
PÉTFÜRDŐI
KRÓNIKA

A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XVII. évfolyam Választási különszám

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13-
ára (vasárnapra) tűzte ki.

A pétfürdői választópolgárok a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságoktól 3 db szavazólapot fognak kapni:
– 1 db egyéni listás szavazólapot, melyen a listán szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen maximum 6 főre sza-

vazhatnak; 
– 1 db polgármesteri szavazólapot, melyen a szavazólapon szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen csak 1 főre 

szavazhatnak; 
– 1 db megyei közgyűlési szavazólapot, melyen a pártok és egyéb társadalmi szervezetek által állított listák közül érvé-

nyesen csak 1 listára szavazhatnak.
Településünkön az egyéni listás rendszerben tehát 6 fő képviselő és 1 fő polgármester választható meg, így az új képviselő-

testület is 7 tagú lesz.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyar-

ország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a me-
nekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. 
Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessé-
ge a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Tehát, aki  2019. június 26-a 
előtt, illetve június 26-án létesített tartózkodási helyet, és az 2019. október 13-án érvényes, az szavazhat a lakcímet 
is igazoló hatósági bizonyítványon levő tartózkodási helyén, amennyiben azt szeretné, és átjelentkezik. Ő ebben az 
esetben a tartózkodási helyén induló jelöltekre szavazhat.

Átjelentkezni 2019. október 9-én 16 óráig lehet személyesen a lakóhelye szerinti választási irodában – Berhidai út 
6/C. – leadott kérelemmel vagy a www. valasztas.hu honlapon keresztül benyújtott elektronikus kérelemmel lehet. 

A kitölthető és kinyomtatható kérelem minta a http://www.valasztas.hu internetes oldal „LETÖLTHEZŐ NYOMTAT-
VÁNYOK” menüpontjából letölthető.

A SZAVAZÁS

A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még sza-
vazhatnak.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén, vagy ha ezt a fentiek szerint kérte, tartózkodási helyén a névjegyzékbe történő 
felvételről szóló értesítésben megjelölt szavazókörben szavazhat. A szavazáshoz érvényes személyazonosításra alkalmas (sze-
mélyazonosító igazolvány, vezetői engedély útlevél) okmányt, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  szükséges vinni.

A szavazóhelyiségben csak az a személy szavazhat, aki szerepel a névjegyzékben. A névjegyzékben nem szereplő választópol-
gárt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja. 

A szavazás titkosságának biztosításához szavazófülke áll rendelkezésre, melyben kitölthetők a szavazólapok.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa 

választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét kérheti.
Az a választópolgár, aki a szavazólapot elrontotta, még az az urnába helyezés előtt egy alkalommal a szavazatszámláló bi-

zottságtól - a rontott szavazólap egyidejű leadása mellett – új szavazólapot igényelhet.       ›› ›› ››
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›› ›› ››
Pétfürdő településen a szavazókörök és területi beosztása az alábbi:

001. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Általános Iskola
             Pétfürdő, Hősök tere 1.
Állomás utca (teljes közterület), Bánya utca (teljes közterület), Berhidai út (1 – 37 páratlan házszámok), Berhidai út (2 – 14 
páros házszámok), Cseri utca (teljes közterület), Hősök tere (teljes közterület), Juhász Gyula utca (teljes közterület), Katona Jó-
zsef utca (teljes közterület), Mikes Kelemen utca (teljes közterület), Móra Ferenc utca (teljes közterület), Olajtároló telep (teljes 
közterület), Sportpálya (teljes közterület), Strandfürdő (teljes közterület), Szabadtéri színpad ház (teljes közterület)

002. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Gyermekorvosi Rendelő
              Pétfürdő, Iskola u. 5.
Ady Endre utca (teljes közterület), Akácfa utca (1 – 47 páratlan házszámok), Akácfa utca (2 – 28 páros házszámok), Babits Mi-
hály utca (1 – 5 páratlan házszámok), Babits Mihály utca (2 – 6 páros házszámok), Bánk bán utca (teljes közterület), Berhidai 
út (16 – 50 páros házszámok), Berhidai út (39 – 91 páratlan házszámok), Béri Balogh Ádám utca (teljes közterület), Bocskai 
utca (2 – 6/A páros házszámok), Bocskai utca (1 – 21/B páratlan házszámok), Bőhm Ferenc utca (teljes közterület), Diófa utca 
(teljes közterület), Eötvös utca (teljes közterület), Fazekas Mihály utca (1– 5 páratlan házszámok), Fazekas Mihály utca (2 – 10 
páros házszámok), Hunyadi utca (teljes közterület), Iskola utca (teljes közterület), Kazinczy utca (1 – 2/A-ig folyamatos házszá-
mok), Kinizsi köz (teljes közterület), Klapka György utca (2 – 6 páros házszámok), Klapka György utca (1 páratlan házszám), 
Kölcsey köz (teljes közterület), Madách Imre utca (teljes közterület), Móricz Zsigmond utca (teljes közterület), Sugár út (teljes 
közterület), Szőlőskert utca (teljes közterület), Tiborc utca (teljes közterület), Tóth Árpád köz (teljes közterület), Újmandulás 
utca (teljes közterület), Zalai György útja (teljes közterület)

003. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Horváth István Általános Iskola 
             Pétfürdő, Berhidai út 54.
Alsópét (teljes közterület), Berhidai út (52 – 100 páros házszámok), Berhidai út (93 – 127 páratlan számok), Liszt Ferenc utca 
(2 –  12 páros házszámok)

004.  szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Horváth István Általános Iskola
              Pétfürdő, Berhidai út 54.
Akácfa utca (30 – 78 páros házszámok), Akácfa utca (49 – 151 páratlan házszámok), Babits Mihály utca (7 – 51 páratlan 
házszámok), Babits Mihály utca (8 – 38 páros házszámok), Bocskai utca (8 – 36 páros házszámok), Bocskai utca (23 – 65 
páratlan házszámok), Fazekas Mihály utca (7 – 35 páratlan házszámok), Fazekas Mihály utca (12 – 38 páros házszámok), 
Ifjúság útja (teljes közterület), Kazinczy utca (3 – 27 páratlan házszámok), Kazinczy utca (4 – 26 páros házszámok), Klapka 
György utca (3 – 17 páratlan ázszámok), Klapka György utca (8 – 22 páros házszámok), Kosztolányi Dezső utca (teljes köz-
terület), Liszt Ferenc utca (1- 15 páratlan házszámok), Ösküi utca (teljes közterület), Temető ház (teljes közterület), Temető 
utca (teljes közterület)

005. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Horváth István Általános Iskola
              Pétfürdő, Berhidai út 54.
Liszt Ferenc utca (14 – 54 páros házszámok), Liszt Ferenc utca (19 – 31 páratlan házszámok)

A Szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Ennek megfelelően a szavazólapon 
a jelöltek sorrendje a következő: 

POLGÁRMESTER választás szavazólapja:
1. Farkas László  
2. Nagy Zsolt   
3. Dombi Norbert
4. Horváth Éva



Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam Választási különszám

3

KÉPVISELŐ választás szavazólapja:
1. Sanda Gábor
2. Láng Géza
3. Nagy Zsolt
4. Varga Judit
5. Molnár Gyula László
6. Budai László
7. Baranyai Dániel
8. Farkas László
9. Kerekes Andrea
10. Nagyné Szigeti Mária
11. Besenyei Szebasztián
12. Béni Norbert

A választás napján szavazni mozgóurnával is lehet. 
A mozgóurna igénylésének szabályai:

• ONLINE igénylés 
– ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
– ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

• SZEMÉLYESEN történő igénylés
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.

• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.

• írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 
– a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
– a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát. A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezni-
ük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a mozgóurnát igénylőt lakóhelyén annak érdekében, hogy 
szavazatát a mozgóurnába dobja be.

További információk

Személyes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához fordulhatnak, melynek elérhetősége:

Székhely: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
Telefon: +36/30 9576 454 vagy +36 30 3505975   
E-mail: petijegyzo@petfurdo.hu

Vezető: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Helyettese: Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető
Információk az interneten: www.valasztas.hu és a www.petfurdo.hu honlapon érhetők el.

Szabóné Czifra Melinda
jegyző,  HVI vezető

13. Miskolczi Ferenc
14. Szabó János
15. Wittmann-né Molnár Éva Ilona
16. Pungor Tamás
17. Dombi Norbert
18. Horváth Éva
19. Sülle Csaba
20. Borsos Krisztina
21. Tordai Levente
22. Nagy Péter
23. Mátyás Lajos
24. Horváth István
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A 2019. ÉVI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERJELÖLTJEI

Dombi Norbert
Tisztelt Pétfürdőiek!
Mindannyian azt szeret-
nénk, hogy Pétfürdő ne 
csak egy élhető település 
legyen, hanem mindannyi-
unk közös otthona.
Annak érdekében, hogy Pét-
fürdőt családbarát település-
sé tudjuk formálni 5 terüle-
ten kell változtatnunk.
PÉTFÜRDŐ PÉNZ-
ÜGYEINEK ÉS GAZ-
DÁLKODÁSÁNAK FE-
LÜLVIZSGÁLATA

Pétfürdőn az a fajta pénzbőség, ami jellemezte az elmúlt 20-
22 esztendőt, már legalább 4 éve nincs. Ezért nem folytatható 
tovább úgy, ahogy eddig. Pétfürdő felélte, és elpocsékolta az 
évek alatt összegyűlt tartalékait.
Nem lehet várni a sültgalambra, utána kell menni. Világos cé-
lokat kell kitűzni magunk elé, azokról terveket készíteni, majd 
forrásokat szerezni. Nem pazarló gazdálkodás, a vállalkozása-
ink támogatása és pályázatok.
NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT
Ez elsősorban szemlélet kérdése. Elérjük, hogy az önkormány-
zat és a pétiek közötti kapcsolat aktív legyen. Nyitott önkor-
mányzat alatt azt is értem, hogy a helyi vállalkozásokkal, 
térségünk mindenkori országgyűlési képviselőjével partneri 
viszonyunk legyen. Pétfürdő érdeke egyértelműen ez.
KÖZBIZTONSÁG, KÖZREND, KÖZLEKEDÉS
Ismerjük a központban zajló esti életet. A kiskertek rendszeres 
problémáit. A parkolási, a babakocsis, mozgássérült és az idős 
emberek gyalogosközlekedésének nehézségeit. Modernizálni 
kell a gyalogátkelőket, és szükség szerint újakat kell kialakí-
tani.
A vasúti átjáró közlekedési rendjét meg kell változtatni. A tele-
pülésen csupán keresztül haladó kamionokat lehetőség szerint 
ki kell tiltani.
A Berhidai út teljes felújítása nem tűr további halasztást, ezért 
vállaljuk, hogy jövőre elkezdődik az út felújítása.
Végezetül, állandó katasztrófavédelmi referens alkalmazására 
van szükség.
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS IRÁNYA ÉS MÓDJA
Talán a legszebb téma meghatározni azt, hogy a közösségünk 
otthona merre tartson, hogy gyermekeink, unokáink és talán 
nem túlzok, ha azt mondom, hogy kedvenc állataink (kutyák, 
macskák) számára is otthont, lehetőséget nyújtó település le-
gyünk.
Mi azon fogunk dolgozni, hogy Pétfürdő gyarapodjon, egész-
ség- és családközpontú legyen. Ehhez, az építési telkek mellett, 
kiszámítható orvosi szolgáltatások is kellenek.
Elengedhetetlen, hogy épüljön egy, a közösség és az iskola szá-
mára is használható tornacsarnok.

A korcsolya-hagyományainkra tekintettel egy olyan 
görkoripálya megépítését is vállaljuk, ahol a fiatalok és az idő-
sebbek mozoghatnak, találkozhatnak.
Visszaépítjük az egykor nagy népszerűségnek örvendő kerék-
páros KRESZ-pályát, és egy, a mai elvárásoknak megfelelő 
gördeszka-pályát is.
ZÖLD PÉTFÜRDŐ
Aki a kertesházas-övezetben él, tudja, hogy mekkora gondot 
jelent a folyamatosan termelődő zöldhulladék.
Problémát okoz az általános hulladék, kezelése/kezeletlensége. 
Látjuk a kukák mellé kihajigált lomot, az el nem szállított 
többletszemetet. Szükségünk van egy hulladékudvarra.
Tisztelt Pétfürdőiek!
Egy település fejlődését, arculatát, hangulatát erőteljesen befo-
lyásolja, hogy az adott település lakói milyen településvezető-
ket választanak. Mi elkötelezettek vagyunk abban, hogy min-
den olyan lehetőséget megragadjunk, ami Pétfürdő érdeke. 
Hajrá Pét! 

a FIDESZ-KDNP polgármester- 
és képviselőjelöltje
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Horváth ÉvaFarkas László
Első gondolatként köszö-
nöm segítségét, biztatását 
támogatóimnak, akik alá-
írásukkal lehetővé tették je-
löltként indulásomat! Tele-
pülésünk önállósodása óta 
is pártoktól függetlenül, az 
itt élők, az Önök bizalmá-
ból lehetőségem volt a tele-
pülés életében, működésé-
ben tevékenyen részt venni. 
Több szakmával, érettségi-
vel, felsőfokú jogi, pénzügyi 
képesítésekkel és közéleti, 

szakmai tapasztalattal rendelkezem. Kompromisszumkész 
vagyok addig, amíg a település, az itt élők és a köz javát szol-
gálja. Az, hogy történhettek fejlesztések, köszönhető az ön-
kormányzat kiemelkedő helyiadó-bevételeinek. Azonban ez a 
tartalékunk elfogyott. A nem felelősen átgondolt költségve-
tésünk felülvizsgálata és radikális átdolgozása vált szükségessé. 
Igények, problémák megoldásra várnak, pl. jobb közbiztonság, 
gyerekorvos, szakrendelések helyi alkalmazása, oktatás haté-
kony támogatása, építési telkek mielőbbi kialakítása a „Mi-
csurin” területén, sportolási lehetőség javítása stb. Ezeken túl 
kiemelhető fontosságú a helyi munkaerő bevonására a mun-
kahelyteremtés, a vállalkozások letelepedésének elősegítése, 
körülményei biztosítása, a Nitrogénművek Zrt.-től való 
függőség csökkentése. Mindezek figyelembe vételével vál-
toztatások szükségesek a szervezeti, működési, gazdálkodási, 
ellenőrzési és a kommunikációs területeken. 
Alapvetés a 2011. évi Önkormányzati Törvény, mely szerint a 
helyi önkormányzás a település választópolgárai közösségének 
joga. A településünk lakóinak a döntésekbe és az előkészíté-
sekbe való bevonására épülő vezetési szemléletet kell megva-
lósítani! Egyeztetni kell az itt lakók igényeit, elképzeléseit, és 
össze kell hangolni az önkormányzat lehetőségeivel a törvényi 
szabályozások keretein belül. 
Közösségünk érdekeit szolgáló, tiszta és átlátható közéletet, 
valós tájékoztatást kell kialakítani. Felül kell vizsgálni a Hi-
vatal munkáját, szervezeti felépítését. A cél, szolgáltató Hiva-
talt kell megvalósítani! Az ügyintézések során pontosabbnak, 
megbízhatóbbnak, együttműködőbbnek és udvariasabbnak 
kell lenni! 
A jövőben bevételeink csökkenésére számíthatunk. Ezért meg-
fontolt tervezést, átlátható, takarékos és hatékony gazdálko-
dást kell megvalósítani úgy, hogy valós igényeket elégítsenek 
ki. Érvényt kell szerezni a szerződéseknek, a törvényeknek, a 
kifogástalan teljesítéseknek. Mindezek elérése érdekében meg 
kell követelni az ellenőrzéseket a végrehajtások során, és ha 
szükséges, felelősségre vonást kell alkalmazni!
Kérem, támogassanak közös céljaink megvalósításáért, 
hogy polgármesterként (szavazólap első hely) illetve kép-
viselőként (szavazólap nyolcadik hely) tenni tudjak!     

Kedves Választók!
Köszönöm, hogy támogatá-
sukkal és támogatói aláírá-
sukkal lehetővé tették, hogy 
2019-ben is polgármester- és 
képviselőjelölt lehessek. 
1953-ban születtem. Végzettsé-
gem építészmérnök. Az Önök 
támogatásával 1997 óta vagyok 
Pétfürdő polgármestere. 
Az elmúlt 5 évben a Vár-
palota-Pétfürdő vagyonper, 
valamint a 3 éve bevezetett 
„szolidaritási adó” 1 milli-

árd forinttól „szabadította meg” Pétfürdőt. A település üze-
meltetésére semmiféle finanszírozást nem kapunk. Az intéz-
ményeink működtetésére is minimális az állami támogatás. 
Összefoglalva: a jövőben is várhatóan működésünket, fejlesztéseinket 
csak a saját bevételeinkből tudjuk finanszírozni. Ennek ismeretében 
kell folytatni a munkát, és kitűzni a célokat, melyek a következők: 
1. A település életében a legfontosabb a zavartalan működés és 
működtetés biztosítása. A szakképzett, hozzáértő humán erő-
forrás megvan, a fejlesztések döntő többségét az elmúlt évek-
ben elvégeztük. Az anyagi fedezet megléte esetén az alábbi 
munkákat kell még elvégezni: 
– Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés 
– Óvoda vízelvezetés
– Orvosi rendelő statikai felülvizsgálat, hőszigetelés
– Védőnői szolgálat nyílászárócsere
– Szennyvíztelep teljes rekonstrukció (elnyert KEHOP 2.2 pályázat)
– Hulladékgyűjtés megoldása
– Temetőbővítés folytatása. 
2. Fejlesztés, beruházás
– Járdaprogram befejezése
– Nyárfa köz kiépítése
– Közösségi strand megépítése az elkészült tervek alapján, 
amennyiben a megvalósítás forrását biztosítani tudjuk. 
3. Megvalósítható távlati „álmok” 
– Sportcentrum kialakítása. A ciklusban el kell készíteni a ter-
vezési programot és a későbbi megvalósítás ütemezését
– Vegyipari parkmúzeum koncepció kidolgozása
– Péti víz melletti zöldterület turisztikai célú hasznosítása 
(koncepció).
4. Finanszírozás
– Helyi adók 
– További pályázati „próbálkozások”
– Meg kell barátkoznunk az esetlegesen igénybe vehető kedve-
ző hitel lehetőségével. 
A felsoroltakat csak csapatmunkával lehet elérni. Olyan képvise-
lőkkel, akik felkészültek, dolgozni akarva végzik munkájukat, és 
felvállalják a végrehajtásban való aktív részvételt. Óriási szükség van 
a civil szervezetek támogatására, és bizonyos feladatok átvállalására. 
De a legfontosabb az Önök támogatása. Kérem, szavazatukkal 
támogassák a közös munka folytatását.

független polgármester-
és képviselőjelölt

független polgármester-
és képviselőjelölt
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független polgármester-
és képviselőjelöltNagy Zsolt

Tisztelt Pétfürdőiek, Ked-
ves Lakótársaim!
Tősgyökeres pétiként, 
független polgármesterje-
löltként kérem megtisztelő 
bizalmukat!
Az életem nyitott könyv, 
hisz’ mindig is Önök előtt 
zajlott és zajlik a mai na-
pig. Pétfürdőhöz köt min-
den: a család, a barátok, a 
sporttársak és az ismerő-
sök egyaránt. A sportsze-
rető közönség és a péti em-

berek megbecsüléseként a „Pucok” becenév évtizedek óta 
ismerősen cseng a településen. 2017 óta vagyok a Péti MTE 
elnöke. 2002 óta veszek részt az önkormányzati munkában. 
2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, időközben Pét-
fürdő alpolgármestere is voltam. Tagja vagyok a Humán, a 
Településfejlesztési, ill. a Pénzügyi Bizottságnak.
Nem teszek teljesíthetetlen ígéreteket, csak arra vállalko-
zom, hogy versenyképes és biztonságos településsé alakít-
suk környezetünket az elkövetkező években, ahonnan nem 
menekülnek majd el a fiatalok, és otthonosan érzik magu-
kat az itt élő emberek. Polgármesterként messzemenőkig 
Pétfürdő érdekeit képviselem majd, és azon fogok dolgozni, 
hogy településünknek méltó hírnevet és elismertséget sze-
rezzünk.
A feladat tagadhatatlanul nehéz, de az elmúlt 17 év közéle-
ti tapasztalatai alapján, valamint a munkám során szerzett 
megfelelő vezetői rutin birtokában bátran vállalom a meg-
mérettetést! Szilárd elhatározásom, hogy mindazt, amit 
ez a rám váró felelősségteljes munka jelent, településünk 
javára fordítsam. Szeretnék a lehető legtöbbet visszaadni 
Önöknek abból a sok-sok jóból, amit az elmúlt évtizedek-
ben Pétfürdőtől kaptam! 
Ahhoz, hogy Pétfürdő tényleg igazi, XXI. századi színvona-
lú település lehessen a közeljövőben, elengedhetetlen a tu-
datos szemléletváltás. Hiába az eddig elért eredmények, ez 
már a múlt! A döntési folyamatok lelassultak, környezetünk 
„elszáguld” mellettünk. Polgármesterünk szemmel látható-
an elfáradt, megújulni nem képes. Teljesen befelé fordult, 
kapcsolatot gyakorlatilag senkivel sem tart fenn. Pétfürdő 
tulajdonképpen elszigeteltté vált a külvilággal szemben. 
Itt az ideje, hogy magasabb fordulatszámra kapcsoljunk! 
Több profizmus kell, jó menedzselés, és még több érdemi 
munka! Elengedhetetlen a nagyobb szakértelem, a használ-
ható nyelvtudás, valamint a széleskörű kapcsolatrendszer! 
Ki kell küszöbölni a körülményes döntési folyamatokat, 
szükséges a „vérfrissítés”! Fejlesztéseinket nyugodtan, át-
gondoltan és hatékonyan kell végrehajtanunk! Én mindig 
számítok az Önök véleményére, a pétiek érezzék maguké-
nak a megszülető döntéseket! Ez az a plusz, amit garantál-
tan tudok nyújtani Pétfürdőnek!

Ha Önök is egyetértenek velem, kérem, hogy támogassanak 
szavazataikkal az október 13-i önkormányzati választásokon, 
hogy településünknek végre tenni akaró, született péti polgár-
mestere legyen!
Tisztelettel: Nagy Zsolt
„A jövő megérkezett!”
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A 2019. ÉVI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS PÉTFÜRDŐI KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Baranyai Dániel Eckü
Kedves Pétfürdőiek!
Kedvenc színem a kék, szeretem a rozé-
fröccsöt és a focit. Nem vagyok műszaki 
ember, sok dologhoz nem értek. Utálom 
az öltönyt, bohéman és lazán élek. El-
lenben elég jó a beszélőkém, bejártam az 
országot, és nem kevés kapcsolati tőkére 
tettem szert főleg a kultúra területén. Szü-
letésem óta itt lakom Péten, a Hősök zene-

kar egyik frontembere és vezetője vagyok. Hiszem azt, mint büszke 
lokálPÉTrióta, hogy egy jól működő csapatban a színes egyénisé-
gek össze tudnak dolgozni és új, életminőséget javító ötleteket hoz-
ni. Jó a lényeglátó képességem, felfedezem a hibákat, valamint a 
lehetőségeket egyaránt. A strand ilyen – már csak nosztalgiaérzés, 
el kell engedni, más irányok felé elindulni. Nincs rá pénzünk, de 
sok apró és fontos dologra még lehet. A tötyörgés, a bezárkózás, a 
langyos víz nem a pályám. Amellett, hogy nagyon szép a települé-
sünk, az elmúlt években szerintem sok új dolog nem történt. Nem 
kommunikálunk kifelé semmit, biztonsági játék van. Ha vérfrissí-
tésben gondolkodtok, válasszatok új önkormányzati képviselőket, 
van lehetőségetek, nagy a merítés. Én egy valamit ígérek csak meg. 
Ha bejutok, egy év múlva felülvizsgálom a munkámat, s ha nem 
tudok domináns lenni, elnyomnak a bürokrácia és a paragrafusok 
tengerében, akkor egy rossz szó nélkül lemondok. A Hősök mellett 
lesz időm csinálni becsülettel.  

Tisztelt Választópolgárok!
Az én nevem Besenyei Szebasztián. 25 éves vagyok, pétfürdői 
lakos. Most az a fontos, hogy megosszam a víziómat Önökkel. 
El akarom mesélni, hogy miért is szeretnék képviselő lenni.
Pétfürdő az a település, amihez igazán kötődöm, és ezért sze-
retném, ha fejlődne, megújulna, ha képes lenne megállni a he-
lyét Magyarországon, mint egy szép és sikeres település. Sajnos 
nem azt látom, hogy a jelenlegi vezetés ebbe az irányba terelné 
a község útját, ezért úgy éreztem, valamit tennem kell azért, 
hogy a hely, ahol élek, végre felvegye egy olyan lakóhely han-
gulatát, ami modern és szerethető.
Vezessük át Pétfürdőt a XXI. századba.
További információk a youtube-csatornámon lévő kampány-
filmen érhetők el.
Tisztelettel, BSZ 

Béni Norbert

Besenyei Szebasztián Borsos Krisztina

39 éves mérnök-informatikus és tanár 
vagyok. Családunk nagyapám – Béni 
László – révén, 1974-ben költözött a te-
lepülésre. Ide születtem, itt nőttem fel, 
édesanyám – Béni Mária – nevelt. Itt élek 
a családommal – feleségemmel Béniné 
Libik Georginával és 7 éves kislányunk-
kal. Idekötnek az emlékeim, barátaim és 
ismerőseim.

17 éve szoftverfejlesztőként és 13 éve tanárként dolgozom, a tavalyi 
tanévtől már a helyi általános iskolában is tanítok.
Csak jól átgondolt, valós alapokra lehet építeni a közös jövőnket. 
Ennek tudatában a jövőben felelősséget érezve, mindent meg kí-
vánok tenni a helyi közösség és a településünk céljai, illetve fejlő-
dése érdekében. Szeretnék friss, lendületesebb nézőpontot vinni a 
helyi ügyek alakulásába, közvetlen kapcsolattal a lakosok felé. A 
párbeszédet, a lakosokkal való közös együttműködést részesítem 
előnyben. Az elmúlt 15 évben nyomon követtem a helyi ügyek ala-
kulását, 5 éve pedig rendszeresen részt veszek vendégként a képvi-
selő-testületi üléseken. Több témában lobbiztam – másokkal közö-
sen – a testületnél, például: alsóörsi gyermektábor, iskolai játszótér.
Főbb céljaim: a költségvetés rendbetétele, gyermekorvos, a közbiz-
tonság javítása, az intézmények fejlesztése, civil szervezetek támo-
gatása, hulladékudvar létrehozása.
Kérem Önöket, támogassanak a szavazólap 12. helyén.

45 éves vagyok, Pétfürdőn 17 éve élek 
párommal és két gyermekünkkel (5 és 10 
évesek). Személyes tapasztalataim, hogy a 
lakossági bejelentések, a felmerülő problé-
mák sajnos nincsenek kellő odafigyeléssel 
kezelve a településen. Sok emberrel be-
szélgettem szinte minden korosztályból, 
akik szintén úgy érzik, hogy valami el-
csúszott, majd szép lassan meg is szűnt a 

választók és a választott képviselők közti kommunikációban. Szá-
momra fontos, hogy a lakosság folyamatosan legyen tájékoztatva, 
a problémáik meghallgatva, majd a legoptimálisabb módon legye-
nek megoldva. Rendkívül fontos egy állandó gyermekorvos, a ve-
szélyes zebrák, kereszteződések biztonságossá tétele, a költségvetés 
rendbetétele, a hektikus szemétszállítás megoldása, hulladéksziget, 
fiatalok, felnövekvő generációk sportágakban szélesebb kínálati 
lehetősége, sportolni szerető és akaró felnőtt embereknek szintén 
plusz termek, sportcentrum (lakosság megkérdezése, igények fel-
mérése), állatvédelmi törvények szigorú betartatása, ellenőrzése, 
ivartalanítási támogatások szorgalmazása, játszóterek modernizá-
lása, garázstelep bővítése, a helyi vállalkozások bevonása a projek-
tekbe stb. Számtalan kivitelezhető projekt lehetséges, amit együtt 
elérhetünk! Ha Ön is úgy érzi, kellenek a fenti lépések, kérem, a 
szavazólapon a 20-as szám mellé tegyen X-et! Köszönöm!

független 
képviselőjelölt

független 
képviselőjelölt

független 
képviselőjelölt

független 
képviselőjelölt



Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam Választási különszám

8

Budai László
Tisztelt Pétfürdőiek!
Budai László vagyok. Nős, 41 éves, 2 
kislány édesapja, fiúgyermekünk ér-
kezése karácsony körül várható. Fon-
tos számomra a család, a közösség, a 
magyarság. Ez a gondolkodás képezi 
alapját közéleti tevékenységemnek is: 
minden cselekedetemet és döntésemet 
erről az alapról határozom meg. 

Pétfürdő jól élhető, kisváros színvonalú település, ám ez önmagá-
ban kevés ahhoz, hogy valódi otthonunk legyen. Ahol családként 
működik a közösség, ott bevonják az embereket a döntések előké-
szítésébe, ott megfelelő tájékoztatást kapnak az őket érintő ügyek-
ről, és senki nem marad egyedül megoldatlan problémájával. 
Ott jut segítség, ha nincs pénz a gyerek cipőjére. Ott segítenek, 
ha víz áztatja a házat évek óta. Ott a vállalkozók telephelyé-
nek jut terület, a megtelepedni vágyó fiataloknak házhely. Ott 
mindenki tud szórakozni, sportolni, kulturálódni és pihenni. 
Ahol otthon vagyunk, mindig biztonságban vagyunk. Még a 
Horizont környékén is. 
Egy igazi otthon, egy igazi család mindig hazavár. Visszavár-
juk a Péthez kötődő tudósainkat, művészeinket (Csépe Valé-
ria, Kriza Ildikó, Szíj Enikő, M. Nagy József, stb.), mindenkit, 
akit a sors elsodort Péttől. Büszkék vagyunk rájuk, mert pé-
tinek lenni jó! Otthonná csak összetartó közösségként tudjuk 
tenni Pétfürdőt! Ez a célunk, ez a célom. 

Első gondolatként köszönöm segítségét, 
biztatását támogatóimnak, akik aláírá-
sukkal lehetővé tették jelöltként indu-
lásomat! Településünk önállósodása óta 
is pártoktól függetlenül, az itt élők, az 
Önök bizalmából lehetőségem volt a 
település életében, működésében tevé-
kenyen részt venni. Több szakmával, 
érettségivel, felsőfokú jogi, pénzügyi 

képesítésekkel és közéleti, szakmai tapasztalattal rendelkezem. 
Kompromisszumkész vagyok addig, amíg a település, az itt élők 
és a köz javát szolgálja. Az, hogy történhettek fejlesztések, kö-
szönhető az önkormányzat kiemelkedő helyiadó-bevételeinek. 
Azonban ez a tartalékunk elfogyott, a nem felelősen átgondolt 
költségvetésünk felülvizsgálata és radikális átdolgozása vált szüksé-
gessé. A jövőben kevesebb bevételre számíthatunk. Igények, prob-
lémák megoldásra várnak, pl. jobb közbiztonság, gyerekorvos, 
szakrendelések helyi alkalmazása, oktatás hatékony támogatása, 
építési telkek mielőbbi kialakítása a „Micsurin” területén, sporto-
lási lehetőség javítása stb. Ezeken túl kiemelhető fontosságú a helyi 
munkaerő bevonására a munkahelyteremtés, vállalkozások letele-
pedésének elősegítése, körülményei biztosítása, a Nitrogénmű-
vek Zrt.-től való függőség csökkentése. Mindezek figyelembe 
vételével változtatások szükségesek a szervezeti, működési, gaz-
dálkodási, ellenőrzési és a kommunikációs területeken. 

Dombi Norbert

Farkas László Horváth István

Tisztelt Pétfürdőiek! 
46 éves, nős, pétfürdői polgár vagyok, 
három gyermek édesapja. 13 esztendeje 
vagyok az önök bizalmából képviselő, 
és 2 ciklus óta az önkormányzat Hu-
mán Bizottságának elnöke. 
Köszönöm, hogy a támogatásuk jóvol-
tából ismét jelölt lehetek. Remélem, 
hogy sikerült a bizalmukért cserébe a 

munkámmal hozzátenni a településünk gyarapodásához. 
Pétfürdő önállósága óta számos szép eredmény született, amely-
re mindannyiunknak szüksége volt. Ugyanakkor az utóbbi né-
hány esztendőben megtorpant a fejlődés, elfogytak a tartalékok, 
eltűntek szem elől a közös célok, elkopott a lendület. 
De hiszek benne, hogy Pétfürdőnek ismét lehet keresnivalója, 
ha a település október 13-án megválasztott új vezetése az itt 
élő közösség felé fordul, és meghallva a hangját, azért dolgo-
zik, hogy Pétfürdő újra a fejlődés útját járhassa. 
Tudom, hogy sem a képviselői, sem a polgármesteri munka álta-
lában nem egyszerű, nem könnyű. Mindig vannak nehézségek, 
kilátástalan, felesleges és nemtelen küzdelmek, megoldásra váró 
kisebb-nagyobb feladatok. Ám egy olyan képviselő-testület egy 
olyan polgármesterrel az élen, amelyik valóban képes együtt gon-
dolkodni, dolgozni, képes lesz arra, hogy a közösség elvárásainak 
megfeleljen. Hiszek benne, hogy együtt, közösen elérjük a célja-
inkat. Erre a munkára kérek bizalmat önöktől. Hajrá Pét!

Horváth István távközlési mérnök va-
gyok. Szüleim Pétfürdőn éltek, édes-
apám nevét viseli az általános iskola. Itt 
nevelkedtem, jelenleg itt töltöm nyug-
díjas éveimet. 
Erősen kötődöm Pétfürdőhöz, ezért 
megválasztásom esetén támogatni fo-
gom a következőket:
– a Közösségi Ház épületének és tech-

nikai berendezéseinek fejlesztése,
– a Hősök tere parkosítása,
– a strand kivitelezésének megkezdése,
– a szabadtéri színpad kulturális újrahasznosítása,
– a PMTE további fejlesztése,
– a középkori templom, temetkezési hely és falu emlékhelyé-
nek kialakítása az eredeti helyén, amely jelenleg a Liszt Ferenc 
úti lakótelep garázssorának környéke,
– az Ady Endre út, Babits út kereszteződésénél a kisbolt újra-
nyitása,
– a Berhidai út teljes rekonstrukciója,
– tájház létrehozása,
– Liszt Ferenc úti lakótelep további parkosítása.
Tisztelettel:
Horváth István
Pétfürdő, Bocskai út 19., (20) 228 3996

független 
képviselőjelölt

független 
képviselőjelölt

a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje

a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltje
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Kerekes Andrea
1974. január 1-jén születtem Várpalotán. 
Születésem óta pétfürdői lakos vagyok 
szívvel-lélekkel. Szüleim Pétfürdőn nagy 
tiszteletnek örvendhettek, mint gumija-
vító kisiparosok. Egy testvérbátyám és 
egy 22 éves fiam van.
Középiskolai tanulmányaimat Veszprém-
ben végeztem. Kereskedelmi, ékszerbolti 
eladói és deviza pénztárosi szakképesíté-

semnek köszönhetően egy országos idegenforgalmi hivatalnál, 
majd gyermekem születéséig egy audiovizuális híradástechnikai 
termékeket gyártó cégnél dolgoztam. 2017-ben érettségiztem ön-
magam fejlődése és a magamban érzett tudás hiteléül.
17 éve a közösség szolgálatának hasznos tagjaként az egészség- és 
szépségiparban helyezkedtem el, és vezetem saját vállalkozásomat 
egy várpalotai szalonban pedikűrösként. Számos civil kezdemé-
nyezést támogattam, és vettem részt karitatív tevékenységekben. 
Jómagam katolikus keresztény szellemiségben nevelkedtem. A 
várpalotai katolikus iskola szülői közössége vezetője voltam. 2016-
tól a pétfürdői Szent László Kórus Egyesület elnöke vagyok. 
Szeretném a hit által megélt, idősebb emberekből áradó nyugal-
mat, bölcsességet, tudást, önzetlenséget a fiatalok javára fordítani. 
Elhivatottságomat az önök szolgálatával kamatoztatni, visszake-
rülve az ország vérkeringésébe, egy több generációs családbarát 
Pétfürdőért. Tisztelettel: Kerekes Andrea

Mátyás Lajos vagyok. Feleségem a kato-
likus iskola pedagógusa. Fiam 31 éves, a 
műszaki egyetemen végzett. Budapesten 
dolgozik, feleségével Pomázon élnek. Péten 
nevelkedtem, ide jártam általános isko-
lába. Júliusban ünnepeltük a 45 éves osz-
tálytalálkozót, melyet én szerveztem volt 
diáktársaim örömére. A középiskolában 
autószerelői végzettséget szereztem. Később 

gépkocsivezető lettem. A Nitrogénműveknél dolgoztam 2001-ig, 
utána a Közüzemi Kft.-nél tevékenykedtem. Sajnos 2 éve rokkant 
nyugdíjas vagyok. A nyugdíjas napjaim mellett a PMTE-nél szertá-
ros-gondnok vagyok. A sportkörnél közel 40 éve különböző pozíci-
ókat töltöttem be. Ahol tudok, segítek a tapasztalataimmal. A nyá-
ron a gyerekeknek focitábort szerveztem, melynek nagy sikere volt. 
Célom képviselőként: a Nitrogénművekkel a kapcsolatokat rendezni. 
Takarékos, biztonságos gazdálkodás. Megfontolt beruházások. A 
helyi vállalkozások bevonása. A garanciák érvényesítése. A Berhidai 
út felújítása a fenntartóval és tulajdonossal megegyezve. A kis kertek 
biztonságának megóvása és a talajvíz-probléma megszüntetése. A sze-
métszállítás minőségének javítása. Hulladékudvar létrehozása. A la-
kóövezetek egyforma elbírálása. A kamerarendszer indokolt bővítése, 
használata. Rendőrség-polgárőrség-közterületfelügyelet működésé-
nek összehangolása. A lakosság szélesebb körű tájékoztatása, a prob-
lémák meghallgatása, azok orvoslása. Egységes képviselő-testület. Ha 
bíznak bennem, kérem, szavazzanak rám! Tisztelettel: Mátyás Lajos

Láng Géza

Mátyás Lajos Miskolczi Ferenc

Feleljünk meg együtt a változó világ kihívásainak! Legyen 
Pétfürdő továbbra is egy olyan hely, ami esélyt nyújt a fiata-
loknak, felkarolja az egyéni kezdeményezéseket, és igyekszik 
bearanyozni az idősek életét. Tegyünk közösen róla, hogy to-
vábbra is jó legyen pétinek lenni!

1977 óta élek Pétfürdőn, 18 éve a 
Templom téren lakunk. Két felnőtt és 

egy gimnazista gyermekem van. Az egyetem elvégzése óta a 
Nitrogénművek ill. leányvállalata a munkahelyem. Jelenleg 
a Péti Nitrokomplex Kft. ügyvezetője vagyok. Okleveles ve-
gyészmérnök, ill. mérnök-közgazdász végzettségem van. Pét-
fürdő önállósága óta a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
vagyok. Az elmúlt 22 év alatt Pétfürdőből egy vonzó, szép 
települést csináltunk, de még van teendő bőven. Most kell 
nagyon megfontolt döntéseket hozni! Strand; sportcsarnok; 
futópálya a futballpálya körül; a meglévő sportlétesítmények 
felújítása; a gyári kapuhoz elkerülő út megépítése; a Berhidai 
út és cseri bevezető út felújítása és a déli bevezetőnél lassító 
forgalmi sziget telepítése; a balatoni kerékpárút péti szakaszá-
nak megépítése; a lakótelepen parkolók és garázsok építése; 
hulladékudvar telepítése; az Ifjúság utca mögött új lakóterü-
letek létrehozása, stb. Kérem az Önök támogató szavazatát, 
hogy folytathassam a képviselői munkát! A jelöltlistán a 13. 
sorszámhoz szíveskedjenek egy X-et húzni.
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Molnár Gyula László
39 éves tősgyökeres pétfürdői vagyok. 
Pályázatíróként, menedzserként 15 éves 
tapasztalatom és kapcsolati tőkém van. 
Jelenleg helyben dolgozom személyzeti 
tanácsadóként. Középfokon beszélek 
angolul. 25 éve nyomon követem a he-
lyi ügyek alakulását. 2014-óta a Humán 
Bizottság tagja vagyok, ahol többek kö-
zött én javasoltam a tanulmányi ösztön-

díj program elindítását, amit a bizottsággal együtt dolgoztunk 
ki. Kiálltam az alsóörsi gyermektábor eladása ellen, valamint in-
dítványoztam a diákok bevonását a csónakáztatásba. 5 éve min-
den testületi ülésen jelen vagyok. Támogattam, és segítettem a 
lakosság, a civil szervezetek, a szociálisan rászorulók valós kéré-
seit, nem csak ígérgettem. Nem azt néztem, hogy hogyan nem 
lehet megoldani egy problémát, hanem azt, hogy hogyan lehe-
tek az emberek segítségére. A legfontosabb orvosolandó prob-
lémák a településen: a költségvetés, az átláthatóság, a lakosság 
bevonása a döntésekbe, gyermekorvos, közbiztonság, hulladék-
udvar, építési telkek, garázsok, parkolók, sportcentrum, elkerü-
lő út. Kérem, a szavazatukkal segítsenek, hogy fiatalos lendület-
tel, minden pétfürdői lakos érdekeit szolgálva, felelősségteljesen 
dolgozhassak önökért, egy valóban élhető Pétfürdőért. Külön 
szórólapon, részletesen megismerhetik az elképzeléseimet.
Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak a szavazólap 5. 
helyén. Tisztelettel: Molnár Gyula László

Tisztelt Pétfürdőiek, Választópolgárok! 
Akik még nem ismernek, azoknak szeretnék bemutatkozni. 
Nagy Péter vagyok, 43 éves pétfürdői lakos, nős, két gyermek 
édesapja. Székesfehérváron dolgozom forgácsolóként egy kft.-
nél. Bár nem rendelkezem képviselői múlttal, de érdekel, és 
követem a helyi történéseket. Nem széthúzásra, hanem együtt-
működésre van szükség. A képviselőtársakkal, a pétfürdői em-
berekkel, a környékbeli településekkel és nem utolsó sorban a 
kormánnyal. Ezért vagyok egy hatfős társaság tagja, melynek 
megvannak a tervei és a jövőképe. A település és az emberek 
érdekeit tartva szem előtt. Vegyük le végre a szemellenzőt! Eb-
ben kérném a szavazók segítségét! Köszönettel: Nagy Péter

Nagyné Szigeti Mária

Nagy Péter Nagy Zsolt

Nagyné Szigeti Máriának hívnak. Az 
óvodás-, kis- és nagyiskoláskorú gye-
rekeknek és szüleiknek Marcsi néni, 
a logopédus vagyok. Kortársaim Szi-
geti Marcsiként, míg az idősebbek, 
szépkorúak a Piroska lányaként ismer-
nek. Idén májusban ünnepeltem 50. 
születésnapomat, ezért elég idősnek ér-
zem magam, hogy képviselőként segít-

hessem a lakóhelyemet. Mindig pétfürdői voltam. Gyerek- és 
ifjúkoromban a Hősök terén éltem, 1995-től a Berhidai úton 
élek kis családommal. Férjem, Nagy József a pétfürdői Kolping 
Iskola egyik alapítója, Zsombor és Botond a két gépészmérnök 
tanonc nagyfiunk. 1998 óta dolgozom, dolgoztam a péti óvo-
dában és iskolában logopédus-gyógypedagógus végzettséggel.  
Mindig nyitott voltam a közösség felé, ez vezetett a képviselő-
jelöltség gondolatához. Nem szeretnék megvalósíthatatlan ígé-
reteket tenni! Csapatember vagyok, az értelmes, előremozdító 
viták híve. Törekedni fogok a következő 5 évben egy Skate 
pool (gördeszka medence) megépítésére, egész éves működte-
tésére, hogy ismét felkerüljünk a térképre! Egyetlen ígéretem: 
Mindenképpen fel akarok állíttatni egy VÉDA-kaput (akár 
állami segítséggel) a település közepén, a Berhidai úton a köz-
biztonság jelentős javítására! Ne feledje: 10. Nagyné Szigeti 
Mária (kerek, mint én magam)!

Tisztelt Pétfürdői Választópolgárok!
Tősgyökeres pétiként, független képvi-
selőjelöltként kérem megtisztelő bizal-
mukat!
Október 13-án az önkormányzati vá-
lasztás napján fontos döntés vár mind-
nyájunkra, újfent elérkezik Pétfürdő 
számára a változtatás lehetősége! 
17 év közéleti tapasztalattal a hátam mö-

gött, önkormányzati képviselőként továbbra is képviselni szeretném 
Pétfürdő érdekeit, és arra törekszem, hogy mindazt, amit e tisztség 
jelent, településünk javára fordítsam. Szilárd elhatározásom, hogy a 
felesleges, személyeskedő viták, politikai szembenállás helyett hig-
gadt légkörű, átgondolt munkavégzés valósuljon meg a képviselő-
testületben. Számítok az Önök véleményére és azt rendszeresen el 
is várom! Kulcsfontosságú számomra, hogy a nagyközség életében 
megszülető döntéseket magukénak érezzék az itt élő emberek.
Nem teszek teljesíthetetlen ígéreteket, csak arra vállalkozom, 
hogy Pétfürdőt egy versenyképes, biztonságos, XXI. századi 
településsé alakítsuk az elkövetkező években.
A pályafutásom során szerzett megfelelő rutin birtokában fele-
lősséggel vállalom a képviselői tisztséggel járó megmérettetést! 
Tisztelt Pétfürdőiek, Kedves Lakótársaim!
Amennyiben Önök is egyetértenek velem, kérem, hogy támogassanak 
szavazataikkal október 13-án! Tisztelettel: Nagy Zsolt
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Pungor Tamás

Pungor Tamás vagyok, 39 éves. Egész életemben itt éltem. 
Több mint 10 évet külföldön dolgoztam. Számomra Pétfürdő 
a minden. Ezért szeretnék dinamikus fejlődést, a bevételek ész-
szerű elosztását, a kiadások csökkentését, új vállalkozások be-
vonzását, a turizmus fejlesztését. Hiszem, hogy Pétfürdő óriási 
lehetőségeket rejt. Élhetőbb Pétfürdőt szeretne? Szavazzon rám!

Köszöntöm a Pétfürdői Választópolgá-
rokat!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: 
Várpalotán születtem 1977-ben, ahol 
5 éves koromig laktam, ekkor költöz-
tem szüleimmel Pétfürdőre. Ide jártam 
óvodába és általános iskolába. A közép-
iskolát Várpalotán végeztem autószere-
lőként.

1996-ban ismertem meg későbbi feleségemet, akivel itt alapítot-
tunk családot, négy gyermekünk született. 2003-ban építettük 
családi házunkat az Ady Endre utcában, amelyben a mai napig 
is lakunk. Pétfürdő első hivatali sofőrjeként, Várpalotától való 
különválásunk óta figyelemmel kísérem a település sorsát.
Több mint 20 éve vállalkozóként dolgozom a szakmában. Renge-
teg tapasztalat és megoldott ügy van a hátam mögött. Gyermek-
korom óta vannak terveim és céljaim, amelyeket meg is valósítot-
tam. Eddig ezek engem és közvetlen környezetemet szolgálták, 
most úgy érzem, eljött az idő, hogy Pétfürdőért is tegyek valamit.
Fontos számomra a fiatalság jövője és élete, környezetünk tisz-
tasága, Pétfürdő értékeinek és szépségének megőrzése, az ész-
szerű gazdálkodás és a kellemes légkör a településen.
Ha megválasztanak, ezeket az elveket szem előtt tartva avat-
kozom Pétfürdő életébe.
Köszönettel: Sülle Csaba

Sanda Gábor

Sülle Csaba Szabó János

Tisztelt Pétfürdőiek!
1976-ban Várpalotán születtem. Kora 
gyermekkoromtól Pétfürdőn élek, és itt 
tervezem a hátralévő évekeimet is eltölte-
ni. Ez az otthonom, minden ideköt.
Okleveles gépészmérnökként az édes-
apám által alapított, dinamikusan 
fejlődő céget irányítom. Ahogy az a 
végzettségemből leszűrhető, alapvető-

en műszaki beállítottságú vagyok. Nagyon fontosnak tartom 
minden téren a jól átgondolt, alapos tervezést, és éppen ezt hi-
ányolom a legjobban a jelenlegi településvezetésből. Természe-
tesen lehet a Pétfürdőn megvalósult beruházásokat kritizálni, 
én azonban azt gondolom, hogy itt nem azok a dolgok jelentik 
a legfőbb problémát, amik vannak, megvalósultak, sokkal in-
kább azok, amik lehetnének, de nincsenek.
Érezhető, hogy a beruházások nem egy irányba mutatnak, 
nincs a település jelenlegi vezetésének átgondolt víziója Pétfürdő 
hosszú távú fejlődésének irányáról. Így a célok megfogalmazása, 
és az azok eléréséhez vezető út megtervezése sem lehetséges.
A leírtakon csak egy egységes, együtt gondolkodni és tervezni, va-
lamint a közös célok mentén tenni akaró testület tud változtatni, 
és éppen ez az, amit a csapatom és én ígérhetünk Önöknek. 
Kérem, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal engem és a 
FIDESZ-KDNP többi jelöltjét is október 13-án, hogy tehes-
sünk Pétfürdőért! Tisztelettel: Sanda Gábor

Tisztelt Pétfürdőiek!
Szabó János vagyok, 44 éve élek Pét-
fürdőn. Feleségem Szabóné Kramaszta 
Márta tanító az iskolánkban. Két felnőtt 
lányom van, mindketten Pétfürdőn te-
lepedtek le. Orsolya a Közösségi Ház és 
Könyvtár munkatársa, kommunikáció-
médiatudomány szakon szerzett dip-
lomát. Fruzsina jogi diplomát szerzett, 

jogászként tevékenykedik. Jómagam villanyszerelőként kezd-
tem dolgozni. Aztán folyamatosan képeztem magam. Sok évet 
eltöltöttem a gyermekvédelem területén. A Fundamenta Lakás-
kassza üzleti igazgatója voltam 6 éven át. Az Allianz Biztosító 
vezetői trénere, e-learning oktatója voltam három megyében. 
Ezen időszak alatt a PSZÁF hatósági oktatója és vizsgabiztosa 
is voltam. Végzettségem szociálpedagógus, családpedagógus. 
Két és fél évet tanítottam az iskolánkban. 2012-től Sárosdon 
az Idősek Ápoló Gondozó Otthonának vagyok az igazgatója. 
2019. szeptember 4-én a Semmelweis Egyetem mester-vezető-
képzését sikeresen elvégeztem. 9 éve a Humán bizottság tagja 
vagyok. 9 éve bizottsági tagként folyamatosan foglalkozom a 
település ügyeivel. Képviselőként szeretnék a pétfürdői emberek 
érdekében dolgozni. Kérem, amennyiben érdemesnek tart erre 
a feladatra, tiszteljen meg a szavazatával!
Tisztelettel: Szabó János
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Tordai Levente
Tordai Levente vagyok, 1976-ban szü-
lettem Várpalotán. Édesapám, Tordai 
Ferenc és édesanyám, Sándor Klára is a 
Várpalotai Szénbányáknál dolgozott. Szü-
letésem óta Pétfürdőn élek, a helyi általá-
nos iskolába jártam, majd Veszprémben 
épületasztalos szakmát szereztem.
Leszerelésem után testvéremmel közös 
építőipari vállalkozásunkban dolgoztam, 

később nemzetközi kamionos lettem. Aztán gyermekeim születé-
se miatt itthon próbáltam megélni. Feleségemmel megnyitottuk 
kulcsmásoló, óra- és cipőjavító üzletünket, mely családfenntartásra 
sajnos nem volt alkalmas. Azóta belföldi tehergépkocsi-vezetőként 
dolgozom egy kft.-nél.
Mindig is sportszerető és közösségépítő ember voltam. Ezért is szer-
veztük meg családommal és barátaimmal a Mozdulj Pét! és Tisztulj 
Pét! megmozdulásainkat, valamint a mai napig amatőr szinten jég-
korongozom. Ezek sarkalltak arra, hogy képviselőnek jelöltessem 
magam, hogy így még többet tehessek a közért. 

Wittmann-né Éva vagyok. Pár mondatban 
bemutatkozom, és a fő irányt is ismerte-
tem, hogy miért szeretnék képviselő lenni.
1980-ban szüleimmel jöttem Pétfürdő-
re. Itt mentem férjhez 1984-ben. Közép-
iskolát végeztem és több OKJ-s tanfo-
lyamot, amit tudtam hasznosítani.
HOGY MIÉRT IS SZERETNÉK 
KÉPVISELŐ LENNI!?

Leginkább a pétfürdői emberekért!
NEKEM ERRE HÁROM SZÓ VAN!
IDŐSEKÉRT! BETEGEKÉRT! SZEGÉNYEKÉRT!!!
Hosszú lenne ezt most kibontani.
Ugye e három szónak megvan az ellenkezője is.
FIATALOKÉRT! EGÉSZSÉGESEKÉRT!!! JOBB MÓDÚAKÉRT!!!
Így egymást segítve lehet előrébb haladni, az idős embert a 
fiatal istápolja.
A beteget az egészséges, s szegényt a jobb módú!!!
PÉTFÜRDŐN AZ EMBEREK EGYMÁST SEGITSÉK!!!!!
CSAK ÍGY LEHET EGY JOBB, ÉLHETŐBB ÉLETET ÉLNI!!!
IGEN!!!!
EHHEZ MAJD A LEENDŐ KÉPVISELŐK IS KELLENEK, 
MERT CSAK FIZIKÁLISAN, LÉLEKBEN EGÉSZSÉGES 
EMBEREKKEL, PÉTFÜRDŐ POLGÁRAIVAL LEHET 
EGYÜTT EGY JOBB TELEPÜLÉSÉRT DOLGOZNI!!!
A LAKOSSÁG ÉS A KÉPVISELŐK EGYÜTT.
PÉTFÜRDŐ POLGÁRAI ÉRDEKÉBEN!!!!!!
Nagyon sok minden van még. Vár megoldásra.
A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL EGYÜTT, AKIKET
PANASZUKBAN, GONDJUKBAN SEGÍTENI KELL.

Varga Judit

Wittmann-né 
Molnár Ilona Éva

Varga Judit vagyok, Várpalotán szü-
lettem 1981-ben. 15 éve élek Pétfür-
dőn, párommal Serfőző Lászlóval, aki 
gyermekkora óta pétfürdői, és akivel 
mi is itt alapítottunk családot. Két 
kisiskolás korú gyermekünk van.
Érettségi után felsőfokú vámügyinté-
zői képesítést szereztem, majd a Károly 
Róbert Főiskolán államvizsgáztam 

közgazdászként gazdálkodási szakon, pénzügyi szakirányon.
2005-ben kezdtem a Selavi Kft.-nél, a mai napig itt dolgo-
zom.
Mivel ismerem a település költségvetését és a tájékoztatót az 
I. féléves megvalósulásról, véleményem az, hogy a most meg-
választott képviselő-testület kemény, munkával teli évek elé 
néz. Elsősorban az alapvető működés költségeit kell kigaz-
dálkodni, racionalizálni a pénzgazdálkodást. Kizárólag ezek 
után lehet a hosszú távú beruházásokról érdemben dönteni. 
Főbb céljaim:
– A már megvalósult beruházások megóvása
– Civil szervezetek EGYENLŐ elbírálása
– Pétkomm Kft.-dolgozók munkakörülményeinek javítása
– Helyi vállalkozókkal a viszony rendezése
– Ipari park kialakítása
– Új építési telkek
– Pályázatok megfelelő kezelése
– A megújuló energiaforrások preferálása 
– Egészségügy rendezése, állandó gyermekorvos, labor, fizi-
koterápia, eü. szolgáltatások a településen
– Sportcsarnok 
– Berhidai útra megoldás – minőség, biztonság szempont-
jából 
– Közbiztonság javítása
– Hulladékudvar
Ha mindez szimpatikus Önöknek, kérem, támogassanak ok-
tóber 13-án!
Tisztelettel:
Varga Judit

Helyi Választási Bizottság 
tagjai

Elnök: Dr. Bártfai Bence
Elnökhelyettes: Klojbert Nikolett

Tag: Szakály Ferenc
Póttag: Katona Tamás
Póttag: Réthalmi Eszter

A HVB címe: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C
e-mail címe: petijegyzo@upcmail.hu
Telefon: 88/ 787 919  vagy  30/ 9576 454
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