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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Benkõ-Benczúr Balázs

Az elmúlt 5 évet rossz döntések sorozata, olcsó, buta,
egyéni érdekeken alapuló alkuk, értelmetlen beruházá-
sok jellemzik. Változtatni kell, mégpedig úgy, hogy
mindenkinek, aki itt él, jobb legyen. Ne a külsõ ténye-
zõk, esetleg néhány ember saját érdeke szabja meg,
hogy mikor, mi legyen Zamárdiban, hanem mi hasz-
náljuk a lehetõségeket, és aki itt él, azoknak legyen leg-
inkább hasznára. 

Jövõ
Nekünk kell megszabni, mikor és milyen feltételek-

kel vagyunk hajlandóak befogadni egy-egy fesztivált. Június elejére és augusztus legvégére kell elpakolni,
szezonhosszabbítónak a két, már bevett fesztivált. Más külsõ fesztivál, mint például idén az Air Race,
akármennyit is hoz, csak elveszik az itteni emberek jókedvét. 

A nyár közepén viszont olyan színvonalas, értékes programokat kell szervezni a jelenlegi programkínálat
helyett, amelyek nekünk, a nyaralóknak a turistáknak egyaránt magas színvonalú, tartalmas kikapcsolódá-
si lehetõséget jelentenek. Sok pályázati forrás esélyt nyújt, hogy áprilistól október végéig jó programokkal
legyen tele a part, valamint a környezetvédelem jegyében óvni és csinosítani tudjuk zöld területeinket (pl.
NKA, EMMI, Vidékfejlesztés, nagy nemzeti vállalataink MOL, OTP stb.). Élni kell ezekkel a lehetõsé-
gekkel. 

Az így megnyújtott szezon rengeteg munkalehetõséget kínálna fiataljainknak is. Nem kellene innen seho-
va elmenniük állandó fenntartásuk érdekében! 

A helyi vállalkozók kezdeményezéseinek támogatása, felkarolása rendkívül fontos feladat. Õk a piacké-
pes értékteremtésükkel motorjai, fenntartói közösségünknek. 

A Gamesz, a Tourinform iroda mûködése nem szükségszerûen csak költségtermelõ teher kellene legyen
közösségünk számára. Piaci megközelítéssel, pl. a Tourinform iroda központi helyre történõ költöztetésé-
vel, visitor center, helyi áruk boltja (Zamárdi merchandising), helyi szolgáltatóház feladatokkal is felru-
házva, jövedelemtermelõ intézménnyé fejleszthetõ. Mint ahogyan a Gamesz feladatkörébe is bekapcsol-
hatók jövedelemtermelõ, szolgáltató feladatok is, így a bérek növelésére is lehetõség lenne.

A parkolás bevezetése egyértelmûen rossz döntés volt, nem ettõl lesz nagyváros Zamárdi. A kihelyezett
parkolóórák rondák, a magas díjak pedig még a nagyvonalú turistákat is sokszor a nem fizetõ övezetekbe
ûzik, ezzel parkolási káoszt okozva. 
A helyi lakosoknak ingyenes parkolást kell biztosítani, az óradíjak csökkentése pedig nagyobb fizetési haj-
landóságot, így várhatóan több bevételt, és a parkolási káosz csökkenését eredményezi. 

Jelentõs úthálózatfejlesztésre van szükség, fõképp az elhanyagolt Zamárdi-felsõi és Tóközi részeken.
Azonnali megoldást követel a járda építése a Csap utca és az Akácfa utcákban, valamint a biciklisták vé-
delmében, Szántóddal együttmûködve a bicikli út kialakítása is indokolt a Tihanyi kompig. 

Állandó éjjel-nappali segélyszolgálat szükségeltetik a helyi idõsek számára, ami adott esetben, szolgálta-
tásként ugyanígy a nyaralóknak is felajánlható. Télen, a fûtési szezonban fokozott figyelemmel. 

Szétesett a Polgárõrség, így újraszervezése mindenképpen szükséges. A saját érdekeink úgy kívánják, hogy
sokkal nagyobb támogatás mellett vigyázzunk saját magunkra. 

És végül, de nem utolsó sorban: nemzetközi szintû marketinget Zamárdinak! Amíg ilyen olcsó, ócska és
csak magyarul érthetõ kommunikációval rendelkezünk, nem várhatjuk el a folyamatos, nagylétszámú lá-
togatók, fõként a külföldi és presztízs turisták jelenlétét. 

Telefonszámom: +36 30 9004427, beszélgessünk, gondolkodjunk együtt Zamárdi jövõjérõl!
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Csákovics Gyulának hívnak, 54 éves vagyok, nõs, egy fiú és egy leány

gyermek édesapja.

1990-ben államvizsgáztam az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõisko-

lán. Az Önök bizalmából 25 éve vagyok települési képviselõ, 2006-tól

ZAMÁRDI polgármestere. Kilencedik éve vagyok a Balatoni Szövet-

ség elnökségi tagja.

13 évvel ezelõtt a település menedzselését vállaltam fel.

Zamárdi 2008-ban VÁROSSÁ vált. A városi rangnak köszönhetõen

indulhattunk az Integrált Városrehabilitációs pályázaton. Az elnyert

pályázatnak köszönhetõen újulhattak meg közintézményeink (VÁ-

ROSHÁZA, KÖZÖSSÉGI HÁZ, KERTMOZI). A városrehabilitá-

ciós projekt keretében készült el a RÁKÓCZI UTCA teljes rekonst-

rukciója, valamint a SZABADSÁG TÉR felújítása.

Felújítottuk az ÓVODÁT, az ISKOLÁT, az ORVOSI RENDELÕKET. Miközben az országban általános az or-

voshiány, Zamárdiban KETTÕ ORVOSI KÖRZET MÛKÖDIK, valamint biztosított a VÉDÕNÕI és FOG-

ORVOSI ELLÁTÁS is. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKAT ÉPÍTETTÜNK KI.

Regnálásom alatt képviselõtársaimmal tudatos és átgondolt KONCEPCIÓ alapján fejlesztettük a települést.

Évente mintegy 500 MILLIÓ FORINTOT FORDÍTOTTUNK FEJLESZTÉSEKRE, BERUHÁZÁSOKRA.

Minden évben 70-80 MILLIÓ FORINTOT KÖLTÖTTÜNK ÚTFELÚJÍTÁSOKRA (a település egész terü-

letén ZAMÁRDI-FELSÕN és SZÉPLAK-ALSÓN is).

JÁRDÁKAT, TEREKET, JÁTSZÓTEREKET, PARKOKAT, PARKOLÓKAT ÉPÍTETTÜNK.

ZAMÁRDI MA AZ EGYIK LEGDINAMIKUSABBAN FEJLÕDÕ BALATON-PARTI

TELEPÜLÉS. JELENTÕSEN FELÉRTÉKELÕDTEK A ZAMÁRDI INGATLANOK. 

ZAMÁRDI MÁRA A BALATONI TURIZMUS EGYIK FELLEGVÁRA LETT.

KEDVES ZAMÁRDIAK!

Az elért sikerek, a mi közös sikereink. MINDEN ZAMÁRDI POLGÁR SIKERE. 

Ezeket a kimagasló eredményeket nem értük volna el ÖSSZEFOGÁS, KÖZÖS GONDOLKODÁS nélkül.

KÖSZÖNETEMET fejezem ki a képviselõ-társaimnak, a bizottságok tagjainak, a civil szervezetek aktív tagja-

inak, a hivatali munkatársaimnak, minden Zamárdit SZERETÕ, a települést támogató embernek, mindazok-

nak, AKIK VELEM EGYÜTT HITTEK ÉS HISZNEK A VÁROS JÖVÕJÉBEN, akik munkájukkal, lelke-

sedésükkel és odaadásukkal segítették tevékenységemet, AKIKKEL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN VALÓDI KÖ-

ZÖSSÉGET ÉPÍTETTÜNK!

ZAMÁRDI MA EGY OLYAN BALATON-PARTI VÁROS, AMELYNEK VAN JÖVÕKÉPE!

MÉLTÁN LEHETÜNK BÜSZKÉK! Ugyanakkor nem dõlhetünk hátra, s nem ülhetünk a babérjainkon!

RENGETEG MÉG A KÖZÖS TEENDÕNK, SOK MUNKA VÁR MÉG RÁNK!

TISZTELT ZAMÁRDI VÁLASZTÓPOLGÁROK
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FOLYAMATBANLÉVÕ, ELÕKÉSZÍTETT PROJEKTEK:

- BÁCSKAI UTCAI KISHAJÓ KIKÖTÕ BÕVÍTÉSE, KORSZERÛSÍTÉSE
- BÁCSKAI UTCAI TÖBBFUNKCIÓS KIÁLLÍTÓ TÉR
- SZENT ISTVÁN UTCA DÉLI OLDALÁNAK FEJLESZTÉSE, FIATALOK SZÁMÁRA KEDVEZ-

MÉNYES TELKEK BIZTOSÍTÁSA
- JEGENYE TÉR, MINT TELEPÜLÉSI ALKÖZPONT KOMPLEX FEJLESZTÉSE
- ORGONA UTCAI STRAND ÉS KÖRNYÉKÉNEK FEJLESZTÉSE (VÍZELVEZETÉS MEGOL-

DÁSA, PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA, PARKOSÍTÁS)
- RÓZSA TÉRI SPORT PARK MEGVALÓSÍTÁSA
- TERMELÕI PIAC
- BÖLCSÕDE 
- AZ ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁSÁNAK FOLYTATÁSA

TOVÁBBRA IS HISZEM ÉS VALLOM: HA MINDEN ITT ÉLÕ EMBER NEMCSAK LAKJA EZT A
VÁROST, HANEM OTTHONÁNAK TEKINTI, KÖTÕDIK HOZZÁ, AZONOSUL VELE, FELE-
LÕSSÉGET VÁLLAL ÉRTE, HA MINDENKI TISZTESSÉGESEN ELVÉGZI A FELADATÁT, AK-
KOR EGY MINDENKI SZÁMÁRA ÉLHETÕBB, AZ IDELÁTOGATÓK, LETELEPÜLNI VÁGYÓK
RÉSZÉRE VONZÓ TELEPÜLÉST TEREMTHETÜNK.
SZERETNI ÉS TISZTELNI KELL AZ ITT ÉLÕKET! FELELÕSSÉGGEL TARTOZUNK EGYMÁ-
SÉRT! GONDOSKODNUNK KELL MINDEN ITT ÉLÕRÕL, GYERMEKRÕL ÉS IDÕS KORÚRÓL
EGYARÁNT!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
KEDVES ZAMÁRDIAK!

MOST SEM ÍGÉRHETEK MÁST, CSAK AZT, AMIT ÖT ÉVVEL EZELÕTT:
MINDEN ERÕMMEL ÉS TUDÁSOMMAL ARRA FOGOK TÖREKEDNI, HOGY ZAMÁRDI FEJ-
LÕDJÖN! AZ ÉVEK SORÁN MEGSZERZETT TAPASZTALATOMAT ÉS KITERJEDT, SOKOLDA-
LÚ KAPCSOLATRENDSZEREMET SZERETNÉM TOVÁBBRA IS A VÁROS SZOLGÁLATÁBA
ÁLLÍTANI.
EHHEZ A MUNKÁHOZ AD BIZTOS ALAPOT SZÁMOMRA A TELEPÜLÉSHEZ VALÓ KÖTÕ-
DÉSEM, ÉS ERÕT A HITEM!

KÖZÖSSÉG                   STABILITÁS                FEJLÕDÉS     

KÖSZÖNÖM EDDIGI MEGTISZTELÕ BIZALMUKAT, TÁMOGATÁSUKAT!
HÁLÁS VAGYOK  A SZERETETÉRT ÉS A BIZTATÁSÉRT!

TISZTELETTEL: Csákovics Gyula
Független polgármester jelölt
FIDESZ-KDNP TÁMOGATÁSSAL
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Tisztelt Zamárdi választópolgárok, kedves barátaim! 

A nevem Erdélyi Zsolt. 38 évvel ezelõtt valószínûleg nem azért
jöttem a világra, hogy egy ilyen magasztos célért, szeretett váro-
som vezetõ pozíciójáért kampányoljak. 
Hosszú, rögös volt az utam idáig. Zamárdiban nõttem fel,
Zamárdi az otthonom. Jelenleg egy személyszállítással foglalko-
zó cég nyugat-magyarországi terület vezetõjeként dolgozom.
Napi szinten emberekkel foglalkozom. Folytathatnám a sablon
bemutatkozásomat, de nem ezt fogom tenni. Inkább az egyik
legfontosabb ténnyel nyitnám a mondandómat. Hiszem, hogy
olyan tulajdonságokkal, kellõ ambícióval, intelligenciával, élet-
tapasztalattal, erõvel rendelkezem, amikre szükségem lehet vá-
rosunk vezetéséhez. 
Ti vagytok a kulcs ehhez, a támogatásotok nélkül ez nem fog si-
kerülni. Ezért arra kérlek titeket, hogy tiszteljetek meg a bizal-
matokkal és szavazzatok rám október 13-án. 

Messze nem vagyok tökéletes, de a szándékaim 100 százalékig    tökéletesek. 

Mit ígérek nektek? 
3 szóban összefoglalom a lényeget. MUNKÁT, MUNKÁT, MUNKÁT! 
Nem fogok felelõtlenül ígérgetni a szimpátiátok és a szavazatotok reményében. Én csak egy vagyok közü-
letek, egy, aki nagyot álmodott és most összefogásra buzdít minden olyan polgárt, aki az általam felvázolt
jövõképpel szimpatizál, a változást támogatja városunkban. Természetesen készültem, pontokba szedtem
a programomat. 
1. Megválasztásom esetén „direkt demokráciát” szeretnék bevezetni, szeretném belevonni a lakosságot az
õket és a várost érintõ döntésekbe. 
2. Az összes rendezvény, fesztivál körülményeit, szerzõdéseit, meg kell vizsgálni és újra kell tárgyalni õket
pénzügyi szempontból, ill. alakítani kell a feltételeken az emberi/környezeti hatásokat megvizsgálva. A
polgárok és a város érdekeinek megvédése a legfõbb cél. 
3. A fizetõ parkolási rendszer azonnali felülvizsgálata, újragondolása, áttervezése szükséges!
4. A különféle bevételek, pályázati pénzek, adók, uniós források révén soha nem látott összegbõl gazdál-
kodhat Zamárdi. Mégsem látom a városban az ezzel egyenesen arányos fejlõdést. 
A külterületek ; Zamárdi-felsõ , Széplak-alsó és Tóköz puszta teljesen múlt századi állapotban vannak. Az
azonnali fejlesztések elengedhetetlenek. (Közvilágítás, utcák, terek rendbe tétele ... !)
Továbbá egységes arculat kialakítása szükséges a város és a szabad strand egész területén. Rendezett,
funkcionális, a kornak megfelelõ, de a múltat tiszteletben tartó városkép a célom.
5. A lakosság és a város zavartalan mûködésének érdekében szükségesnek érzem a hivatali ügyfélfogadá-
si rendszer átalakítását is. Szezonális jelleggel délutáni /hétvégi fogadóórák biztosítása a dolgozó polgá-
rok, valamint az üdülõtulajdonosok igényeit figyelembe véve. Valamint újra szeretnék lakossági/üdülõhe-
lyi fórumokat tartani . Minden polgárnak joga van véleményt formálni, befolyásolni az életét alakító dön-
téseket.
6. Új polgárbarát helyi rendeletek, lakosság központú vezetés és polgármesteri hivatal, teljes szemléletvál-
tozás a legfelsõbb vezetésben, az élhetõség érdekében. Szintén nagyon fontos dolgoknak tartom ezeket.
Valamint a lakosság, helyi vállalkozók, civil szervezetek, egyesületek érdekeinek összehangolása is létfon-
tosságú. 
Elismerem a jelenlegi vezetõség eredményeit, munkásságát. Kitartó munkájukkal felhelyezték Zamárdit
a Világtérképre, de a töretlen fejlõdés érdekében mégis azt mondom, hogy eljött az idõ, hogy új irányvo-
nalat célozzunk meg közösen. A világ elhalad mellettünk ha nem figyelünk oda! Én már nyertem, mert
itt lehetek általatok. Duzzadok az erõtõl, a magabiztosságtól, tettre kész állapotban várom a pillanatot,
amikor együtt gyõzelemre fogunk törni! Egy valami biztos. Én, Erdélyi Zsolt, Zamárdi szülötte és polgá-
ra, büszke vagyok Zamárdira, az itt lakókra, büszke vagyok arra, hogy itt élhetek és büszkén hirdethetem
a világ minden szegletében ezt. Az idõmet, energiámat, tudásomat ajánlom fel szeretett városom és pol-
gárai számára. Újult erõt, lendületet hoznék a város számára. És még egy dolgot ne felejtsünk el! Zamár-
di és a Balaton mindenkié! Zamárdi fiataljai tettre készek. Építsünk együtt egy új és élhetõ Zamárdit! 

De ne felejtsük el azt sem,”Ha békét akarsz, elõször meg kell vívni a háborút”! 
Gyertek velem és változtassuk meg közösen a jövõt! 
Tisztelettel, Erdélyi Zsolt - Zamárdi Város független polgármester és képviselõ jelöltje.
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KÉPVISELÕJELÖLTEK

Benkõ-Benczúr Balázs képviselõjelölt

Méltó képviselõ-testületet Zamárdinak!

Zamárdi közösségének megfelelõ képviseletét olyan testület képes
ellátni, amelynek tagjai jó gondolkodású, felkészült, jó megoldáso-
kat és jó példákat ismerõ, közösségünk érdekeire, és a világra is nyi-
tott, a közösségi értékeket fontosnak tartó személyek. Csak egy
ilyen csapat képes Zamárdit közös munkával, megfelelõ döntések-
kel jó irányba vinni. 

A jelenlegi képviselõ-testület rombol és nem épít, megalkuvó, az egyedi érdeket helyezi a közösség érde-
kei elé.
Pedig képviselõnek lenni nem kiváltság, hanem odafigyelés, felelõsség, felkészültség és munka. 
Saját munkám során, saját érdekeimet sokszor háttérbe szorítva tettem 11 éven keresztül a településért,
hoztam ide olyan programokat, amelyek Zamárdit feltették a hazai kulturális térképre. Egymagam több
és rangosabb eseményeket szerveztem és tettem ingyen elérhetõvé mindenki számára - saját költségemen
és nem a közösségi kasszából-, mint az Önkormányzat. Azért, hogy településünk jobb, érdekesebb, és fi-
ataljaink számára is vonzó hely legyen. 

A vállalkozások, jó ötletek felkarolása, segítése, a fiatalok megtartása, a piaci szemlélet elõtérbe helyezé-
se, a település vonzóvá tétele, a biztonságunk, az infrastruktúra fejlesztése, az idõsekre való odafigyelés a
fontos kérdések számomra.

Kell egy csapat!

Telefonszámom: +36 30 9004427, beszélgessünk, gondolkodjunk együtt Zamárdi jövõjérõl! 

Tisztelt Zamárdiak!

Több, mint 10 éve élek már Zamárdiban, a kezdetektõl fogva az I.
számú Háziorvosi Rendelõben dolgozom. 

Hivatásomból adódóan sokféle emberi sorssal találkozom, emiatt is
szociális meglehetõsen érzékeny vagyok, ezért fontosnak tartom a
szociális háló megerõsítését és kiterjesztését. 

Tapasztaltam, hogy az ingatlanárak jelentõs emelkedése miatt a
zamárdi fiatalok itthon maradása nehezen megoldható, ezért fel-
adatomnak érzem segítésüket, mivel a jövõ záloga, hogy fiataljaink
köztünk maradjanak. 

Mindannyiunk közös érdeke meglévõ természeti értékeink, elsõsorban a Balaton, illetve a hozzá kapcso-
lódó zöld területeink fokozott védelme és a következõ generációknak való megõrzése. 

Szívügyemnek tekintem az állatvédelmet is, a környezõ településeken már kiválóan vizsgáztak a kutyás
fürdõhelyek, melyek lehetõvé teszik a kulturált, higiénikus és egyben legális fürdõzését négylábú társaink
számára. 

Önök közül legtöbbjükkel már személyesen is találkoztam és tudják, hogy bármikor bizalommal fordul-
hatnak hozzám. 

Ha Ön is egyetért elképzeléseimmel, kérem támogasson szavazatával! 
Bereczki Brigitta
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Bráder Katalinnak hívnak.

Gyermekkoromtól Zamárdiban élek. Jelenleg 2 gyermekemmel. a
párommal. a szüleimmel és a testvéremmel egy háztartásban.
Itt végeztem el az általános iskolát, 20 éve pedig nõí-férfi
fodrászként dolgozom és a vendégeim egy részének az otthonában
készítem el a frizuráját.

Gyakran megosztják velem a városunkkal kapcsolatos
észrevételeiket is.Szívesen meghallgatom õket és a lehetõségeimhez
mérten közvetítem az ötleteiket és a javaslataikat a megfelelõ
személyekhez.
Így merült fel bennem, hogy megválasztott képviselõként még

hatékonyabban tudnám végezni ezt a tevékenységemet.
Önöknek - Önökért - Zamárdiért!

Szavazzanak rám, tiszteljenek meg a bizalmukkal!

Köszönettel:
Bráder Katalin

Üdvözlöm Önöket!

Domján Zoltán Csaba vagyok. 52 éves, zamárdi lakos. 1990-ben

házasodtam, azóta itt élek szeretett családommal. Nagyon megsze-

rettem az itt élõ embereket, és magát Zamárdit. 1997-óta a helyi

GAMESZ-nál dolgozom és ez által sok mindenbe van be- illetve

rálátásom. Úgy gondolom, hogy józan ésszel és ötletekkel segíthet-

ném Zamárdit a további fejlõdésben. A mottóm: Ne ígérgess, cse-

lekedj!

Szavazzanak rám október 13-án!

Õszinte tisztelettel:

Domján Zoltán Csaba

Kedves Zamárdi Választók!

Egyed Zoltán Attila vagyok. Az elmúlt években Zamárdi
fejlõdéséért dolgozhattam az Önök bizalmából. Szeretném
megköszönni ezt.

Zamárdi város mára egy jól csengõ ismert és elismert név lett a
balatoni települések között, és ez mindannyiunk közös érdeme. 

Eddig is és ezután is azért fogok legjobb tudásom szerint dolgozni,
hogy Zamárdi legyen a legjobb! Itt élõként, vagy képviselõként- ez
már Önökön múlik.

Legyen Zamárdi a legjobb…

Türelmet, kitartást és bölcs választást kívánok mindannyiunknak.



2019. október 9.oldal Zamárdi Hírmondó

Kedves Zamárdi Választópolgárok !

Mindenek elõtt szeretném megköszönni a támogatást és bizalmat,
amit az elmúlt 5 évben kaptam Önöktõl és ez által Zamárdi Város
Képviselõ-testületének tagja lehettem.
Bizonyára sokan ismernek, mivel Zamárdiban születtem és itt élek
immár 55 éve. A munkám is ide köt, több mint 30 éve vagyok vál-
lalkozó, ebbõl 23 éve vendéglátó vállalkozást vezetek.
Képviselõként az elmúlt 5 év eredményeit talán nem kell leírnom, hisz
a Zamárdi Hírmondó részletesen bemutatja a megvalósult
fejlesztéseket. Természetesen tisztában vagyok a hiányosságokkal, de
úgy gondolom, hogy a fejlõdés iránya jó és a megkezdett munkát foly-
tatni kell. A következõ évek feladatai, a parti sétány tovább építése,

kikötõ fejlesztése, a Kiss Ernõ utca tovább építése és még sorolhatnám. Amit nagyon fontos feladatnak
tartok, a Balaton Sound következõ szerzõdésének alapjaiban történõ újra értelmezése, amennyiben
Zamárdi szükségét látja a fesztiválok folytatásának. Ebben a következõ testületnek nagy felelõssége lesz,
hiszen nem mindegy, hogy Zamárdi milyen jövõ képet formál magának.
Ehhez a munkához kérem az Önök támogatását és bizalmát! 

Tisztelettel és köszönettel 
Elter Imre képviselõjelölt

Gál Péter mûvelõdésszervezõ

Tisztelt Választópolgárok!

Az elmúlt ciklus személyes összegzéseként elmondhatom, a Zamárdi-
felsõi körzetembõl kapott minden megkeresést tisztességgel továbbí-
tottam az illetékeseknek, és ismételtem, ha szükséges volt. Elértem,
hogy területemen is bõven történt útfelújítás, szilárdburkolatra váltás,
mindemellett a legértékesebb eredménynek azt tartom, hogy a ka-
landparktól keletre esõ, 7-es út menti szakaszon a tervezés elfogadá-

sával megkezdõdik az évek óta vágyott járdaépítési folyamat. A Humán Bizottság elnökeként kijelenthetem,
a bizottság mindent megtett a jogszabályok keretei közt, hogy a rászorultakon segítsen. Ha nem volt intéz-
ményes mód, civil megoldásokat kerestünk, hogy senkit ne hagyjunk magára bajában (adománygyûjtés, szün-
idõi étkezés megszervezése, stb.).  
Az elmúlt öt év nagy eredményei a testületi és bizottsági tagok valamint a köztisztviselõk komoly munkáján
alapulnak: a Fõ utca, Siófoki út, Kiss Ernõ utca, szabad strand, iskola, óvoda, orvosi rendelõk, Szabadság tér,
Endrédi út, rendezvénytér, Gamesz-géppark fejlesztése; a civil szervezetek és rendezvényeik támogatása, és
sorolhatnánk. Mindezek együtt több mint 1 milliárd Ft feletti új érték! Kedves ügyeim, mert felvetéseim való-
sultak-valósulnak meg „több szem, többet lát” alapon: Egészségkert, Ustrzyki Dolne-park, fövenystrand a
Kilátó utcánál. 
Az új ciklusban fontos céloknak tekinteném: vigyék el a Strandfesztivál mellõl végleg a Be my Lake-fesz-
tivált, és ha lesz Sound, június végére essék! Ha egy nagy fesztivál maradna csak 2020 után, legyen a másik a
debreceni virágkarnevál mintájára egy folyamatosan kibontakozó zamárdi vízi karnevál! A puha jogszabály-
ok ellenére lépjünk elõre a fesztiváli zajszintek csökkentésében! A kikötõbõvítés a környezõ Margó sétány
és Bácskai utcai parti szakasz fejlesztésével együtt az új testület egyik leglényegesebb feladata lehetne! A kü-
lönféle kisboltok eltûnése mellett sem szabad szó nélkül elmenni! A magányos idõsek biztonságérzetét is van
mód intézményesen növelni.
Zamárdi a Balaton szíve: 2003 óta szervezem meg társaimmal a játszadalomban a szlogent adó szívet. Szó
szerinti összefogás a szeretet jegyében, a viszálykodással szemben. Kedves Zamárdiak, ha végignézik a 19 fõs

listát, mérlegeljenek, és olyan jelöltek nevéhez tegyék az X-et, akik hûek e szlogenhez és rátermetten képesek szol-

gálni városunkat!



Zamárdi Hírmondó 10.oldal 2019. október

Lain Viktória vagyok, 38 éve Zamárdi az otthonom. 

3 gyermekem:  Zsombor 17 éves, kaposvári gimnazista, az Arany János
Tehetséggondozó Program tanulója; Klaudia és Johanna 13 éves helyi
általános iskolások. 

Ide köt minket minden, ez a mi városunk! Ezért szeretnék többet ten-
ni a jövõben értünk, zamárdiakért!

Ma a világunkat átszövi a pártpolitika, mégis azt gondolom, hogy telje-
sen mindegy kinek mi a politikai világnézete, nekünk itt helyben az a
fontos, mit szeretnének a zamárdiak. És én ezért szeretnék dolgozni,
ahogy azt édesapám, Lain Ferenc is tette. Az õ örökségét szeretném to-
vább vinni, aminek a lényege abból állt: tegyünk meg mindent

Zamárdiért. Hogy az unokái is büszkén vallják majd magukat zamárdinak.
Sokszor hallom azt a kritikát, hogy a fiatalok nem vállalnak közéleti szerepet, de most felvesszük a kesztyût és
bebizonyítjuk, hogy eljött az idõ, igenis vannak helyi fiatalok, akik dolgoznak a helyi ügyekért.  Igenis kellenek
a fiatalok a helyi politikába, hiszen mi értjük igazán a jövõt, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a fesztiválok, a
nyaralók és a helyi érdekek között. Szeretnék tenni azért, hogy ne egy megosztott település legyünk, hanem
minden Zamárdi érdekét szolgálja a települést vezetõk munkája! Önökön múlik, hogy a következõ 5 évben kik
és hogyan képviseljék ezt a várost!
ZAMÁRDI, ZAMÁRDI-FELSÕ, SZÉPLAK-ALSÓ ÉS TÓKÖZPUSZTA VÁLASZTÓPOLGÁRAI!

Az összetartozás jegyében kérek Mindenkit, 2019. október 13-án, az önkormányzati választáson menjenek el
szavazni! Köszönöm!

Tisztelt Zamárdiak!
Mojzer Lászlóné Kiss Ibolya vagyok, 63 éves. Születésem óta
Zamárdiban élek. Két felnõtt gyermekem, három unokám van; fér-
jem Zamárdiban rendõr volt, nyugdíjazásáig. Jelenleg biztonsági õr-
ként dolgozom. Ismerem és szeretem Zamárdit, ismerem az itt élõk
gondjait, problémáit mindig szívesen segítek másokon. Jelenleg is
összefogom, képviselem sok zamárdi család érdekét. Emellett sok
emberrel beszélek, rengeteg problémával találkozom, melyek szin-
tén megoldásra várnak. Képviselõként továbbra is a köz érdekét fo-
gom szem elõtt tartani és elvárom, hogy más is ezt tegye, aki erre
posztra pályázik. Igazságosan és õszintén kívánok az Önök, szá-
monkérhetõ, képviselõje lenni. 
Amennyiben Önök is így gondolják, kérem támogassanak
szavazataikkal október 13-án.

Az Önök segítségével, ötleteikkel dolgozzunk együtt Zamárdiért!
Köszönettel: Mojzer Lászlóné

Tisztelt Zamárdi választópolgárok, kedves barátaim!  Részletes
bemutatkozásomat,programomat,céljaimat a polgármester jelöl-
teknek fenntartott helyen találjátok . Munka ,  munka  és munka  ,
ezt ígérhetem meg nektek. Hiszek abban, hogy képviselhetem a
nekem bizalmat szavazók érdekeit a következõ ciklusban. Bízom a
szavazó polgárok józan és racionális gondolkodásában,  döntésé-
ben . Ne felejtsük el, Városunk jövõje a tét! Én felkészültem a rám
váró feladatra és  hiszem,hogy rendelkezem olyan tulajdonságok-
kal,kellõ ambícióval,intelligenciával,élettapasztalattal,  erõvel ,
amikre szükségem lehet az adott pozíció betöltéséhez.        Szavaz-
zatok  rám  , szavazzatok a változásra!

Tisztelettel Erdélyi Zsolt független képviselõ jelölt.



2019. október 11.oldal Zamárdi Hírmondó

Tisztelt Zamárdiak!

Matyikó Zsuzsanna vagyok, születésem óta Zamárdiban élek. Tanár-
ként dolgozom Balatonendréden.
2006 és 2010 között képviselõként, azóta alpolgármesterként veszek
részt az önkormányzat munkájában. A választási ígéretem akkor és az-
óta is a tisztesség és a becsületes munka volt. Ezt minden körülmények
között betartottam. Nagy örömömre ebben a ciklusban a területemen
több olyan beruházás valósult meg, amelyet megígértem: a Templom
tér a parkolóval,mögötte a játszótérrel,  a Fõ utcai járda, a kisbolt elõt-
ti terület, ill. a szolgálati lakás felújítása teljessé tette az „óvárosi részt”.
A Szõlõhegyi utcai járda megvalósítása hamarosan elkezdõdik. 

Természetesen a Kõhegyen és környékén van mit fejleszteni, ill. a Rét-
földi utcai járdát is megvalósíthatónak látom. A Honvéd utca közleke-
dési problémáit is meg kell oldani.

Az elmúlt 5 év jelentõs eredményének tartom, hogy az önkormányzat jó pénzügyi helyzetben van. A fejleszté-
sek mellett az idén is közel 20 millió Ft-tal tudta támogatni  a civil szervezeteket, kezdeményezéseket, akik ak-
tívan, az önkormányzattal együttmûködve dolgoznak.
Az átlátható, átgondolt és észszerû költségvetésnek köszönhetõen lehetõvé vált sok nagy értékû beruházás
megvalósítása  is: pl. Szabadság tér, Templom tér,Kiss Ernõ utca korszerûsítése, Platánia játszótér,Margó Ede
sétány, Margó Ede tér,egyéb  játszótérfejlesztések, Endrédi utcai járda, Rendezvénytér, Ponty utca teljes re-
konstrukciója, Siófoki utca, fövenystrand, parkoló a Wellamarin mellett, iskola energetikai korszerûsítése, óvo-
da teljes rekonstrukciója. Ezek pályázatok útján, ill. saját forrásból valósultak meg.
Természetesen van bõven tennivaló: a legfontosabb a kikötõ fejlesztése és a Bácskai utca környékének rendbe
tétele. Ennyi év tapasztalatával mondom, az ígéretek és a tervek megvalósításához pénz kell, ezért olyan ta-
pasztalt polgármesterre van szükség, aki képes a város érdekében a fejlesztések megvalósításához megfelelõ
támogatottságot és forrást szerezni.
A problémák mellett sem mennék el: neuralgikus pont a Balaton Sound, mely a sok probléma ellenére jelen-
tõs bevételi forrás úgy a városnak, mind az idegenforgalommal foglalkozó lakóinak. Errõl azt gondolom, hogy
vagyunk már olyan pozícióban, hogy elérjük, hogy júniusban rendezzék. Ha ez nem sikerül, el kell gondolkod-
ni a továbbiakról.
Ez a nyár is bebizonyította, hogy a B My Lake fesztivált ki kell iktatnunk az életünkbõl.
Sok finomítani való van a parkolási rendszeren is. Támogatom a GAMESZ létszámának megemelését a nyári
szezonra a megnövekedett munka miatt.
Ebben a ciklusban a képviselõi munkán túl a kulturális események szervezése is a teendõim közé tartozott: pl.
a 10 éves városi rang megünneplése, Filmesek fala szervezése és egyéb kisebb rendezvények. 2018-ban szép, de
nagyon munkaigényes feladatom volt: a várossá válás 10 éves évfordulójára kiadott „Kisváros nagy szívvel” cí-
mû könyv szerkesztése.
A Hírmondóban igyekeztem részletes és korrekt tájékoztatást adni a testületi ülésekrõl. 

Felelõs voltam a testvértelepülési kapcsolatokért-különösen a malschiakkal és villányiakkal való kapcsolatunk
élõ és élénk.
A vendégház és a nyári orvoslakás felújítását és berendezését személyesen vittem végig. Nyaranta kedves fel-
adatom a hûséges vendégek köszöntése. A hozzám fordulóknak igyekeztem segíteni a jogszabályi kereteken
belül. 
Tisztelt Zamárdiak! A 19 jelöltbõl lelkiismeretük, józan megfontolásuk szerint válasszák ki az alkalmasnak vél-
teket! A magam részérõl felelõsségteljes gondolkodást, képességeim szerinti legjobb döntéseket ígérhetek.

Tisztelettel: Matyikó Zsuzsanna, független jelölt



Tisztelt választók!

Lassan 25 éve élek és dolgozom Zamárdiban, jelenlegi területemen:
a pálinkakészítésben nyugodtan kijelenthetjük, hogy mind országon
belül, mind nemzetközi szinten a település hírnevét is öregbítve tar-
tozom országunk legjobbjai közé.  Az egész éves turizmusért dolgo-
zó Balatoni Kör alapító tagja vagyok és ezen szervezet segítségével
mi 2020 január 25-re szervezünk Gasztronómia Fesztivált Zamárdi-
ba.
Számomra nem csak választások alkalmával fontos Zamárdi és az
itt élõ emberek, ezért büszkén vállalom, hogy a mára nagyon sike-
res iskolai és óvodai alapítványt én hoztam létre!
Ami talán fontosnak tûnhet még, hogy képviselõjelölt társaim közül

talán én laktam a legtöbb helyen városunkban így minden területrészt pontosan ismerek és talán azzal is
tisztában vagyok, hol és mik a fejlesztendõ, megoldandó problémák. Programot a Polgármester jelöltek-
nek kellene vázolni, én csak számomra mindenképp fontos dolgokat szeretnék felsorolni:
Tovább kell fejleszteni az óvodát, minél elõbb el kell készülnie a bölcsõdének.
Minden gyereknek 14 éves koráig meg kell tanulni úszni, korcsolyázni, vitorlázni!
Minden utcának szilárd burkolatot kell kapni.
A forgalmas utcákon járdákat kell építeni / pl. Knézich u. /
Azonnal akár saját forrásból is meg kell oldani a Rév bejárótól a Szt. István útig a kerékpáros közleke-
dést.

Zamárdi Hírmondó 12.oldal 2019. október

Tisztelt választópolgárok, kedves barátaim, ismerõseim.

Engedjék meg, hogy (azok kedvéért akik nem ismernek) pár szóban
bemutatkozzam.

A nevem Nyeste Gábor. Születésem óta itt lakom, itt töltöttem gye-
rekkoromat és most is itt élek családommal. Nõs ember vagyok, je-
lenleg 41 éves, két gyermek szeretõ apja. Munkámat tekintve világ-
látott embernek tartom magam: gyerekkoromban zenéltem, éveken
át dolgoztam szakácsként és recepciósként is a vendéglátásban,
majd közel 15 évet töltöttem a számítástechnika és az informatika
világában, ahonnan számtalan helybéli is ismerhet. Jelenleg is eb-
ben a tevékenységi körben dolgozok, immáron ipari alpinistaként.
Megértetem magam Angol és Német nyelveken, bár ezen a terüle-
ten bõven van még hova fejlõdnöm.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek során meglehetõsen kevés beleszólása volt az itt élõknek azokba a
döntési folyamatokba, melyek a település jövõjét érintik. Legyen szó akár a fesztiválokról, vagy akár a par-
kolási rendszer bevezetésérõl, véleményem szerint nem kérdezték meg az itt élõket és nem vonják be azo-
kat, akik a bõrükön érzik ezen döntések eredményét. Célom, hogy ez megváltozzon! Szeretném, ha a he-
lyiek szélesebb körû tájékoztatást kapnának a fontosabb döntések elõtt és akár lakossági fórumokon be-
leszólást kaphatnának a saját jövõjükbe. Tisztában vagyok vele, hogy a település számára, valamint az itt
élõknek is fontos bevételi forrást jelentenek a fesztiválok, és habár én a családosok és pihenni vágyók ér-
dekeit tartom szem elõtt mégis úgy gondolom, van megoldás arra, hogy mindenki elégedett legyen és meg-
találja azt a szórakozási vagy pihenési formát, amit keres, mert én hiszek a párbeszéd erejében!

Ha ön is úgy érzi, hogy választópolgárként kirekesztették a fontosabb döntésekbõl, ha úgy gondolja hogy
nem kérdezték meg, nem kérték ki a véleményét mielõtt döntöttek a települést és közvetve önt érintõ kér-
désekben, akkor kérem, hogy szavazzon rám!



Pálfi Norbert képviselõjelölt
Kedves Zamárdiak-Tisztelt választópolgárok!

Pálfi Norbertnek hívnak, 1981-ben születtem Siófokon. Szü-
letésem óta Zamárdiban élek. Édesapámmal és családommal
két vállalkozást is irányítok. Villanyszerelõként és mint Ven-
déglátóként a lakosság nagy része jól ismer.Munkáim során
rengeteg lakosnak halgattam meg a várost érintõ észrevéte-
leit, panaszait. A mindennapjaimat a választópolgárokkal
élem, ezért szeretnék segíteni ezek megoldásában.
Hoszzútávú stratégiai célokat kell megvalósítani a Város jö-
võjében. Párat említve mint pl. a közlekedési lámpák, az
útfelujítások, felsztivált érintõ problémák orvoslása.Ezért
tartom fontosnak hogy a fiatalok is betekintést, valamint

hozzászólást nyerjenek városunk életében.
Úgy gondolom,hogy az idõsebbek tapasztalatai valamint a fiatalok új ötletei és lendülete nagy-
ban hozzájárulnának városunk további fejlõdésében. 
Októberi választáson számítok az Önök szavazataira is!

Köszönettel:Pálfi Norbert

Tisztelettel üdvözlök mindenkit.

Pálfi István egyéni vállalkozó vagyok, a Fidesz –KDNP helyi képvi-
selõjelöltje.

Az elmúlt két ciklusban,- mint külsõs bizottsági tag, tevékenyen vet-
tem részt a város pénzügyi, és egyéb aktuális ügyeinek rendezésé-
ben.

Így teljes rálátásom van a folyamatban lévõ, - és a már elõkészített
ügyekre, amelyekben legjobb belátásom szerint próbálok, - a város
érdekeit figyelembe véve dönteni.

Természetesen tudok a polgárok,- a velem személyesen megosztott, - és a különbözõ települési rendezvé-
nyeken felvetett problémáikról, amelyekre megválasztásom esetén minden erõmmel keresném a megol-
dásokat, remélve, hogy a nagy többségnek megfelel.

Köszönettel Pálfi István 
Fidesz-KDNP

2019. október 13.oldal Zamárdi Hírmondó

A kiserdõ – Szamárkõ – területét rendbe kell hozni és turisztikai látnivalóvá fejleszteni.
Végre el kéne indítani a Szt.István u. déli oldalán a telekkialakításokat, és helyi fiataloknak kedvezményes
telekvásárlási lehetõséget kell teremteni, esetlegesen Fecske ház építését is meg kéne fontolni.
Meg kell vizsgálni egy kutyásstrand kialakításának a lehetõségét.
Zamárdiba nem szabad több nyári rendezvényt beengedni, a meglévõket pedig komoly szabályrendszer-
be kell terelni / hang, környezeti terhelés, idõpont kialakítás, bérleti díj felülvizsgálat/
A Veszprémi 2023 Európa Kulturális Fõvárosa rendezvénysorozatból néhányat Zamárdiba hozni.
Õszi – Téli – Tavaszi tömegsport rendezvényeket idecsábítani.
Zamárdit az év 12 hónapjában vonzóvá tenni!
Ha bizalmukat és szavazatukat megkapom október 13-án, komoly dolgok kezdõdhetnek el.

Tisztelettel: Pach Gábor
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Tisztelt Választópolgárok!

Nevem Schwarc Béla, 1968. június 20-án születtem Siófokon. Nõs
vagyok, két gyermekem van. Ildikó 19 éves, a Kaposvári Egyetemen
óvodapedagógiát tanul, Bélus 17 éves a Pannonhalmi Bencés Gim-
názium végzõs hallgatója. Tõsgyökeres zamárdi lakos vagyok.
Az E.ON Kaposvári üzemigazgatóságának siófoki telephelyén dol-

gozom, mint létesítési koordinátor. 

Az elõzõ 2014-2019-es ciklusban a zamárdi lakosok bizalmából
képviselõ lehettem.

Igyekeztem a város és lakóinak érdekeit képviselni. 
Akik hozzám fordultak problémájukkal tudják rólam, hogy mindig

próbáltam a legjobb tudásom szerint segíteni. 
A bizottsági és testületi üléseken mindig „igennel” vagy „nemmel”

szavaztam, nem tartózkodtam és nyitott voltam minden új dologra,
ami a település érdekét szolgálta.

Tudom, hogy a képviselõi munkát csak az emberek iránti alázattal lehet végezni.

Büszke vagyok arra, hogy képviselõségem ideje alatt számos nagy beruházás készült településünkön.
Zamárdi iránt érzett elkötelezettségembõl fakadóan igyekeztem a saját szakterületemhez kapcsolódó,
áramszolgáltató által elvégezhetõ beruházásokat véghezvitetni.

Többek között elbontattam az Arany J., Szent István és Jókai utcákban, valamint a Vasútállomás mellett
–az 1920-as évek óta meglévõ- és az Iskola udvarán keresztülhúzódó 22 kV-os távvezetékeket. Helyettük
földkábel lett elhelyezve, ami nem rontja a városképet és nem akadályozza a fákat a növekedésben.
Az én ötletem alapján valósult meg a Szabadság tér és a Templom tér elektromos vezetékeinek földká-

belbe helyezése a beruházás során.

Felújíttattuk az Óvodát és az Általános Iskolát is, amit nagyon fontos dolognak tartok, mivel annak a te-
lepülésnek van jövõje, ahol vannak gyerekek. Ezért és a fiatalok helyben maradása miatt elengedhetetlen-
nek tartom egy bölcsõde megépítését is.  

Hobbim a lótartás, a lovas hagyományok õrzése. A fogatversenyzést már átadtam fiamnak. Õt segítem
és támogatom, hiszen egyre jobb eredményeket tudhat magáénak.

Lovainkkal szívesen megyünk ingyen minden Zamárdi rendezvényre. Nagyon szeretik a gyerekek az óvo-
dában és a felnõttek is a civil szervezetek által rendezett programokon.

A Zamárdi Petõfi SE alelnöke vagyok, fiam és lányom az egyesület tagjaiként zamárdi színekben verse-
nyez, ezzel is öregbítve településünk hírnevét.

Fontosnak tartom a fesztiválok átgondolását - a nyári idõszakban legyen minden hónapban egy „csend
hétvégéje”-, a Vasút utcai járda felújítását, a József A. utca végének rendezését.
A Lesz Vigasz Sörözõnél a Rákóczi utca folytatásaként a Szabadság térre egy gyalogátkelõhely létesíté-

sét szeretném támogatni. 
Edisonnal egyetértve, hiszem, hogy „Minden érdemleges cél eléréséhez három dolog kell: kemény mun-

ka, kitartás és jó ész.”

Továbbra is számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám!

Tisztelettel: Schwarc Béla
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Szabó Gábor vagyok, a 2014-19 közötti ciklusban önkormányzati
képviselõ, a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint a Humán
Bizottság tagja voltam.

Hogyan képzelem Zamárdi jövõjét?
Folytatni kell a fejlesztést a pályázatok adta lehetõségek maximális
kihasználásával, és saját források felhasználásával. Elsõdlegesen az
intézmények (oktatás, egészségügy), az úthálózat, megújuló
energiaforrások, környezetvédelem, és a turizmus fejlesztési
területeken képzelem el. Szükségesség, és fenntarthatóság a két leg-
fontosabb szempontom.

Vissza kell adni a fõszezont a nyaralóvendégeknek, ez egyértelmûen
a tömegrendezvények dátumának áthelyezését jelenti. Kizárólag a településérdekeinek maximálisan
megfelelõ paraméterek megvalósulása mellett tudom támogatni a nagy fesztiválok további megrendezését
Zamárdiban!
Helyi gyermekek, fiatalok támogatása a bölcsõdétõl a felsõoktatásig, kiemelt figyelem az idõseknek,
különösen az egyedül élõknek.
Kérem, hogy menjenek el szavazni, hiszen közös jövõnkrõl együtt kell döntenünk!
Támogassanak szavazatukkal, hogy folytathassam munkám önökért, Zamárdiért!

Szilveszterné Nagy Beátának hívnak 33 éve vagyok Zamárdi lakó-

ja, ide születtem, ide jártam iskolába ,itt nõttem fel.  Férjemmel kö-

zösen a városba terveztük a családalapítást is. Két kislányunk is  ide

született , itt fognak felnõni így fontosnak tartom ,hogy Zamárdi fé-

nye megmaradjon.

A város lakóival beszélgetve jöttem rá igazán ,hogy mennyi megva-
lósítandó dolog van a településen. Az elmúlt években jeleztem az
önkormányzat felé , hogy vannak szakaszok  ahová  a járda  elen-
gedhetetlen lenne , hiszen pl. az  Óvoda  felé  és  a Balaton parton 
( Margó Ede sétányon)  sem készült el teljes egészében , sok-sok be-
ruházás amit csak a város egyik fele élvezhet. 

Célom:
- A fejlesztések átgondoltabb , egységesebb megvalósítására  való törekvés!
- A helyi vállalkozókat , civileket , egyesületeket támogatni a hosszútávú minõségi közös munka érde-

kében.
- Mindenki számára megismerhetõ költségvetés és példamutató gazdálkodás!
- Biztonságos , járható gyalogos és kerékpárutak megteremtése!
- Továbbá hangsúlyt kell fektetni  Zamárdi kistérségeinek  ( Zamárdi-felsõ, Tóközpuszta, Széplak-alsó)

élhetõbbé, jobbá tételére!
Ez csak pár dolog ahhoz képest ,amit tenni szeretnék a városunkért!

Meggyõzõdésem, hogy az önkormányzatban nem némán  bólogató emberekre  van szükség , hanem
önállóan gondolkodó , a városért közösen tenni akaró képviselõkre. Olyanokra akik egymást nem le-
gyõzni, hanem meggyõzni akarják a közös cél a lakóhelyünk érdekében!  
Szavazzanak rám , én Önöket képviselem! 

Köszönettel :
Szilveszterné Nagy Beáta
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Zamárdi Hírmondó
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Kedves Zamárdiak! Tisztelt Választópolgárok!

Vass Lajos vagyok, független képviselõjelöltként indulok.

1969-ben születtem, 1991-ben szereztem diplomát, közel 3 évtizede
élek Zamárdiban. Feleségemmel, Pusztai Mariannal 27 éve veze-
tem saját éttermünket, a Pizza Pazzát. Fiam, Máté, közgazdász.

Látom és elismerem a település ezalatt a 30 év alatt elért fejlõdését,
de nem hagyhatom szó nélkül bizonyos  területek fejlesztésének el-
maradását.

Mint mindenki, aki az idegenforgalomból él, szeretném én is meg-
hosszabbítani a szezont, növelni a minõségi turizmus arányát, de eh-
hez a településnek kell tennie, hogy a vendég szezonon kívül is ide
jöjjön(programok, borturizmus, termálvíz…) Ne féljünk nagyot

gondolni, nekünk és helyettünk nem teszi meg ezt senki.

Szeretném, ha nem a gigarendezvények, hanem a családi programok helye lenne Zamárdi.

Úgy gondolom, hogy sikereket elérni csak együtt, összefogva lehet. 

Szerencsés, sikeres, boldog, elégedett embernek tartom magam. Szeretném az eddigi élettapasztalatomat,
legjobb tudásomat, kapcsolataimat a település javára fordítani, mindig szem elõtt tartva az itt élõk érde-
keit.

Megválasztásom estén képviselõi tiszteletdíjamat szeretném a Zamárdi Fekete István Általános Iskolának
felajánlani.

A négy

polgármesterjelöltbõl

1 fõ,

a képviselõjelöltbõl

maximum 6 fõ

választható!


