláron végeztem. 1985-ben felvételt
nyertem a nagykállói Budai Nagy Antal
Óvónőképzőbe. 1989-ben befejeztem a
tanulmányaimat és rögtön dolgozni
kezdtem a Papkeszi Vadrózsa Napközi-

otthonos Óvodában. 1990. szeptemberétől a colori óvodába kísértem a királyszentistváni és a vilonyai gyerekeket és itt is
dolgoztam 2004. augusztus 31-ig. Az
ELTE óvodapedagógusi szak esti tagozatán 2000. júniusában diplomát szereztem.
Az óvoda bezárása után a papkeszi
Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, mint
ügyintéző 2008. augusztus 31-ig. A
hivatali munkám során megismerhettem
az önkormányzat felépítését, működését,
gazdálkodását.
2008. szeptemberétől a Győrfi IM Kft-nél
dolgoztam, mint ügyvezető igazgató. 2010ben a Képviselő-testület megválasztott a
Colorchemia Településrészi Önkormányzat
Testület kültagjának. 2012. januártól a
Papkeszi Vadrózsa Tagóvodában óvodapedagógusként dolgoztam.
Mindig szemelőtt tartottam a bizottság
kültagjaként és a 4 év közigazgatásban
szerzett tapasztalat révén nemcsak
Colorchémia lakótelep érdekeit kell
figyelembe vennem, hanem Papkeszi

községben élő emberek életének jobbítását
szolgáló fejlesztéseket is támogattam (pl:
utak felújítása), mert egy községben élünk
és a közös cél viszi előre a településünket.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
fontosnak tartom
– az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott és költségtakaros legyen,
– Papkeszi község további fejlesztését
pályázatokon keresztül,
– a településrészek kiegyensúlyozott
fejlődését,
– kulturális
értékeink
megőrzését,
ápolását, fejlesztését,
– civil szerveztek támogatását,
– az oktatási intézményeink fejlesztését,
korszerűsítését.
Kérem a Papkeszi községben és Colorchemia településrészben élő választópolgárok szavazatát, bizalmát, hogy folytathassam a megkezdett feladatokat, célokat.

Őri Zsuzsanna képviselőjelölt
Tisztelt Papkeszi lakosok!
Független képviselőként indulok az önkormányzati választásokon, kérem engedjék

meg, hogy pár sorral bemutatkozzam. Őri
Zsuzsanna vagyok, 32 éve élek itt
Papkeszin. Óvónőként dolgozom 1981.

óta Colorchémia lakótelepén kezdtem a
diploma megszerzése után, majd néhány év
elteltével a Papkeszi Vadrózsa óvoda dolgo-
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zója lettem. Négy gyermekem van, a
legkisebb 8. osztályos a helyi általános
iskolában.
Az évek során folyamatosan részt vettem
községünk kulturális életében, akár kis
óvodásaink felkészítésével, szereplésével,
akár,
főként
lányaimmal
együtt
ünnepeken, versmondó versenyeken és
szerepléseken egyaránt.

vagyunk. Szeretnék, amennyire tőlem telik
segíteni a problémákon, beleszólni a döntésekbe. Szívemen viselem Papkeszi
lakosságának gondjait, hiszen én is
részesülök benne.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal,
igyekszem mindent megtenni, hogy
Papkeszi éljen meglévő lehetőségeivel és
fejlődjön minden téren.
Fontosnak tartom, hogy egy képviselő döntése tükrözze a lakosság véleményét is.
Előre is megköszönöm, ha a 2014. évi
választásokon rám adják szavazatukat.

Két éve tagja vagyok a Rest Macskák
Amatőr Színjátszó csoportnak, akikkel
többször felléptem színdarabokban.
Az idén én is megpróbálkozom az önkormányzati választáson képviselőnek jelöltet-

ni magam. Sok ember problémáját hallom
nap, mint nap amiben tehetetlenek

TISZTELETTEL : ŐRI ZSUZSANNA

Simon-Jójárt Sándor János képviselőjelölt

Simon-Jójárt Sándor János vagyok,
Szegeden 1949. március 15-én születtem.
Általános- és középiskolai tanulmányaimat
itt végeztem.
A Kilián György Repülő Műszaki Fő-

iskolán helikoptervezetői szakán, Biskekben, a mostani Kirgízia fővárosában
diplomáztam. 1972-ben Szentkirályszabadja repülőtérre kerültem első repülő
tiszti beosztásomba. Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Zrínyi Miklós
Katonai Akadémián folytattam és
szereztem repülő-parancsnoki szakon felsőfokú képesítést. Először harci-helikopter
századparancsnoki,
ezredparancsnokhelyettesi, majd nyugdíjazásomig, mint
aktív repülő, „Aranykoszorús I. osztályú
pilóta” ezredparancsnoki beosztást láttam
el. Számos katonai és polgári kitüntetés
tulajdonosa vagyok. 1992-ben, a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje
kitüntetéssel ismerték el munkámat.
A közigazgatásban, az önkormányzati
munkában 25 éve veszek részt kisebb

megszakításokkal, a mai napig. 1990. évtől
1994. évig Veszprém Megyei Jogú Város
önálló választókerületében lettem önkormányzati képviselő, a Gazdasági Bizottság
tagja. 2008. évtől Papkeszin élek és veszek
részt a helyi közigazgatási munkában.
Először a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság kültagjaként,
majd 2010. évtől ennek a bizottságnak,
mint megválasztott képviselő, az
elnökeként tevékenykedek.
Ebben a ciklusban is szeretném folytatni a
megkezdett munkát, éppen ezért független
képviselő jelöltként indulok az önkormányzati választáson.
Szeretettel várom az Önök megtisztelő
szavazatait!
SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR JÁNOS

Györkös Tamás képviselőjelölt
Tisztelt Papkeszi Lakosok! Kedves
Választópolgárok!
Györkös Tamás, 43 éves gépészmérnök
vagyok. Születésem óta Papkeszi-Colorchémia lakótelepen élek a családommal
együtt.
A Ferrineb Szerviz Kft-nél dolgozom.
Felsőfokú képesítést a győri Széchenyi
István Egyetem Gépészmérnöki Karán
szereztem.

Köszönöm, hogy a 2010-es választásokon
bizalmat szavaztak.
Másodszor indulok képviselőjelöltként az
Önök bizalmáért.
Politikai pártnak soha nem voltam tagja, az
őszi
önkormányzati
választásokon
független jelöltként indulok!
A múltam, a jelenem és reményeim szerint
a jövőm is ideköt, ezért nem lehetünk

közömbösek a megoldatlan feladatokat
látva.
Papkeszinek felelősen gondolkodó, felelősség teljes döntéseket hozó és a döntéseket
felvállalni tudó képviselőkre van szüksége,
akik megbízatásukat szolgálatnak tekintik.
Múlt, jelen, jövő Hol látnám a legtöbb
tennivalót?
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• Múlt:
• Választásokhoz közeledve nyugodt lelkiismerettel állok elé. Az elmúlt négy évet
tisztességgel végigdolgoztam. A falu
érdekeit mindig szem előtt tartva,
lehetőségeinkhez képest rendezett, gazdaságilag stabil helyzetet hagyunk hátra.
Megválasztásom esetén folytatom az
elkezdett rögös utat ahol egyelőre csak kis
lépésekkel lehet haladni.

• Jövő:
• Csapadékvíz
elevezető
rendszer
felújítása, karbantartása.
• Az idős, rászorult és egyedülálló emberek
segítése.

• A több helyen kritikus állapotú útburkolatok felújításának folytatása.
• Civil szervezetek nagyobb bevonása az
önkormányzat működésébe.
• Az Önkormányzat minden létező
eszközével támogassa a kis- és középvállalkozások munkahely teremtési céljait.”Régi” Nitrokémia VI. gyáregység
újra élesztésének megvizsgálása, környezetvédelmi kérdések megnyugtató
rendezése.
• Ígérhetem, hogy megválasztásom esetén
elfogultság és előítéletek nélkül, mindig
legjobb tudásom szerint, becsülettel
fogom szolgálni a település érdekeit.

GYÖRKÖS TAMÁS
GYORKOST@GMAIL.COM

BIZALMUKBAN BÍZVA TISZTELETTEL :

Sári Gyula képviselőjelölt
Itt születtem, és bár házasságkötésem után
Balatonalmádiban lakom, ennek ellenére
vállalkozásomat Papkeszin végzem a szülői
birtokunkon, szüleim támogató segítségével.

Jövőképem a község életével kapcsolatban
az, hogy mindenképpen a gazdasági viszonyokhoz mérten, megtenni mindent azért,
hogy az az itt élő emberek életkörülményeinek javulását szolgálja.

Mindennapi munkám folyamán számos
településünkön élő emberrel találkozom,
akikkel szívesen váltok pár mondatot a
község életéről. Az emberekkel korrekt,
nyitott, kiszámítható kapcsolatot tartok.
Ezt szeretném képviselői munkámban is
tovább folytatni.

Horváth Annamária képviselőjelölt
Tisztelt papkeszi Lakosok!
Két választási időszak kihagyása után, s
több szabadidő mellett idén úgy döntöttem, hogy képviselőjelöltként ismét megpróbálom elnyerni bizalmukat.

iskolai tanulmányaimat befejeztem, 2010ben végeztem Veszprémben a Pannon
Egyetemen bölcsész szakon, illetve 2013ban a győri Széchenyi István Egyetemen
Jogi asszisztens képzettséget szereztem.

Horváth Annamária vagyok, 30 éves és
születésem óta Papkeszin élek. Jelenleg a
Bocskai István Református Általános
Iskolában dolgozom, mint iskolatitkár.
2006-ban egyszer már sikerült bejutnom a
képviselőtestület tagjai közé, de akkor a
lelkiismeretes munkavégzést a tanulmányaim megakadályozták. Időközben az

Szívesen részt veszek a falu kulturális programjain, életében és aktív tagként erősítem
a Rest Macskák Amatőr Színjátszó
Csoportot is. Bízom benne, hogy ebben az
évben is bizalmat szavaznak nekem, s lesz
lehetőségem viszonozni a belém vetett
hitet.

Választás 2014.

7

Papkeszi Hírlap

Varga Zsoltné képviselőjelölt
Tisztelt Papkeszi lakosok!
Varga Zsoltné vagyok, 1974. január 8-án
születtem Erdélyben, 1992. májusától élek
Papkeszin. Férjemmel két középiskolás
gyermeket nevelünk. 2000. szeptembere
óta a helyi Vadrózsa Napköziotthonos
Óvodában dolgozom. A falu kulturális
életében aktívan részt veszek, a Rest
Macskák Amatőr Szintjátszó Csoport
egyik alapító tagja vagyok.
A közelmúlt történései azt mutatják, hogy
településünk
fejlődésnek
indult,
szeretném, ha az elkezdett fejlesztések,
felújítások folytatódnának, az itt élők
komfortérzete növekedne, Papkeszi egy

minél élhetőbb és összetartó település
lenne.
Szeretnék egy olyan képviselő-testületben
dolgozni, aki a felmerülő lehetőségek
lehető legjobb kihasználásával, a település,
az itt élők érdekeit szem előtt tartva,
legjobb tudása szerint tevékenykedik.
Minden korosztály problémáit, örömeit
saját környezetemből ismerem, ezért úgy
érzem, hogy valamennyiük érdekeit
tudnám képviselni.
Kérem, ha céljaimmal egyetértenek,
szavazatukkal támogassanak október 12-én, a
helyi önkormányzati választáson.

Czotter Csaba Lászlóné Czipp Rózsa képviselőjelölt
lakótelepi óvodában kezdtem pályafutásomat, majd átkerültem Papkeszire. Elvégeztem a dajka képzőt, hogy gyarapítsam
tudásomat a gyermeknevelés terén. Mindig
lelkiismeretesen, a legjobb tudásom szerint
végeztem munkámat. Nagyon szeretem a
gyerekeket és ők is engem.

Czotter Csaba Lászlóné Czipp Rózsa
vagyok. 1960. június 5-én születtem
Papkeszin. Helyi kötődésem alapján a falu
lakosainak támogatásával szeretnék indulni képviselő jelöltként az októberi helyi
választáson. 1974 óta dolgozom az
óvodában, mint dajka. A Colorchemia

A falu életében és az eseményein aktívan
vettem részt. Jól ismerem az itt élő emberek
gondjait, problémáit.
Hiszem, hogy összefogással, hittel,
szeretettel és kitartó munkával Papkeszit
szebbé varázsoljuk, az itt lakók jövőjét biztosabb alapokra helyezzük.
Főbb céljaim:
– a lakosság megélhetési körülményeinek,
életminőségének javítása, elégedettségének növelése,
– a felelősségteljes, ésszerű gazdálkodás,

– a természeti, az épített és kulturális
értékek megőrzése, ápolása,
– a helyi civil szervezetek munkájának
támogatása, a fiatalok ösztönzése,
– az óvoda, iskola fejlesztése a fiatal generáció megtartása érdekében,
– pályázati
források
maximális
kihasználása,
– testvér települési kapcsolatok további
erősítése kulturális és gazdasági téren,
– a lakosság egészségi állapotának javítását
célzó lehetőségek felkutatása,
– a rend- és közbiztonság javítása, idősek
védelme.
Tisztelettel megköszönöm, ha rám szavaznak. Hiszem, hogy támogatásuk erőt ad
közös
céljaink
elérésében,
megvalósításában.

Takács Tibor képviselőjelölt
A nevem Takács Tibor!
Üdvözlöm Papkeszi település lakóit!
1972-ben születtem Veszprémben. Születésem óta a település lakója vagyok.
Élettársammal, és 14 éves fiammal a Vasút
utcában lakom. 1991-óta Fűzfőgyártelepen dolgozom, folyamatos 3 műszakos
munkarendben. A képviselőtestületbe

2009-ben kerültem, úgy, hogy képviselőtársam lemondott testületi tisztségéről.
A 2010-es önkormányzati választáson már
sikerült saját erőből, az Önök választása
alapján bekerülnöm a testületbe, ahol
jelenleg is a pénzügyi és környezetvédelmi
bizottság aktív tagja vagyok.

A munkarendem beosztása sem gátol meg
abban, hogy részt vegyek a falu
munkájában, közéletében, kultúrájában, és
rendezvényein. Mindent elkövetek, hogy
becsületesen helytálljak a rám bízott
feladatok maximális ellátásában.
Ez év október 12-én ismét az Önök segítségét kérem, hogy újra tagja lehessek a
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képviselő testületnek, és képviselhessem a
lakosságot, öregbítsem Papkeszi jó hírnevét, illetve munkámmal segíthessem a falu
jövőjének építését.

Úgy gondolom, hogy a leköszönő
képviselő testület, melynek aktív tagja
vagyok, hatékony, jó, és odaadó munkát
végzett az elmúlt 4 esztendőben, amit
szeretnék tovább folytatni, ha Önök ebben
támogatnak, és szavazatukkal segítenek.

Igyekszem méltóképpen helytállni a község
öregjei és fiataljai előtt, és mindenkor a
lakosság véleményét szem előtt tartva jó
döntéseket hozni.

Számítva az Önök
bizalmára, tisztelettel:

Az Önök visszajelzéseiből tudom, hogy jó
úton haladunk afelé, hogy Papkeszi egy megbecsült, szerethető, nyugodt, község legyen.

szavazatára

és

TAKÁCS TIBOR
FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
elnök: Kántorné Istók Klára
elnökhelyettes: Kiss Irén
tag: Koltai Éva Erzsébet
póttagok: Humpók Ferencné, Sohajda Menyhértné

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
dr. Takács László HVI vezetője
Székelyné Tóth Barbara jogi helyettes
dr. Málik Éva jogi helyettes
Vargáné Mátics Zsuzsanna jogi helyettes (Papkeszi)
Künsztler Zoltán informatikai helyettes
Pékné Deák Brigitta pénzügyi helyettes

SZAVAZÓHELYISÉGEK CÍME:
01. sz. szavazókör:
Papkeszi, Fő u. 21. (Művelődési Ház)
02. sz. szavazókör:
Colorchemia lakótelep 101. (Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház)
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