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Herényi Károly vagyok, egy mosolygós ember. Négy leány apja és
tizenkét unoka nagyapja.  Szeretném, hogy Balatonföldvár a bol-
dog kiegyensúlyozott mosolygó emberek városa legyen. Váro-
sunkról mindenkinek az jusson eszébe, ott mindenki mosolyog,
ott boldog elégedett emberek élnek. Odalátogatni érdemes.

De mitõl is lehetnek elégedettek Földvár polgárai? Persze a jár-
dáktól is, a csatornáktól is, de leginkább attól, hogy emberszám-
ba veszik õket. Kikérik a véleményüket és adnak is arra. Megkér-
dezik õket, mire lenne leginkább szükségük. Elégedettek-e Föld-
váron a bevásárlási lehetõségekkel? Elég-e a bolt és gyalogosan
megtudják azokat a nyugdíjasok közelíteni? Jó és bõséges-e az
áruellátás? Segít-e valaki eljutni nekik a siófoki rendelõintézet-

be? Szeretnének-e ismét egy nyugdíjas napközit? A pedagógusok elégedettek a bérükkel? A vállalko-
zók kapnak-e megrendeléseket az önkormányzattól? Rendjén van-e, hogy egy gimnazista a fonyódi
gimnáziumba oda vissza napi 60, heti 300, havi 1200 km-t vonatozik? Ez négy év alatt közel 50 000
km. És mennyi óra megy el utazással? Miért ne létesülhetne Földváron egy egyházi gimnázium? Örü-
lünk-e a szaporodó apartmanházaknak? A fizetõ strandok és parkolók javították-e Földvár turiszti-
kai versenyképességét? Rend és tisztaság jellemzi Földvárt?

Csupa soha fel nem tett fontos kérdés. Ezért kell változás Földváron. A változás csak az Önök igaz
válaszaira alapulhat. Változtassunk! Hajrá Mosolygó Balatonföldvár!
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK  BEMUTATKOZÁSA

TISZTELT BALATONFÖLDVÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

GÁSPÁR IMRÉNÉ (Zsuzsa) vagyok. Független jelölt.                 
Ha Önök úgy érzik, hogy Balatonföldváron van, amit másképpen
szeretnének, akkor polgármesterjelöltként,illetve képviselõje-
löltként tisztelettel kérem a szavazatukat. Tegyünk együtt a szeb-
b-jobb Balatonföldvárért!
Már évtizedek óta Balatonföldváron élõ, Földvárt és a Földvári-
akat szeretõ-tisztelõ-segítõ ember vagyok és már 13 éve részt ve-
szek a helyi Önkormányzat munkájában.
Az elõzõ ciklusban sok jó történt városunkban  és ezeket a jó dol-
gokat a jövõben is folytatni kell!
Mi az, amit én másképpen csinálnék? Tisztább, rendezettebb

Földvárt szeretnék! A szép virágos részeket ne lepje gaz és sok pad legyen mindenütt. Nem fordul-
hat elõ, hogy ne mûködjön a közvilágítás! Rend és tisztaság legyen az egész városban. A parti sétá-
nyon mosdókat kell kialakítani! Több szolgáltatást kell ide csábítani!
A lakossággal a kapcsolattartás nagyon fontos! Figyelni kell az igényeikre, ötleteikre, panaszaikra!
Sikeresen harcoltam a Nyugati strandért, hogy ne adják oda vitorláskikötõnek. Ezt a jövõben sem
hagyhatjuk! Olyan jelöltet támogassunk, aki köztünk él és fontosabbnak tartja a közérdeket, mint  a
magánérdeket!  
Ha Önöknek is fontosak a leírt elképzeléseim, akkor kérem, szavazzanak rám október 13.-án! Meg-
választásom esetén Önök továbbra is számíthatnak rám. Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszönöm!

Tisztelettel: Gáspár Imréné független jelölt 



Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél 3.oldal 2019. október

Kedves Balatonföldváriak!

Holovits Huba, 46 éves „földvári gyerek” vagyok.

Itt születtem, itt nõttem fel, itt élek Önök között, Önökkel. Kilenc
esztendeje polgármesterként szolgálom a szülõvárosomat. Köszö-
nöm a támogatást, a segítséget, a bíztatást és természetesen a kri-
tikákat is melyek hozzájárultak ahhoz, hogy városunk eddigi tör-
ténetének legeredményesebb éveit tudhassuk magunk mögött.

Az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetõen Földvár mára egy di-
namikusan fejlõdõ déli parti kisváros képét mutatja. Az elmúlt
évek eredményei biztos alapjául szolgálnak a jövõ fejlesztéseinek.
Van még feladatunk, vannak terveink is.

Mi Önökkel együtt, olyan városban szeretnénk élni, amelynek nem kell mások után cammognia,
amelynek nem kell más települések árnyékában tengõdnie. Hiszek abban, hogy együtt képesek va-
gyunk egy olyan Balatonföldvárt teremteni, ami büszke a múlt értékeire, de képes megfelelni a 21.
század kihívásainak is. A városvezetés csapatmunka, sikereket a Kormánnyal és a Megyei Önkor-
mányzattal együttmûködõ, egységes Városvezetés tud elérni.

Balatonföldvár további fejlõdése érdekében tisztelettel kérem Önöket, hogy október 13-án szavaza-
taikkal támogassák a Fidesz-KDNP városi képviselõ jelöltjeit és Megyei listáját! Csapattársaimmal
együtt továbbra is vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon kérhetõ tettekre épít-
hetjük Földváron! Ehhez kérem az Önök támogatását!

Tisztelettel: Holovits György Huba 

KÉPVISELÕJELÖLTEK  BEMUTATKOZÁSA

Andorka Miklósnak hívnak, 42 éves vagyok, két fiú édesapja.

Hároméves korom óta Balatonföldváron élek családommal,
most már feleségemmel és a fiúkkal. Több, mint tíz éve testneve-
lést tanítok a város általános iskolájában, emellett 24 éve
játékvezetõként, 14 éve nemzetközi játékvezetõként is tevékeny-
kedem. Az itthon és külföldön látott kreatív ötletek, innovatív
kezdeményezések Balatonföldváron is megvalósíthatók, ha ehhez
nyitott, lelkes és tenni akaró városvezetés társul. 

A gimnázium elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemen szerez-
tem elsõ, míg a Testnevelési Egyetemen a második, mesterdiplo-
mámat.

14 éves koromtól az idegenforgalomban dolgoztam, ahol végigjártam a szamárlétrát, londinerként
kezdtem, késõbb recepciósként, fõportásként majd értékesítési vezetõként tevékenykedtem. Édes-
apám és édesanyám gondolkodásmódjához hasonlóan az én életemben is fontos az oktatás, a sport,
a környezetvédelem és az idegenforgalom. Hiszek abban, hogy sokan vagyunk a városban – fiatalok
és idõsek egyaránt – akik tenni akarunk egy jobb és élhetõbb városért, annak érdekében, hogy Bala-
tonföldvár ismét a déli part egyik legszebb, legvonzóbb helyévé váljon és fiaim is ugyanúgy ezt a te-
lepülést válasszák majd lakóhelyül, ahogy szüleik és nagyszüleik. 
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Kedves Balatonföldváriak! Tisztelt Választópolgárok!

Balázs Ágnes vagyok, nyugdíjas, 47 éve élek Balatonföldváron.

Két ciklus óta tevékenykedem az önkormányzat Humán Bizott-

ságában ahol mi képviseljük az oktatást, kultúrát, sportot, idegen-

forgalmat és a vendéglátást. Gyakorló nagymamaként különösen

fontosak számomra a fiatalok, az óvodások, iskolások gondjai-ba-

jai. Részese és kidolgozója voltam a minden földvári családot

érintõ, egyedülálló szociális támogatási programnak. Részt vet-

tem az urnakápolna megvalósításában és a hittanterem kialakítá-

sában.

Nyugdíjasként könnyen megértem a korosztályom problémáit, sok mindent megtapasztaltam az el-

múlt évtizedek városi történéseibõl pozitív és negatív értelemben egyaránt. Koromból adódóan meg-

éltem és tudom, hogy a mindenkori városvezetésnek mekkora felelõssége van a településen élõ em-

berek mindennapi életében és Földvár fejlõdésében. 

Csapatban gondolkodom, ezért társaimmal együtt vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre

és számon kérhetõ tettekre építhetjük Földváron!
Ehhez kérem az Önök támogatását

Tisztelettel: Balázs Ágnes képviselõjelölt

Kedves Balatonföldváriak!

Ernyes Violetta vagyok, a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai
Egyesület munkaszervezetének vezetõje.

A jelenlegi városi turisztikai feladatellátásban, egyesületi munká-
ban eltöltött idõ alatt jelentõs szakmai, gazdálkodási tapasztalatot
szereztem, rálátással bírok a város feladataira, az önkormányzati,
civil szervezeti és vállalkozási együttmûködés feltételeire, lehetõ-
ségeire, a városi intézményrendszer mûködésére, a szükséges fi-
nanszírozási forrásokra/feltételekre, valamint a napi és folyama-
tában felmerülõ feladatokra.

Tisztában vagyok az önkormányzatisággal, a helyi önkormányzás
jogával, valamint azzal, hogy felhatalmazásom esetén a racionális
közakarat szolgálatában mit tehetek még Balatonföldvárért!

Meggyõzõdésem, hogy a város fejlõdése érdekében a negatív
megnyilvánulások helyett a felkészültségre, elõremutató gondol-

kodásra és konstruktív együttmûködésre van szükség.

Bõvebb bemutatkozó anyagommal már találkozhattak, az elképzeléseimrõl, az általam képviselt
irányvonalról szóló tájékoztató anyagot pedig még a választásokig eljuttatom Önökhöz, illetve keres-
senek elérhetõségeimen, Facebook oldalamon.

Eddigi bizalmukat megköszönve kérem, hogy október 13-án a szavazófülkében is támogassanak sza-
vazatukkal! 

Tisztelettel:
Ernyes Violetta
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TISZTELT BALATONFÖLDVÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

GÁSPÁR IMRÉNÉ (Zsuzsa) vagyok. Független jelölt.                 
Ha Önök úgy érzik, hogy Balatonföldváron van, amit másképpen
szeretnének, akkor polgármesterjelöltként,illetve képviselõjelölt-
ként tisztelettel kérem a szavazatukat. Tegyünk együtt a szebb-
jobb Balatonföldvárért!
Már évtizedek óta Balatonföldváron élõ, Földvárt és a Földvári-
akat szeretõ-tisztelõ-segítõ ember vagyok és már 13 éve részt ve-
szek a helyi Önkormányzat munkájában.
Az elõzõ ciklusban sok jó történt városunkban  és ezeket a jó dol-
gokat a jövõben is folytatni kell!
Mi az, amit én másképpen csinálnék? Tisztább, rendezettebb

Földvárt szeretnék! A szép virágos részeket ne lepje gaz és sok pad legyen mindenütt. Nem fordulhat
elõ, hogy ne mûködjön a közvilágítás! Rend és tisztaság legyen az egész városban. A parti sétányon
mosdókat kell kialakítani! Több szolgáltatást kell ide csábítani!
A lakossággal a kapcsolattartás nagyon fontos! Figyelni kell az igényeikre, ötleteikre, panaszaikra!
Sikeresen harcoltam a Nyugati strandért, hogy ne adják oda vitorláskikötõnek. Ezt a jövõben sem
hagyhatjuk! Olyan jelöltet támogassunk, aki köztünk él és fontosabbnak tartja a közérdeket, mint  a
magánérdeket!  
Ha Önöknek is fontosak a leírt elképzeléseim, akkor kérem, szavazzanak rám október 13.-án! Meg-
választásom esetén Önök továbbra is számíthatnak rám. Megtisztelõ bizalmukat elõre is köszönöm!

Tisztelettel: Gáspár Imréné független jelölt 

Sebestyén Annamária vagyok, 58 éves özvegy, férjem Szegedi Sándor 

10 éve meghalt. Fiam, Szegedi Gergely a DRV-nél dolgozik, egy uno-

kám van. Szüleimet jól ismerik Balatonföldváron, édesapám, Sebestyén

Gyula a DÉDÁSZ kirendeltségén dolgozott, édesanyám, Sebestyén

Gyuláné az iskolai konyhán fõzött. Születésem óta itt élek, ide köt a

munkám és az életem.

Könyvelõként a DRV-nél, a DÉDÁSZ balatonföldvári kirendeltségén

dolgoztam. Jelenlegi munkahelyem a siófoki E.ON, ahol az utolsó he-

teket töltöm nyugdíjba vonulásom elõtt.

Egész életemben aktívan dolgoztam, rengeteg élethelyzettel találkoz-

tam, ismerem az emberek problémáit. Balatonföldvár az otthonom. Szeretnék egy tiszta, élhetõ várost, ahol

nyugalomban és biztonságban lehet élni, segíteni idõsnek és fiatalnak a mindennapi életben. Szeretném, ha ez

a város újra ide vonzaná a fiatalokat, vendégeket egész évben. Azt gondolom, akkor érezzük jól magunkat, ha

véghez tudjuk vinni, amit elterveztünk.

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, azért dolgozom majd, hogy az információk, amelyek az életünket

érintik, eljussanak mindenkihez, hogy közösen gondolkodjunk és dönthessünk a mindennapi kérdésekrõl, és a

problémáinkkal foglalkozzanak a megfelelõ helyen. Egyszóval, ha azt érezhetnénk, hogy fontosak vagyunk. 



Tisztelt  Választópolgárok!

Babina Éva vagyok, 1956-ban Balatonföldváron születtem.1989 -
óta a helyi iskola tanáraként dolgozom, januárban nyugdíjas le-
szek.  Jól ismerem a települést, az itt élõ embereket, gondjaikat,
vágyaikat! A közösségért végzett munka értéke hosszú évek óta
meghatározza mindennapjaimat. Ez vezetett el a képviselõi fel-
adatokhoz is!  Köszönet a 17 év során tanúsított erõért, hitért és
bizalomért!
A település sikere az alapító Széchényiek gondolkodásából ered–
és ez a vendéglátás. Anno, és napjainkban is minden beruházás és
fejlesztés ennek kellett és kell, hogy alárendelõdjön. Az elmúlt
évek változásai meghatározóak és elismerésre méltóak voltak,
többnyire az európai uniós támogatások segítségével, de kellett az
ésszerû városvezetési gondolkodás és saját tõke bevonása is.
A jövõ feladatai: haladni a megkezdett úton

- A kulturális és szórakoztató turizmus bõvítése, színesítése
- Minõségi, családcentrikus vendéglátási koncepciók
- A már mûködõ széleskörû szociális háló további bõvítése
- A város természeti és épített értékeinek védelme
- A köz és közlekedés biztonság erõsítése
- A pártpolitikától mentes, nyílt, õszinte kommunikáció 
- A lakossági érdekek figyelembe vétele
- Ésszerû gazdálkodási stratégia
- Önzetlen helyi és kistérségi együttmûködés 

Változatlanul, független jelöltként Vass Albert gondolatai vezérelnek -
„Nem a rendszerek fontosak az ember életében, hanem a hûség, a tisztesség, és a jóakarat!”
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Kovács Zsolt dr. vagyok Tabon születtem .

Két felnõtt fiam van.1991 óta lakom Balatonföldváron, a város la-
kosságával 1988 óta van kapcsolatom, akkor kezdtem Kereki kör-
zeti orvosaként dolgozni az összevont földvári ügyeletben. Ez a
kapcsolat jelenleg is élõ,hiszen  jelenleg  10-15 ügyeletet csinálok
havonta.  Akik akkoriban születtek mikor idekerültem ma már
meglett családanyák ,apák  és nem egyszer kisebb nagyobb gyere-
keikkel egyetemben találkozunk munkám közben.
Az elmúlt 28 évben én is FÖLDVÁRIVÁ lettem együtt sírunk,
együtt nevetünk, azonosak a gondjaink, örömeink városunkat ille-
tõen. Eddigi tevékenységemmel eddig is a város lakóit szolgáltam

és amennyiben Önöktõl kedves FÖLDVÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK bizalmat kapok rá ezt a
szolgálatot bõvítem és részt kívánok venni a város életének alakításában. Szeretnék békét, nyugalmat,
virágzó kulturális és gazdasági életet és tiszta várost. Mindezt úgy, hogy Önöket is be kell vonni a dön-
tések elõkészítésébe, hogy a különbözõ érdekek közötti ésszerû kompromisszumokat létrehozva se-
gítsük Balatonföldvár fejlõdését.
Nézeteink hasonló volta miatt vállaltam a jelöltséget a Mosolygó Balatonföldvár nevû csoportban.

NEKÜNK A BALATONFÖLDVÁRIAK A LEGFONTOSABBAK VALLÁSI, POLITIKAI HO-

VATARTOZÁSRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL!
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Kedves Balatonföldváriak! Tisztelt Választópolgárok!

Kovács Emõke a FIDESZ-KDNP 52 éves képviselõjelöltje, két
gyermek édesanyja vagyok. Születésem óta Balatonföldváron
élek. Az Önök bizalmából öt éve dolgozom a képviselõ-testület
tagjaként, ahol a Humán Bizottság munkáját irányítom.

Fontos számomra, hogy szociális ügyekben a földvári emberek bi-
zalommal forduljanak hozzám és a lehetõségeinkhez mérten segí-
teni tudjak gondjaik, problémáik megoldásában.

Városunk az utóbbi években elindult a fejlõdés útján. A további
elõrelépéshez komoly munkára és összefogásra van szükség. A
hosszú távú közös célok, tervek megvalósítását az eddigiekhez ha-
sonlóan csapatmunkában képzelem el. Köszönöm az eddigi támo-

gatást és elõre is köszönöm azoknak a  balatonföldvári választópolgároknak a szavazatát, akik bizal-
mukkal megtisztelnek !
Csapattársaimmal együtt továbbra is vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon
kérhetõ tettekre építhetjük Földváron!

Ehhez kérem az Önök támogatását!
Tisztelettel: Kovács Emõke képviselõjelölt

Kedves Balatonföldváriak!

Tisztelt Választópolgárok!

Farkas Zoltán 39 éves, két gyermekes családapa vagyok. Felesé-
gem a balatonföldvári iskola pedagógusa. Nemrég költöztünk
Földvárra, de a városhoz évtizedek óta szoros kötelék fûz a sport,
és azon belül a gyermeklabdarúgás révén. Közel 100 gyermek ne-
velésében igyekszem a sport és a futball iránti szeretetet megte-
remteni nap, mint nap. Fiatal helyi lakosként és sportvezetõként
egyaránt látom, hogy országos és helyi szinten is eredményt csak
alázatos munkával, megfontolt tervezéssel és összehangolt csapat-
munkával lehet elérni.

Az elmúlt évek városunkban is bizonyították, hogy a szavak csak
akkor válhatnak tetteké, ha egy jó csapat és egy jó vezetõ együtt
tesz a sikerekért..

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a jelenlegi sikeres városvezetést és ezzel Holovits Huba pol-
gármester úr csapatát szeretném személyemmel erõsíteni. Képviselõként a FIDESZ-KDNP színei-
ben a földvári sportélet további fejlesztését, az új sportcsarnok létrehozását kívánom elõsegíteni.

Csapattársaimmal együtt vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon kérhetõ tet-
tekre építhetjük Földváron!

Ehhez kérem az Önök támogatását!
Tisztelettel: Farkas Zoltán

képviselõjelölt



Kedves Balatonföldváriak! Tisztelt Választópolgárok!

Pappné Molnár Veronika vagyok. Balatonföldvár az otthonom.
Itt születtem, itt jártam iskolába, itt töltöttem az ifjúságomat, a
gyerekeimet is itt neveltük fel férjemmel, jelenleg is itt élünk.
2016 óta vagyok a közösségi ház vezetõje. Az Önök bizalmának
köszönhetõen két cikluson át dolgozhattam a városvezetésben,
2014 óta, mint alpolgármester szolgáltam városunkat. Hívõ
emberként az egyházi képviselõ-testület elnökeként is
tevékenykedem. Részt vettem a Balatonföldvárt szebbé és
élhetõbbé tevõ fejlesztések, döntések kidolgozásában és
megvalósításában. 
Jövõben célomnak tartom, hogy a városban létrehozott
értékeinket megõrizzük, tovább fejlesszük. Ennek érdekében jó

együttmûködést próbáltam - próbálok  kialakítani képviselõtársaimmal és a lakossággal is. Közösen
kell gondolkodnunk és dolgoznunk, hogy Balatonföldvár olyan legyen amilyennek megálmodtuk!  
Csapattársaimmal együtt továbbra is vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon
kérhetõ tettekre építhetjük Földváron!

Ehhez kérem az Önök támogatását!
Tisztelettel: Pappné Molnár Veronika

képviselõjelölt
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Szakács József

vagyok,1973-as születésû, október 19-én lépek 46. életévembe.
Tõsgyökeres balatonföldvári lakos vagyok, ide jártam óvodába,
ált. iskolába, most is itt élem mindennapjaimat párommal és kis-
fiammal. Középiskolai tanulmányaimat Székesfehérváron a Jáky
József Mûszaki Szakközépiskola- és Technikumban végeztem.
Mindig is itt helyben dolgoztam és éltem. Elõször egy helyi ven-
déglátó ipari egységben voltam nyolc szezonon át, melybõl három
szezonon keresztül párhuzamosan a szállodaiparban is dolgoz-
tam. Utána a Szántódi SHELL üzemanyag töltõállomáson vol-
tam, szintén nyolc éven keresztül. Ezek után a helyi festékboltban
voltam eladó kilenc évig, a legjobb tudásom és szándékom szerint.
Jelenleg egyéni vállalkozó vagyok.

A lakosok érdekeit szolgáló város kialakítása nem csak a nyári szezonban ideérkezõ nyaralókkal len-
ne lehetséges, hanem az elõ- ill. utószezonban, vagy esetleg a téli szezonban is létrehozható lenne.
Hiszen Balatonföldvár télen is gyönyörû.  Szükségét érzem, hogy a helyi lakosság jól érezze magát a
városában, hiszen õk egész évben itt vannak, és érezniük kellene, hogy minden évszakban ÕK A
LEGFONTOSABBAK. Ezek a dolgok a leginkább fontosak és vonzóak idegenforgalmi szempontból
is, ami a város adottságait nézve egyértelmûnek kellene lennie.Ezeket nem lenne szabad eldobni, in-
kább a lehetõségeinket kellene megfelelõen kamatoztatni, hogy Balatonföldvár ismét a sajátunk le-
gyen !

Tisztelettel
Szakács József
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Bemutatkozás

Herencsárné Dolgos Krisztina vagyok. Ízig-vérig földvári
családba születtem, ahol mindig fontos volt a szoros kötelék, az
egymás iránti tisztelet, az összetartozás és a gyökerekhez való
ragaszkodás. Férjemmel és két fiammal ma is a szülõi házunkban
élünk.  A gyerekeink 16 és 12 évesek.

46 éves vagyok, idegenforgalmi közgazdászként végeztem és
felsõfokú szakképesítésõ idegenvezetõi bizonyítványt is
szereztem. Idegenforgalomban dolgozom 25 éve. Szállodai
recepciósként kezdtem, majd front office manager és szálloda
vezetõ lettem, de dolgoztam idegenvezetõként is. Jelenleg saját

cégemmel egy családi panziót vezetek és üzemeltetek.

Foglalkoztat a balatonföldvári turizmus helyzete. Határozott elképzelésem van, miként lehetne egy
jól mûködõ és mindenki számára gyümölcsözõ programot kialakítani úgy, hogy a magánszálláshelyek
és a szállodák, panziók egymást erõsítve növelni tudják bevételeiket. Fontosnak tartom a belföldi
turizmus megtartása mellett a nemzetközi vendégkör megcélzását. Az eltöltött vendégéjszakák
számának növekedését a többnapos utazások számának emelkedésével tudom elképzelni.

Változást szeretnék az egymás közötti kapcsolattartás minõségében, hiszen itt Balatonföldváron
szinte valamennyien ismerjük egymást és jó szívvel fordulunk  egymás felé.

Hiszek a jó szándék és a mosoly erejében. A pozitív gondolatok jótékonyságában. 

Kedves Balatonföldváriak! Tisztelt Választópolgárok!

Kovács Alexandra Zsuzsanna vagyok, 29 éves hajadon. Születésem óta élek családommal
Balatonföldváron. A Kaposvári Egyetemen magyar nyelv és irodalom mûveltségi területes tanítóként

végeztem, ahol a kommunikátori végzettséget is megszereztem.
2013 óta vagyok a Balatonföldvári Fidelitas elnöke, ahol kiemelt
feladatomnak tartom a közösségépítést. Szeretném tovább
folytatni a megkezdett munkát, Polgármester Úr személyes
felkérésére indulok újra a képviselõségért a FIDESZ-KDNP
színeiben.
Hiszek abban, hogy Balatonföldvár jó irányba halad, hiszen
semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja melyik kikötõbe
tart.
Nekem Balatonföldvár a legfontosabb, ezért megkérek minden
választópolgárt, hogy október 13.-án éljen demokratikus jogával
és adja le szavazatát a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjére és
képviselõire.

Csapattársaimmal együtt továbbra is vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon
kérhetõ tettekre építhetjük Földváron!

Ehhez kérem az Önök támogatását!Tisztelettel:

Kovács Alexandra Zsuzsanna

képviselõjelölt
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Kedves Balatonföldváriak! Tisztelt Választópolgárok!

Veres Zsolt balatonföldvári lakos vagyok és a Fidesz-KDNP színeiben
kérek Önöktõl ismét bizalmat. Két gyermek édesapjaként nem közöm-
bös számomra városunk jövõje. Szüleim keresztény neveltetésben része-
sítettek, mely példát követve hasonló értékrend szerint neveljük gyer-
mekeinket.

Vendéglátással foglalkozom, így nekem is fontos az idegenforgalom ál-
tal kínált lehetõségek kiaknázása, mely városunkban is sok ember meg-
élhetését és településünk fejlõdését biztosítja. 2010 óta az Önök bizal-
mának köszönhetõen két ciklusban is volt szerencsém részt venni a vá-
rosvezetés munkájában. Az együtt gondolkodó, összetartó képviselõ-
testület a polgármester vezetésével példaértékû eredményeket ért el.

Büszke vagyok arra, hogy ennek a munkának részese lehettem.

Feltett szándékom továbbra is a fejlõdést elõtérbe helyezõ testülettel folytatni a megkezdett munkát. Ennek
érdekében kérem, támogassák a Fidesz-KDNP színeiben induló képviselõjelölt társaimat is. 

Csapattársaimmal együtt továbbra is vallom, a jövõt csak kézzel fogható eredményekre és számon kérhetõ tet-
tekre építhetjük Földváron!

Ehhez kérem az Önök támogatását!
Tisztelettel:

Veres Zsolt képviselõjelölt

Ábrahám Anikó vagyok, 41 éves,

egy középiskolás ikerpár édesanyja, születésem óta balatonföldvári.

Néhány külföldön, majd Pilisvörösváron töltött év után, hosszú ideje új-

ra Földváron lakom. Magánvállalkozóként ingatlanközvetítéssel és la-

káskiadással foglalkozom. Az ügyfeleimmel való személyes kapcsolat

során az emberség, a tisztelet és a mosoly mindig legalább olyan fontos

volt számomra, mint a gazdasági elõrehaladás.

Szeretem Földvárt és azt szeretném, hogy aki itt él vagy ide látogat, jól

érezze magát városunkban. A visszajelzések és saját tapasztalataim

alapján úgy gondolom, ehhez változásra van szükség. Sokáig kézilabdáztam, nyolc évig voltam tagja a helyi nõi

evezõs-, három évig a sárkányhajócsapatnak, és a várost képviselve „Balatonföldvár egészségéért” néven futot-

tam körbe a Balatont egy hármas váltó tagjaként.

A sikert mindig az eredményezte, hogy egy jó csapat egy irányba húzva, maximális erõbedobással a cél felé ha-

ladt. Hiszek a közösség erejében, és ha elnyerem az Önök bizalmát, ugyanilyen lelkesedéssel képviselném a vá-

ros érdekét. Lányom és fiam idén kezdték középiskolai tanulmányaikat.

Minden erõmmel azon leszek, hogy mire felnõtté válnak, egy élhetõ, lehetõségekben gazdag, a régi hírnevéhez

méltó Balatonföldváron élhessenek és dolgozhassanak.
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Választási tájékoztató

A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.
Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

A  helyi önkormányzati képviselõket 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen  a település
választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választóke-
rületet alkot. Balatonföldváron  6 fõ képviselõ választható. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre
szavazhat, amennyi a megválasztható képviselõk száma. Kevesebbre lehet, de ha a hat fõnél csak egy-
gyel többre is szavaz, akkor az egész szavazata érvénytelenné válik.  Az egyéni listán képviselõk azok
a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kap-
ták. Szavazategyenlõség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlõ számú szavazatot elért
jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselõket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen sza-
vazni csak egy listára lehet.

Az önkormányzati választáson a választópolgár  három szavazólapot kap
- polgármesteri

- települési önkormányzat
i  - megyei önkormányzati

A szavazás 2019. október 13-én vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig tart.

Szavazni érvényes személyazonosító igazolvány  (régi típusú személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
és lakcímkártya bemutatásával lehet.

Mozgóurna igény benyújtása: - személyesen 2019. október 11-én 16.00 óráig
- ügyfélkapus azonosítás nélkül a valasztas.hu honlapon 

továbbá postán vagy meghatalmazással nem rendelkezõ 
képviselõvel történõ megküldés esetén: 2019. október 9-én 
16.00 óráig beérkezõleg,
a szavazatszámláló bizottságnál 2019. október 13-án 12.00 óráig 
írásbeli meghatalmazott vagy meghatalmazással nem rendelkezõ 
képviselõ útján illetõleg ügyfélkapus azonosítással a
valasztas.hu honlapon.

A kistérség településeinek választási eredményeit a Földvár TV élõ adásában 19 órától láthatják.

Eredmény a polgármesterek esetében 20 óra körül, képviselõk esetében 21 óra után, a megyei lista
esetében késõbb várható.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyzõ

választási irodavezetõ
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BALATONFÖLDVÁRI

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

VÁLASZTÁSI SZÁM

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Balatonföldvár

Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.

Felelõs: Balatonföldvár Város Jegyzõje

Telefon: 84/540-330, fax: 84/ 540-332,

E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu

Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatal titkárságán.

Készült Balatonföldváron a Quick Press Nyomdában 1300 példányban.

Szedés és nyomda: Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.

Tel/fax: 06 84/340-022  E-mail:nyomda@supraktv.hu

Felhívjuk a tisztelt

választópolgárok

figyelmét, hogy a 

polgármesterjelöltbõl

1 fõ,

a képviselõjelöltbõl

maximum 6 fõ

választható!


