XXVIII. évfolyam – Választási szám

Tisztelt Választópolgár!
Nyékládháza jövője Önön is múlik!
A következő öt év a szavazófülkében dől el!
Fontos, hogy mindenki részt
vegyen a helyi Önkormányzati
Választáson!
Újra itt az idő, hogy helyiek döntsenek helyi ügyeik képviselőiről!

Találkozzunk október 13-án,
várjuk Önt is!
2019. október 13., vasárnap Nyékládháza
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA 2019.

TÓTH BALÁZS
független polgármesterjelölt

A Köztársasági elnök 2019. október 13. napján tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A jelöltállításra
nyitva álló határidőben a Helyi Választási Bizottság
18 fő képviselő-jelöltet és 3 fő polgármester-jelöltet
vett nyilvántartásba.
Nyékládháza városban a szavazás napján öt szavazóhelyiségben reggel 6 órától este 19 óráig adhatják le
szavazatukat a választók. Fontos közlemény, hogy
2019. évtől a ládházi 4-es szavazókör helyszíne megváltozott. Az orvosi rendelő helyett az épület mellett található Idősek Klubjában szavazhatnak az ehhez a szavazókörhöz tartozó lakosok.
A mozgóurna iránti kérelmeket 2019. október 11.
napja 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához személyesen, meghatalmazott útján, illetve elektronikus formában. Október 11-e 16 óra után csak ügyfélkapun keresztül lehet a mozgóurna iránti kérelmet
előterjeszteni a választási irodában. Fontos módosítása a
választási törvénynek, hogy a választás napján a korábbi
15 óra helyett 12 óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmet
előterjeszteni a szavazatszámláló bizottsághoz személyesen vagy meghatalmazott útján.
A választási eljárásról szóló törvény kimondja, hogy a
pártok és független jelöltek a szavazatszámlóló bizottságba két személyt delegálhatnak, ennek határideje
2019. október 04. napja 16 óra. Az így delegált tagokat
ugyanazon jogok illetik és kötelezettségek terhelik, mint
a képviselő-testület által megválasztott tagokat.
A választási végeredmények megállapítása a Helyi
Választási Bizottság hatásköre, amelyre a szavazás napján 19 óra utáni időpontban a szavazatszámláló bizottságok által megállapított szavazóköri részeredmények
alapján kerül majd sor.
dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter
HVI Vezető

Nyékládházán születtem, szüleim, nagyszüleim is a város
szülöttei. Jelenleg is itt élek családommal. Feleségem, Zsuzsa
közgazdász és gépészmérnök, a Magyar Turisztikai Ügynökség
projektvezetője, aki jelenleg kis unkkal, Vincével otthon tartózkodik.
Több mint 14 éve, a helyi Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanítok történelem szakos pedagógusként.
Szüleim, gyermekkorom, családom, otthonom, hivatásom,
mind Nyékládházához köt, így ismerem a település múltját,
értem a jelenét és alakítani, formálni szeretném a jövőjét.
2005-ben végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskolán, történelem szakos tanárként. 2013-ban a Miskolci
Egyetemen szereztem meg pedagógus szakvizsgámat és
közoktatás-vezető diplomámat.
2014-től veszek részt a helyi közéletben önkormányzati
képviselőként. A képviselő-testület, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Humán Bizottság tagjaként
számítottak a munkámra.
Közigazgatási ismereteim bővítése miatt vettem részt a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett Polgármester Akadémia képzésén.
Az elmúlt öt év meghatározó időszak volt a kisváros életében. A sikerekhez, a pályázatok megvalósításához kemény
munka és összefogás kellett. A sikerek a Polgármesteri Hivatal, a
Városgondnokság és a Művelődési Ház dolgozói, valamint a
képviselőtestület tagjai által végzett kitartó munka eredményei.
Senkinek nem szabad tehát kisajátítani a sikeresen megvalósult
beruházásokat, mivel az más tollával való ékeskedés lenne, hiszen ezek még Polgármester Asszony agilitásának eredményei.
A folyamatos és szinte véget nem érő rendezvénysorozat után
szeretném, hogyha elkezdődne a hosszú távú, átgondolt
városfejlesztés, amely az együttműködésen és egymás kölcsönös megbecsülésén alapulna. Mindezt egy átgondoltabb,
takarékosabb költségvetés keretei között képzelem el.
Pedagógusként már bizonyítottam, közösséget és értéket
teremtettem, városvezetőként is ezt szeretném képviselni.
Az együttműködésben, a kölcsönös tiszteletben és a kemény munkában hiszek. Ha elégedettek az elmúlt öt évben
végzett munkámmal és a személyemben garanciát látnak arra,
hogy az elképzeléseik megvalósulnak, kérem, támogassanak
szavazatukkal az október 13-i választáson!
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KATONA IMRE

SURMANN ANTAL

a Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje

a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje

Tisztelt Nyékládházai Lakosok!
Nevem Katona Imre, a Mi Hazánk Mozgalom tagja vagyok.
2009-től Nyékládházán élek, itt dolgozok. Családi vállalkozásunk operatív irányítását végzem. Párkapcsolatban élek, egy
felnőtt gyermekem van.
Az önkormányzati választásokon a Mi Hazánk Mozgalmat
képviselve indulok polgármesterjelöltként.
Miért is indulok a választáson? Képviselni akarom pártunk
szellemiségét, helyi szinten megvalósítható céljait. Ilyen elsősorban a nyékládházai lakosság életének és komfortérzetének
javítása. Tudásomat, ötleteimet, javaslataimat és szellemi
tőkémet akarom közvetlen lakókörnyezetem, Nyékládháza
javára fordítani. Vannak kötelezően elvégzendő feladatok,
orvosirendelő-felújítás, útfejlesztés, ivóvízvezeték-felújítás stb.
Én ennél több, nagyobb dolgokban gondolkodom! Nyékládháza előtt az adottságaiból kifolyólag óriási fejlődési lehetőség
van. Véleményem szerint az Önkormányzatnál normálisan
mennek a mindennapi folyamatok. Az előre vivő gondolatokat,
ötleteket kell folyamatosan megvalósítani.
Fontos, hogy olyan polgármester és képviselőtestület
kerüljön Nyékládháza élére, akik körül szó szerint izzik a levegő,
akik időben és térben távolabb tudnak látni. Akik előre vivő
gondolatokkal, tevékenységgel az itt rejlő lehetőségek
megvalósításában hisznek! Senkit nem megbántva langyos
emberekkel ez nem valósítható meg. Pozitív gondolkodású, a
pozitív gondolatokat megvalósító városvezetésre van szükség.
Hiszem, hogy Önöknek Tisztelt választó polgárok, fontos hogy
olyan emberek kerüljenek városunk élére, akik tudnak és
akarnak is Nyékládháza fejlődése érdekében hittel, akarattal és
elszántsággal tenni céljaink megvalósítása érdekében.
Kérem, támogassanak, hogy olyan jelöltként, aki felmeri
vállalni hovatartozását, részt vehessek Nyékládháza elkövetkező öt évének fejlődésében.
Csak közösen, együtt tudjuk Nyékládháza fejlődését biztosítani!
Szeretnék rendszeresen találkozni Önökkel, hogy mindenki
elmondhassa a javaslatait, észrevételeit, előre vivő gondolatait.
Csak így tudunk közösen tenni a Mi kis Városunkért.
Tisztelettel,
Katona Imre a Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje

Tisztelt Választópolgárok, kedves nyékládházi Lakosok!
A valódi fejlődés program főbb pilléreit láthatták megvalósulni
az elmúlt évben. Megismerhettek már alpolgármesterként, amikor
a fejlesztésekkel és pályázatokkal voltam megbízva, majd polgármesterként, az eddigi munkám kifejezte legfőbb törekvéseimet:
Városunk fejlődése nem állhat meg!
A több, mint 700 milliós, az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházásai – bölcsőde építése, az általános iskola energetikai felújítása,
a Zöld város projekt és a családbarát strand – nagyrészt már megvalósultak az idén. Az orvosi rendelő megújítása mellett számos
más munkánk zajlik. Példátlan, hogy saját forrásból 15 millió
forintot költünk az idén utakra, és ugyanennyit pályázati forrásból
fogunk. Nem állhatunk meg, nem állunk meg – vannak még terveim
a turizmus terén is!
Családbarát Nyékládháza!
Fejlesztéseink egyre vonzóbbá teszik városunkat, eddig nem
látott léptékben nő a betelepülő családok és az újszülöttek száma is.
A családbarát jelző elsőrendű fejlesztéseink és intézkedéseink,
környezetünk formálása során.
Megérdemeljük a biztonságot!
Teljessé tettük a közbiztonságot városunkban. Közterületfelügyelők alkalmazásával egészítettük ki a rendőrség és a polgárőrség
kiváló együttműködését, amit a tavaly kiépített kamerarendszer
technikai pajzsként segít. Likviditásunk hosszútávon biztosított,
költségvetésünk stabilitása a város működéséhez nyújt biztonságot.
Minden korosztály fontos!
Sokéves hiányt pótolva nyújtunk új és korszerűsített nevelőintézményeket a gyermekeknek. A csecsemők rotavírus elleni vakcináját tavaly óta ingyenesen biztosítjuk. A ataloknak a kikapcsolódásban adtunk az igényeik szerint újat a fejlesztéseinkkel,
programjainkkal. Megújítottuk tavaly a nyugdíjas korosztály támogatási rendszerét, és jelzőrendszeres szolgálatot vezettünk be.
Folytassuk tovább együtt!
Büszke vagyok arra, hogy mióta polgármester vagyok, azóta
minden indítványomat, előterjesztésemet, a felügyeletem alatt
készített költségvetéseket, támogatta és ellenszavazat nélkül
szavazta meg a képviselőtestület! Köszönöm a támogatásukat!
Élhető, szerethető, fejlődő és biztonságos Nyékládháza – munkámmal a továbbiakban is erősíteni szeretném eredményeinket. Köszönet Tállai András országgyűlési képviselő úrnak, hogy támogatója
városunk fejlődésének. Köszönet a kollégáimnak és a családomnak,
hogy támogatnak. Legyenek Önök is a partnereim ebben a munkában, adjanak bizalmat, és folytassuk tovább együtt!
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MÉZES JÁNOS

BURGHARDT GYULA

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

1967. 08. 13-án születtem Miskolcon.
1988. óta élek Nyékládházán.
Képviselő jelölt ként fontosnak tartom
a város folyamatos fejlődését. Azon kell
dolgozni, hogy a rendelkezésre álló
anyagi és egyéb lehetőségeket a lehető
legjobban használjuk fel. A folyamatban
lévő munkát folytatni kell. Ezzel egy
időben olyan új pályázati lehetőségeket kell keresni, amik
segítségével egy-egy program megvalósítható.
Mozgáskorlátozottként fontos a hátrányos helyzetű emberek
élete, életminőségük javítása. Különös képen azoké, akik
önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe.
Megválasztásom esetén, ezeken, és a város fejlődésén
szeretnék dolgozni.

Iparos ember lévén – aki szolgáltat –
járom a várost, így ismerhetnek. Nem
könnyű minden családhoz eljutni,
elbeszélgetni a választás fontosságáról.
Mindenki, aki itt él a településen, sokkal
jobban tudja, mik a hiányosságok. A
választás előtt sok minden elhangzik és el
fog hangozni, és tettek követik ezt. Azok a
célok, amik megfogalmazódnak, ne csak
célok maradjanak! Őszinteséggel, felelőséggel, az emberek
együttműködésével lehet a közösség érdekeit és értékeit
képviselni. Az ember tegye, ami lehetséges, és máris azt fogja
tenni, ami lehetetlen. Szavazatával mindenki azt a jelöltet
támogassa, akit jónak lát.
Üdvözlettel,
Burghardt Gyula

KÖRHEGYI ISTVÁN

MARJÁN MIKLÓS

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

44 éves református keresztyén pedagógus vagyok. Intézményvezető-helyettesként dolgozom Tiszaújvárosban.
Korábban, 17 éven keresztül, a nyékládházi iskolában tanítottam.
Feleségem óvónő, gyermekeink Kristóf
és Sára. 2014-től vagyok önkormányzati
képviselő.
Az elmúlt évek a település fejlődése szempontjából igazán
szép eredményeket hoztak, hálás vagyok, hogy ennek a
munkának részese lehettem. Talán nem sikerült minden
elképzelésünket valóra váltani, minden „kátyút” betömnünk, de
a megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokra joggal
lehetünk büszkék.
Továbbra is érdekek helyett értékeket szeretnék képviselni.

35 éve vagyok a pedagógus pályán, mindvégig az általános iskolában dolgoztam, dolgozom, 2012 augusztusától igazgatóként.
Az elmúlt évek során bebizonyosodott
számomra, hogy a legfelkészültebb vezető
sem képes egyedül, munkatársai támogatása
nélkül egy intézményt megfelelő szinten
vezetni. Ez a véleményem fokozottan vonatkozik az önkormányzati munkára is. 1998-tól
vagyok a Képviselő-Testület tagja, s meggyőződésem, hogy azok az
időszakok voltak a legeredményesebbek az Önkormányzat munkájában, amikor nem egyéni érdek vagy pártpolitika, hanem az együttgondolkodás, összefogás és jószándék jellemezte a döntéseket.
A fejlődés, az eredmények önmagukért beszélnek. Bízom benne,
hogy a választók bölcs döntése alapján megválasztott Polgármester és
a Képviselő-Testület a következő időszakban is ennek szellemében fog
együttműködni, határoz meg célokat, és keres forrásokat a feladatok
nanszírozásához, mert pénz nélkül a legjobb program is csak merő
ábránd marad. Ehhez kívánok jó döntést, sok sikert Nyékládháza!

TÜRK JÁNOS

ZÁVOCZKY-KOVÁCS BARBARA

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Születésem óta Nyékládházán élek, két
gyermek édesapja vagyok. Nyékládházán az A Beton Viacolor Térkő Zrt.-nél
dolgozom 23 éve, 2015 óta, mint a gyáregység vezetője. Öt éve részt veszek az
önkormányzat munkájában a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottságban, mint
külsős tag.
A városért munkámat tovább szeretném folytatni, mint
önkormányzati képviselő, és segíteni Surmann Antal polgármester úr további munkáját.
Hiszek Nyékládháza város és a közösség erejében. Hiszek
abban, hogy egy képviselőnek olyan embernek kell lennie, mint
egy jó szomszéd: mindig elérhető, nyitott és segítőkész. Tegyük
szebbé együtt gyermekeink jövőjét, valamint biztosítsuk
szüleinknek a békés időskort.
Ehhez kérem bizalmukat és szavazatukat 2019. október 13-án!

29 éves vagyok, születésemtől fogva
Nyékládházán élek. A ládházi oldalon
nőttem fel, majd a nyéki oldalon alapítottam családot, ahol férjemmel és 3 gyermekemmel élünk.
Évek óta aktívan részt veszek a település
életében. Teljes odaadással és örömmel
segítem a megrendezendő programok előkészítését és lebonyolítását.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is szeretném támogatni
Surmann Antalt, hogy tovább folytatódhasson városunk föllendülése.
Fiatalságom révén szeretnék még több színt és pezsgést vinni a
város életében, családanyaként gyermek és családbarát települést
kialakítani.
Szeretem Nyékládházát! Szeretném, ha tovább fejlődne városunk, melyhez a munkámmal, támogatásommal, lelkesedésemmel
hozzájárulhatnék.
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ORAVECZ LÁSZLÓ PÉTER

BODNÁR LÁSZLÓ

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

41 éves vagyok, két gyermek édesapja.
Születésemtől fogva Nyékládházán
lakom. A Mátrai Erőmű Zrt.-nél dolgozom
elektrikusként, mellette mezőgazdasági
tevékenységet folytatok.
Fontosnak tartom, hogy a Polgármester Úr által elkezdett fejlesztések továbbra
is a lakossági érdekek szem előtt tartásával valósuljanak meg,
kihasználva a pályázati lehetőségeket szebb és élhetőbb
települést teremtsünk közös munkával, melynek aktív részese
szeretnék lenni.
Ha bizalmat szavaznak nekem ígérem, hogy a szüleimtől
tanult egyenességgel, mások tiszteletben tartásával fogom
végezni munkámat Nyékládháza érdekében.

Bodnár László vagyok, gyermekkoromtól Nyékládházán élek. Gyermekeim is
itt telepedtek le, itt alapítottak családot.
Nekem a település nem csak az otthonomat adta, hanem a munkahelyemet is.
Hosszú éveket töltöttem el a Városgondnokságon, „belülről” láttam kisvárosunk
lakosainak hétköznapi problémáit, gondjait. Úgy gondolom,
hogy tapasztalataim birtokában segítségére lehetek a településünknek. NEM ÍGÉREK NAGY DOLGOKAT, de támogatok
minden olyan előterjesztést, ami a kisváros jövője szempontjából fontos lehet. Számomra fontos a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az iúsággal és az idősekkel való törődés, az
állampolgárbarát önkormányzatiság.
Ha egyetért ezekkel, szavazzon rám október 13-án.

BUDAINÉ LUDÁNYI ILONA

SZABÓ TIBORNÉ

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

1975-től 43 évig voltam a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanítója. Nyugdíjasként
most is itt dolgozok óraadóként. 25 éve
költöztünk Nyékládházára, unk is itt
telepedett le, lányunk Budapesten lakik.
Mivel nagyon szeretünk itt élni, szívesen
lennék részese, segítője városunk további
fejlődésének. Nem ismeretlen számomra
az önkormányzati munka, már két ciklusban voltam képviselő.
Jó a kapcsolatom a különböző korú generációkkal, nyitott
vagyok az együttműködésre. A jószándékú párbeszéd, az
átgondolt beruházások, fejlesztések híve vagyok. Fontosnak
tartom a meglévő értékeink megóvását is.
Ha alkalmasnak találnak erre a feladatra és bizalmat
szavaznak nekem, lelkiismeretesen fogok munkálkodni
településünkért.

Tősgyökeres nyékládházi lakos vagyok
62 éve. Tizennégy évet dolgoztam a Polgármesteri Hivatalban adóügyi ügyintézőként. Munkám során mindig fontosnak tartottam az ügyfelekkel való jó kapcsolattartást. A visszajelzéseik alapján
kiemelkedő, ügyfélbarát hivatalban dolgozhattam, amelyért én magam is sokat
tettem. Megválasztásom esetén továbbra is fontosnak tartom a
közvetlen kapcsolatot az itt élőkkel. Önökkel együttműködve
szeretnék városunk továbbfejlődésében közreműködni.
Vitathatatlan városunk fejlődése és ennek folytatásában
szeretnék szerepet vállalni. Ami fontos: a közbiztonság, a
település tisztaságának megóvása. Tisztább, zöldebb környezet.
Építsük tovább együtt Nyékládházát. Ehhez kérem az Önök
támogatását!

KACZVINSZKI ZSOLT

TÓTH BALÁZS

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Kaczvinszki Zsolt vagyok, vállalkozó,
családommal 1992-től élek Nyékládházán.
Az Önök megtisztelő bizalmából 2002-től
veszek részt városunk képviselő-testületének munkájában.
Az elmúlt öt év során kezdetben a
testület pénzügyi bizottságának elnökeként dolgoztam, majd 2018 májusától,
Surmann Antal polgármester úr felkérésére az alpolgármesteri
tisztséget töltöttem be egészen a ciklus végéig.
Meggyőződésem, hogy Nyékládháza fejődési iránya jó.
Városunk – az elmúlt öt év sikeres pályázatainak köszönhetően –
régóta várt beruházásokkal gazdagodott, és ha az Önök támogatásával megvalósíthatjuk további terveinket, ez a dinamikus fejlődés – mindannyiunk megelégedésére – továbbra is fenntartható.
A Surmann Antallal végzett munka eredménye alapján célom,
ennek a közös munkának a folytatása.

A törvény adta lehetőséggel élve, képviselőjelöltként is indulok az őszi önkormányzati választásokon. Szeretném folytatni továbbra is a megkezdett önkormányzati munkám, ahogy eddig is elérhetően, megszólíthatóan, közvetlenül
szeretnék értesülni a lakosság mindennapi örömeiről, problémáiról, segítve
Önöket azok megoldásában, vagy együtt örülni a sikereknek.
Szorgalommal, bizalommal, tisztességgel szeretném továbbra is képviselni Nyékládháza polgárait. A következő öt év
október 13-án a szavazófülkékben dől el! Fontos, hogy mindenki
részt vegyen a helyi önkormányzati választáson, helyiek döntsenek a helyi kérdésekről. Ha személyemben garanciát látnak a
jövő építésére, kérem, támogassanak szavazatukkal képviselőjelöltként is, az október 13-i választáson!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
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www.nyekladhaza.hu

KOMORÓCZKI KRISZTIÁN

KUJBUS LÁSZLÓ

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

A nevem Komoróczki Krisztián, független képviselőjelölt, 43 éve büszke nyékládházi lakos. Itt élem napjaimat családommal, barátaimmal, Önökkel.
Ismerem a várost, tisztában vagyok a
problémáinkkal.
Műszaki pályafutásomat a '80-as években édesapám mellett kezdtem, mint TV szerelő. Az NyTV egyik
alapítótagjaként évekig dolgoztam a stúdióban és a kábelhálózat üzemeltetésében.
Jelenleg villamosmérnökként dolgozom, és sikeres vállalkozásomat vezetem.
Megtisztelő bizalmuk esetén műszaki ismereteimmel kívánom támogatni a képviselő-testület döntéseit és képviselem a
nyékládháziakat.

15 éve élek Nyékládházán, 3 gyermekem van. A Nyékládházi Általános Iskolában tanítok, emellett mint edző igyekszek
mozgalmasabbá tenni a gyerekek mindennapjait. Hét éve szervezek iskolásoknak
napközis sporttábort. Fontos számomra,
hogy a gyerekek, atalok és az idősebb
korosztály is jól érezze magát, és otthonuknak tekintsék Nyékládházát. Ezért szükséges minél több olyan
program, rendezvény, ami ezen korosztályok érdeklődését
célozza. Ez már az idei nyáron jó úton indult el, ahogyan sok
minden más is. Egyebek miatt ezért támogatom a munkámmal
Surmann Antal törekvéseit.
Öt éve aktívan részt veszek a Humán Bizottság munkájában,
és segítem az Önkormányzat és a Művelődési Ház által szervezett
városi rendezvényeket, programokat. Munkáimmal, ötleteimmel
hasznos tagja lehetnék a testületnek.

BUDAY LÁSZLÓ

KATONA IMRE

független képviselőjelölt

Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje

Családommal 1988-ban költöztünk a
Pető utca 2. szám alá. Feleségem, Éva az
OVSZ-nél asszisztens. Két felnőtt gyermekem van, Gábor matematikus, jelenleg
Tiszaújvárosban dolgozik, a felesége
sebész szakorvos. Krisztina a férjével és két
unokámmal 10 éve Angliában él.
Én Miskolcon dolgozom egy könyvelőirodát működtetek.
Krisztina óvodás ideje alatt a szülői munkaközösség elnöke
voltam.
9 éve vagyok aktív külsős tagja a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak. Az elmúlt 9 év alatt sikerült alaposan
megismerni az önkormányzat és a képviselő-testület működését. Ezeket a felhalmozott ismereteket szeretném képviselőként a város lakosainak javára használni.

Nevem Katona Imre, a Mi Hazánk Mozgalom tagja vagyok. 2009-től Nyékládházán élek, itt dolgozok. Családi Vállalkozásunk operatív irányítását végzem. Az önkormányzati választásokon a Mi Hazánk
Mozgalmat képviselve indulok önkormányzati képviselőjelöltként. Képviselni
akarom pártunk szellemiségét és helyi
szinten megvalósítható céljait. Tudásomat, ötleteimet, javaslataimat és szellemi tőkémet akarom közvetlen lakókörnyezetem,
Nyékládháza javára fordítani. Hiszem, hogy Önöknek Tisztelt választópolgárok fontos, hogy olyan emberek kerüljenek városunk
élére, akik tudnak és akarnak is Nyékládháza fejlődése érdekében
tenni. Kérem, támogassanak, hogy részt vehessek Nyékládháza
következő öt évének fejlődésében. Számomra fontos az, hogy
nem mások negatív színben való feltüntetése legyen a cél! Csak
közösen, együtt tudjuk Nyékládháza fejlődését biztosítani!

ERDEI SÁNDOR

TÓTH JULIANNA

független képviselőjelölt

független képviselőjelölt

Erdei Sándor vagyok, nős, két gyermek
édesapja. Születésem óta (1983) élek
Nyékládházán. Tanulmányaimat a Földes
Ferenc Gimnáziumban, majd a Miskolci
Egyetemen folytattam. Végzettségem
okleveles anyagmérnök. Keresztény,
konzervatív értékrendű családban nőttem fel. Néhai édesanyám óvodapedagógus, néhai édesapám pedig a rendszerváltoztatás idején lett
politikus. Utóbbi okból kifolyólag, már gyerekként megismerkedhettem a politikával.
Úgy vélem, hogy tanulmányaim és szakmai pályafutásom
során szerzett műszaki, szervezési tapasztalataimat, megválasztásom esetén, megfelelő módon tudnám hasznosítani. Szívesen
támogatnám tudásommal azt a fejlődési utat, amit az elmúlt egy
évben tapasztalhattam városunkban.

Ebben a ciklusban is képviselőként, mint a
Humán Bizottság elnöke vettem részt a
város irányításában, és a szociális feladatok
elvégzésében. Az itt végzett munkámat
szeretném folytatni az idevágó szakmai
végzettségem – szociálpedagógia – és
közigazgatási gyakorlatom felhasználásával.
Az általános képviselői programommal megismerkedhettek, a
már kijuttatott„szórólapon”.
Az abban megfogalmazott terveken, elképzeléseken túl, mint
eddig, a jövőben is támogatni fogok minden olyan tervet,
kezdeményezést, amely az itt élő emberek jobb közérzetét,
boldogulását, a település fejlődését szolgálja. Várom szavazataikat,
hogy folytathassam a képviselőséggel járó feladatokat, az Önök
képviseletét!
HAJRÁ NYÉKLÁDHÁZA! HAJRÁ NYÉKLÁDHÁZIAK!

