Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

2013. február

Választási különszám

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a
2013. február 24. napjára kitűzött időközi önkormányzati
képviselő és polgármester választással kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
A 2013. február 24-én tartandó szavazás az IKSZT épületében
kerül lebonyolításra.
A szavazóhelyiség címe: Révfülöp, Káli út 17.
Az időközi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos jelölt ajánlás 2013. január 25-én lezárult.
A Helyi Választási Bizottság a jelölteket nyilvántartásba vette,
melyről határozatban döntött.
Választási kampány:
A választási kampány 2013. február 24-én 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2013. február 24-én 00.00 órától 2013. február
24-én 19.00 óráig tilos!
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. március 26-ig köteles eltávolítani.
Szavazás:
Szavazni kizárólag személyesen a választópolgár lakóhelye
szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. (IKSZT, Révfülöp, Káli
út 17.) A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazáskor a választópolgár a személyazonosságát és a
lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
– lakcímet tartalmazó érvényes személyi igazolvánnyal, vagy
– érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS:
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
– érvényes útlevéllel, vagy
– érvényes, kártya formátumú (2011. január 1. után kiállított)
vezetői engedéllyel.

A 2013. február 24-ei polgármester
és képviselõi választás jelöltjei
abc sorrendben:
Jelölt neve

Jelölõ szervezet

Polgármester jelöltek:
Kondor Géza
Miklós Tamás
Vida András

független jelölt
független jelölt
független jelölt

Képviselõ jelöltek:
Dianovics Béla
Eitner József
Gángó István
Kálomista Gábor
Simon László
Szabó Sándor Pál
Szegi János
Török Péter
Varga Béláné
Vass János

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Fotó: Kondorné

A mozgásában gátolt választópolgár élhet mozgóurnás szavazási móddal, ezért más ok alapján (pl. időhiány stb.) nem lehet
igénybe venni. A mozgóurnás szavazást az adott választópolgár
írásban kérheti akár előzetesen a HVI vezetőjétől, akár a szavazás
napján a Választási Bizottságtól. A mozgóurnás szavazás során a
választópolgárokat a Választási Bizottság legalább két tagja keresi fel.
A választópolgárnak a szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, azonban ennek használata nem kötelező. A
szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a
szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, vagy
akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban,
más választópolgár – ennek hiányában a HVB két tagjának –
segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt
neve melletti, alatti, feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet.
Az időközi választás során a választópolgár két szavazólapot
kap:
– egyik szavazólap a települési képviselők megválasztására szolgál, amely egyéni listás rendszerben történik. A szavazólapon valamennyi jelölt neve ABC sorrendben szerepel. A listán feltüntetett
nevek közül a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
amennyi a településen megválasztható képviselők száma.
Jogszabályban foglaltak szerint Révfülöp településen 6 képviselő
választható. (Érvényes a szavazat akkor, ha a választópolgár a
szavazólapon 6, illetve ennél kevesebb képviselőjelölt neve melletti körbe tesz „X” vagy „+” jelet.
Folytatás a 2. oldalon.

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXIII. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Folytatás az 1. oldalról:

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
A 6-nál több jelöltre történő szavazás az egész szavazólap érvénytelenségét eredményezi.) Képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták.
– a másik szavazólap a polgármester választásra szolgál, melyen
szintén ABC sorrendben szerepelnek a polgármester jelöltek. A
választópolgár az általa kiválasztott jelölt neve melletti körben
elhelyezett „X” vagy „+” jellel szavazhat érvényesen. Csak egy
jelölt választható, ennél több jelölés érvénytelen szavazatot eredményez. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.
A szavazóhelyiségben azok a választópolgárok szavazhatnak,
akik a szavazókör névjegyzékében szerepelnek.
A választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt
jelezheti, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta. Ebben az esetben a HVB a rontott szavazólapot egyszer kicseréli.
A boríték használata a szavazás titkosságának a törvényben foglalt garanciális eleme, ezért annak használata kötelező, ugyanakkor annak hiánya a leadott szavazat érvényességét nem befolyásolja. A szavazólapot a szavazókörből kivinni nem lehet, mert
sérülhet a választások tisztaságához fűződő közérdek.
Tisztelettel kérem a Választópolgárokat, hogy a szavazáshoz a
személyazonosságukat és lakcímüket igazoló okmányokat szíveskedjenek magukkal hozni.
Tisztelt Választópolgárok! Az időközi önkormányzati képviselők és polgármester választással kapcsolatban felmerülő egyéb
kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához. (87-464244, Polgármesteri Hivatal, Révfülöp Villa Filip tér 8.)

Tisztelt Révfülöpi Polgárok!
A Révfülöpi Képek különszámában – tekintettel az esélyegyenlőségre – bemutatkozási lehetőség került biztosításra minden
polgármester és képviselő jelöltnek, meghatározott terjedelemben, azonos feltételekkel. A szerkesztő részére határidőben eljuttatott bemutatkozó anyagok e különszámban olvashatóak.
Tóthné Titz Éva
Helyi Választási Iroda Vezetője

Fotó: Kalmár

A megoldás az Önök kezében van!
Tisztelt Révfülöpi Választópolgárok!
Alig két éve, hogy polgármesterjelöltként vállaltam a megmérettetést, és bemutatkozó levélben fordultam Önökhöz.
Bevallom, a választási eredményeket megismerve el voltam
keseredve, hogy „csak” képviselőként szereztem meg a szükséges
szavazatokat. Utólag be kell látnom, hálával kell, hogy tartozzak
Önöknek ezért. Megtiszteltetés
volt, hogy lehetővé tették, hogy
képviselőként, a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökeként bizonyíthattam, hogy méltó vagyok a bizalmukra. Már tudom, hogy fontos
volt ez az állomás, lehetőségem
volt a rendszer működésében rejlő lehetőségek és hibák megismerésére.
„Ha nem merészkedsz a hullámokba, sosem tanulsz meg úszni az örvénylő
vizekben.” (R. Livingstone)
Önbizalmat ad a 217 ajánlószelvény, mellyel megtiszteltek, ezúton is
köszönöm!
Most, hogy két évvel ezelőtti anyagomat áttekintettem, igazából csak egy
dolgot kellene korrigálnom: A „48 évem minden perce Révfülöphöz kötődik” közben 50 évre módosult. Ez az utolsó két éves kötelék pedig szorosabb,
mint akár az előző évtized.
Mindenki ismeri azokat a problémákat, amelyekkel együtt élünk. Itt az
idő, a problémák nagyok, és megoldásuk nem tűr halasztást.
Mit kell elérnem az Önök érdekében településünkön?
• hogy intézményeink biztonságban, nyugodt körülmények között működhessenek,
• hogy Révfülöp és a közös hivatalhoz tartozó települések között korrekt,
együttműködő kapcsolat alakuljon ki,
• hogy mindent elkövetve keressük a megoldást megérdemelt önállósá-

gunk visszaszerzése érdekében,
• hogy takarékos, költséghatékony gazdálkodással továbbra is képesek
legyünk a váratlan akadályokat eredményesen leküzdeni,
• hogy az Önök akaratát, érdekeit képviselő testület döntései támogatásommal mielőbb megvalósuljanak,
• hogy fejlesztéseink, beruházásaink kivitelezői lehetőleg a helyi szakemberek közül kerüljenek ki, ügyelve az esélyegyenlőségre,
• hogy ne legyen kihasználatlan, üresen álló önkormányzati ingatlan, üzlethelyiség,
• hogy a megvalósítandó, ésszerű terveinkhez keressünk pályázatokat, és
ne fordítva, az éppen kiírt pályázatokhoz ideológiát,
• hogy a közbiztonság javítása érdekében - többek között- minél több
helyre térfigyelő kamerákat telepítsünk,
• hogy továbbra is támogassuk a kultúrát, a művelődést, a turizmust és a
sportot,
• hogy hatékony legyen a helyi tájékoztatás,
• hogy munkahelyeket teremtsünk, őrizzünk meg, és támogassunk
RÉVFÜLÖPIEKNEK!,
• hogy Révfülöp jól működő, élhető, szerethető, a lakosság érdekeit minden körülmények között figyelembe vevő, turisztikai vonzerővel rendelkező
település legyen!
Az elmúlt két évben a településgazdálkodási csoport vezetőjeként alkalmam volt megismerni az Önök apró, de mindennapjaikat megkeserítő problémáit. Előrelépések történtek, sikerült megszüntetnem az illegális szemétlerakó helyek zömét, a lomtalanítással járó problémák, kellemetlenségek
megszűntek. A tárgyi és személyi feltételek adottak voltak, ehhez kellett
némi szemléletváltás, ésszerű szervezés, ellenőrzés.
Ha polgármester leszek, ezt az ágazatot továbbra is személyesen irányítom, felügyelem, az elért eredményeket megőrizve, egyre magasabbra téve a
mércét.
Kérem Önöket, hogy támogassanak, szavazatukkal tegyék lehetővé, hogy
a jövőben a többi területen is bizonyíthassak!
Nekem mindenki számít, rám mindenki számíthat, mert Önök nem veszíthetnek!
Kondor Géza
független polgármesterjelölt
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Tisztelt Révfülöpi Választópolgárok!
talékával – 100 millió forinttal – vághatunk neki az előttünk álló feladatok
megvalósításához!
A 2010. októberi választás utáni közös ciklusprogramunk megvalósítását
azonban kezdettől fogva érthetetlen, feszültséget gerjesztő ad hoc képviselői
bejelentések, kezdeményezések, leszavazások törték meg, amelyek a közös
hivatal ügyére hivatkozva az önfeloszlatás káoszában értek véget.
Önök nem ezt érdemelték! Megmondja emberek minden mindegy,
felelőtlen, vagy éppen egyesekkel elnéző, kivételező akarnokságát!
Polgármesterként nem valaki, vagy valakik ellen, hanem legjobb tudásom
és tisztességem szerint Révfülöpért dolgoztam és szeretnék a jövőben is
dolgozni. A következő választásig előttünk álló rövid másfél év alatt korábbi
programom megvalósítására törekszem, de egyúttal konkrét eredményeket is
ígérek.
• Nyilvánosságot.
• Rendezési terv módosítását.
• Település központ szépítését, virágosítását.
• Strand- és infrastruktúra-fejlesztést. (Káli úti járdaépítést, utak, buszmegállók, szálláshelybővítést, stb.)
• Parti sétány megvilágítását (Császtai strandtól a Rózsakertig), a közvilágítás bővítését.
• Nagy közösségi termet és fedett szabadtéri színpadot a kulturális élet
pezsdítéséért.
• Munkahelymegőrzést (és nehéz helyzetbe kerülőknek közmunka biztosítását).
Közös munkával rövid idő alatt is elérhetjük ezeket, hiszen amint Közösségi Házunkat felavató V. Német Zsolt államtitkár mondta a dinamikus és
igényes településfejlesztésről: „Révfülöp címerében ott van a válasz, hogy ki
teheti ezt meg: aki a felszínen van, de nemcsak evickél, hanem ahhoz, hogy haladjon, evez is. Mint révész megragadja a lapátot, megragadja a lehetőségeket, az
eszközöket és akár viharban, akár ellenszélben is küzdeni tud.”
De nem a hatalom görcsös és akarnok megszerzéséért, nem csak néhány
barát érdekeiért, hanem közös otthonunkért, Révfülöpért.
Ehhez kérem további bizalmukat, támogatásukat!
TISZTESSÉG – FELKÉSZÜLTSÉG – EMBERSÉG
Miklós Tamás független polgármesterjelölt

"Sokaknak tetszeni - nehéz.
Mindenkinek tetszeni - lehetetlen.
Olyan is van, kinek nem tetszeni –
érdem”
Néhai Czigány Károly másfélszáz
éves bölcs gondolatának két sorát
idéztem két évvel ezelőtti polgármester választáskor, most folytatom
a harmadikkal! Sosem gondoltam
volna, hogy ez is aktuálissá válhat
Révfülöpön. Pedig úgy látszik a filozofikus mondandó megmásíthatatlanul így teljes, életszerű!
Tisztelt Révfülöpiek!
Bemutatkozásként elmondhatom, hogy erőm teljében, tapasztalatok birtokában immár 52 éves vagyok,
és három évtizede élek családommal
Révfülöpön.
Korábban sosem dolgoztam itt,
mégis bő húsz éve veszek részt
Révfülöp közéletében, többek között civil szervezet vezetőjeként, kiadványok írójaként, korábban önkormányzati bizottság külső tagjaként, majd 8 éven át képviselőként, az utolsó 6
évben polgármesterként.
Településvezetői ismereteim gyarapítása érdekében – rendelkezvén
középfokú gépész végzettséggel, könyvtárosi, középiskolai tanári, történészi
valamint kulturális menedzseri diplomákkal – a közelmúltban elvégeztem a
Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán a Polgármesterek
Akadémiája képzést is.
Aki figyelemmel kísérte tevékenységemet, láthatta, hogy eredményesen
dolgoztam a mindnyájunkat érintő világgazdasági krízis, a hazai gazdasági
válság megszorításai idején. Kezdeti önkormányzati pénzügyi nehézségeinken túlléptünk, munkahelyeinket megtartva, növelve, elkezdtünk ismét
gyarapodni, szépülni, s 2013-ban az elmúlt két évtized legmagasabb pénztar-

Tisztelt révfülöpi Választópolgárok!
négyszáz fő választotta meg azt a képviselő-testületet és polgármestert, amely
odajuttatta a települést, ahol most van. A kiválasztottak nem feleltek meg az
elvárásnak és ez önfeloszlatáshoz vezetett.
A választóknak át kell gondolniuk, hogy a 2010 választás alkalmával megfelelő jelöltre adták-e a szavazatukat, a leszerepelt testület helyett nem kéne
egy új testületet választani? A leköszönt testületi tagok felelőssége egyetemleges.
A polgármester jelölt társaim mást és mást képviselnek. Tanult szakmájukban bizonyára megállják a helyüket, de a településigazgatásban és a vezetésfejlesztésben nem kéne tovább kísérletezniük.

Vida András 61éves, nős, településmérnök vagyok, negyven éve
élek Révfülöpön. Közigazgatásban eltöltött gyakorlatom mintegy
25 év. A tanácsi rendszerben Révfülöpön, jelenleg Tapolca Polgármesteri Hivatalában építésügyi
vezető főtanácsosként dolgozom.
Feleségem nyugdíjas, három
diplomás pedagógus.
Négy (három nevelt és egy közös) gyereket neveltem fel itt Révfülöpön, mindegyik kialakult, jó
egzisztenciával rendelkezik.
Csere András turisztikai és
szállodaipari szakember, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Nyugati Régió régióvezetője.
Csere Miklós tengeri búvár, életmentő, Csere Kinga üzletvezető, kutyakozmetikus, Vida Klaudia zongoraművész.
Társadalmi polgármesterként indulok a választáson.
A 2010-es választáson pár szavazattal másodikként végeztem a jelenlegi
polgármester mögött.

A polgármesteri jelöltségem alkalmával az alábbiakat kívánom programként előadni:
A település nagysága és a feladatainak keretei nem indokolják a főállású
polgármestert.
Megválasztásom esetén az esedékes nyugdíjba vonulásom, a felszabaduló
energiám, a közel huszonöt év közigazgatásban eltöltött gyakorlatom, a
településmérnöki szakmai tudásom adta lehetőségeket használva társadalmi
formában, tiszteletdíjasként kívánom ellátni a polgármesteri feladatokat.
A település fejlődése érdekében megvalósítható elképzeléseimet – elődeimtől eltérően – más alapokon, más úton kívánom megvalósítani.
– az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények működtetése a lehetőségekhez képest vállalkozói formában
– munkahelyteremtés, vállalkozók ösztönzése juttatásokkal, engedményekkel a helyi lakosok alkalmazására
– fiatalok letelepítése, üres bérlakásokba családok letelepítése
– kedvezményes telekosztás
– idősek és egyedül élők életvitelének figyelése és fokozott gondozása (a
kampány idején túl is!!!) minden évszakban, de különösen télen
– a település működéséhez tartozó ágazatok fejlesztése: zöldfelület,
szemét, temető, közlekedés, közművek vonatkozásában
– a települések közös hivatalának vezetőivel jó kapcsolat kialakítása
Tisztelettel:
Vida András
független polgármesterjelölt

A helyi Önkormányzat döntései hatására a település elvesztette területi
vezető helyét, amit az elmúlt évtizedekben elődeink megvalósítottak. Révfülöp 60 évet visszalépett a közigazgatás irányításában. Egy közkedvelt - Gróf
Széchenyi Istvánnak tulajdonított - mondat változatát kölcsönzöm: a településnek olyan képviselőtestülete és polgármestere van amilyet (akiket)
megválasztanak. „Minden a vezetésen és a vezetőkön múlik, akiknek a
működési eredménye, alkalmassága az adott funkcióban előbb vagy utóbb
kiderül”
Február 24-én a révfülöpi választók sokat tehetnek azért, hogy ne ismétlődhessen meg a korábbi helyzet. A 2010-es választás alkalmával mintegy

3

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXIII. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Tisztelt választópolgárok!
Tisztelettel köszöntöm
Önöket!
Dianovics Béla vagyok. Révfülöpi születésű, itt élő nyugdíjas, aki aktívan figyeli
Révfülöp közéletének alakulását. A bizottsági és testületi üléseken, mint civil egyesületi vezető, a tanácskozási jog keretén
belül, szavazati lehetőség nélkül vettem
részt eddig. Az eddig szerzett tapasztalataim alapján, a közügyek iránt megnyilvánuló érdeklődésem miatt, képviselői
megbízatásra jelöltetem magam.
Meggyőződésem, hogy a közjó, a közérdek és a közvagyon mindenkori védelme
érdekében szabad vállalni a képviselői
megbízatást.
Az időközi előrehozott választás lehetőségében benne van a régiek újbóli megerősítése és az új jelöltek beválasztása is.
Döntő szerepet játszik ebben a kérdésben a választópolgárok akarata, mely egyben ítélet lesz az elmúlt napok, hetek,
hónapok, sőt évek történéseire.
Közös érdekeinket figyelembe véve úgy
gondolom, hogy lényegesen rendezettebb,
tisztább és esztétikusabb településarculatot kívánunk magunknak, mely a 71-es
főútvonal feletti területre és településhatártól településhatárig tart, mert azt
hívják Révfülöpnek.
A közösségi házban, nagy terem kialakítása, mely alkalmas tömeges rendezvények lebonyolítására, több mint húsz éve
megoldatlan kérdés. Ennek hiánya akkor
jelentkezett, amikor a „hatalom” elpanamázta a révfülöpiek kultúrházát.
Élni és élni hagyni. Az építményadók és
iparűzési adók csökkentésének kérdését
meg kell vizsgálni és elképzelésem szerint
megvalósítani.
Természetesen számtalan kérdés lesz
még a testületi döntések napirendjében,
de a három felsorolt témakörre lehetőségem esetén javaslatot tennék.
A megelőlegezett bizalmukat megköszönöm, ha gondolatatim szerint alkalmasnak ítélik jelöltségemet kérem, azt szavazataikkal megerősíteni szíveskedjenek.
Köszönettel:
Dianovics Béla
független képviselőjelölt

Tisztelt révfülöpi Polgárok!
Harminckét éve dolgozom a révfülöpi
általános iskolában, ennél fogva volt tanítványaim már szülők, nagy részének a
gyermeke már középiskolába és felsőfokú
intézménybe jár. Ezért úgy gondolom,
nem kell különösebben bemutatkoznom,
hiszen szinte mindenki ismer, ha másról
nem is az elmúlt több, mint két évtized
testületi üléseiről. Az elmúlt pár hónap
községpolitikai döntéseiről nem kívánok
bővebben ítéletet mondani. Úgy sodródtunk a történésekkel, mint Önök a hétköznapi gondjaikkal. Révfülöp további sorsának alakulásába sem beleszólásom, sem
jogosítványom nem volt. Úgy érzem, egy
szándékos összebeszélés áldozatai lettünk
mindannyian, révfülöpi polgárok.
A múlton keseregni nem szabad, én
hiszem, hogy jön még Révfülöpre szebb és
jobb idő, ezért is indultam el erre a másfél
évre képviselőnek. Úgy érzem nem hagyhatom cserben ezt a községet, ezt a lakóközösséget, amely 2010-ben bizalmat szavazott nekem. Mint a szociális bizottság
elnöke mindig az vezérelt, hogy mind az
idősek, mind a felnövekvő nemzedék
problémáit segítsem megoldani; a nehéz
helyzetbe került szülők helyzetén enyhítsünk.
Feltétlenül meg kell oldanunk egy korszerű, fedett szabadtéri színpad létrehozását, hiszen a turizmusból él a település.
Támogatom a helyi vállalkozók tevékenységét. A közvilágítás és járdák bővítését,
illetve önkormányzati dolgozóink munkahelyét mindenképpen meg kell tartanunk.
Természetesen tudom, hogy másfél év rövid idő, nagyot ígérni nem kell és nem is
szabad.
Tisztelt Választópolgárok!
Nagyon szeretném, ha községünkben
mind az állandó lakosok, mind a nyaralótulajdonosok, illetve az itt üdülők érezzék
jól magukat és az előttünk álló átszervezésből ne vegyenek észre semmit. Amenynyiben megtisztelnek bizalmukkal ezen fogok dolgozni.
Tisztelettel:
Eitner József
független képviselőjelölt
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Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz,
hogy éljenek állampolgári jogukkal és
menjenek el szavazni a február 24-i helyhatósági választásokon. A településünk
jövője a tét. Ez a szavazás hosszú évekre,
évtizedekre meghatározza településünk
jövőjét, fejlődésének lehetőségeit. Hozzanak komoly, átgondolt döntést, határozzák
meg azt az utat, melyen az a település
tovább tud haladni. Kérem ne feledjék,
hogy szeretett községünket nem az őseinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön!
Tisztelettel:
Kálomista Gábor
független képviselőjelölt
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Tisztelt Révfülöpi Polgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Révfülöpiek!

Hamarosan elérkeznek az önkormányzati választások, Önökre nehéz feladat vár,
hogy szavazatuk nyomán, egy felelősségteljes képviselő-testület és polgármester
álljon Révfülöp élére. Mint képviselőjelölt,
szeretnék elmondani Önöknek néhány
gondolatot, melyek megegyeznek bizonyára az Önök véleményével is, hiszen mi
mást is szeretnénk, mint biztonságban, békességben, a lehető legjobban élni, itt, szűkebb lakókörnyezetünkben, Révfülöpön.
A Balaton-part előnyt jelent nekünk, mi
nagyrészt ebből élünk, az idegenforgalom
a legfőbb bevételi forrásunk. Meg kell
tehát óvnunk a Balatont, fejleszteni kell a
vendégfogadás színvonalát minden téren.
Szoros kapcsolatot kell fenntartani a vállalkozásokkal, támogatni kell a kisvállalkozókat, hiszen az ő részvételük nagyon
jelentős és fontos a fejlődésben. A gyermekek oktatása sarkalatos pont. Azt vallom, hogy lépést kell tartani a korral, ezért
fontos, hogy minden szükséges eszközt
biztosítsunk az oktatás számára. Az élet
nagy rohanásában nem feledkezhetünk
meg az idősebb korosztályról sem, hogy
érezzék megbecsülésünket, és ha rászorulnak, gyámolításunkat is.
Ha úgy érzik, hogy gondolataink találkoznak, kérem támogassanak szavazataikkal az önkormányzati választáson.
Tisztelettel:
Simon László
független képviselőjelölt

Egy újabb állomásához ért a település,
itt a lehetőség a változásra, megújulásra.
Egy lehetőség, hogy a megújuló önkormányzatban végre teret kaphatna az a bizonyos fiatalos lendület, egyfajta másképp
látás, másképp gondolkodás. Egy újabb
alkalom arra, hogy a közélet számára
eddig ismert, vagy kevésbé ismert emberek
szerepet vállalhassanak ebben a munkában, és bizonyíthassák rátermettségüket,
eltökéltségüket, a közösség érdekeit szem
előtt tartva. E munka iránti érdeklődésem
is nagy valószínűséggel annak tudható be,
hogy édesapám a helyi iskola tanárjaként
több évtizeden keresztül tevékenyen részt
vett a közéletben, de ugyanez elmondható
édesanyámról is, aki a helyi óvoda vezetőjeként tette mindezt. Nekünk, új jelölteknek nem az a feladatunk, hogy bíráljuk az
eddig végzett munkát és bűnbakokat keresve mutassunk a hibákra. Természetesen
kell tanulni a hibákból, de most előre kell
nézni és a jövő feladataira kell koncentrálni. Egészséges vitákra és nem indulatoskodásra, egymás elleni vádaskodásokra
van szükség, hogy a település újra méltósággal tölthesse be azt a szerepet, melyre
hivatott, s amelyre infrastrukturális adottságainál és történelmi múltjánál fogva
nagyon is alkalmas. Úgy gondolom, hogy a
jövő felelős vezetőinek képeseknek kell
lenniük a kompromisszumokra, törekedniük kell az együttműködésre, mert ez
elengedhetetlen feltétele a jó működésnek. Az önkormányzatnak lehetősége van
arra, hogy vállalkozzon, merje végre megtenni ezeket a lépéseket és ilyen irányba is
nyitott legyen. Szerethetőbb, élhetőbb
település kialakítása legyen a cél, hogy az
itt élő emberek szeressék a helyet, ahol
élnek, mert ez sok mindenre kihathat,
főleg az idegenforgalom területén. Ha úgy
gondolják, hogy méltóképpen tudnám
képviselni Önöket, akkor kérem, tiszteljenek meg a bizalmukkal és a szavazataikkal!
Köszönettel!
Szabó Sándor Pál
független képviselőjelölt

Az elmúlt választások óta kiderült hogy
a legalapvetőbb célkitűzés amit képviselőink és polgármesterünk célul tűztek ki
maguk elé nem valósult meg úgy ahogy azt
elvárták volna az itt lakók. Új emberekre
van szükség. Fiatalokra, rugalmas és kompromisszum kész emberekre akik az új Polgármestert elfogadják. Képviselőknek és
polgármesternek olyan személyiségeket
tudok elképzelni, akik az itt élőkkel, dolgozóikkal, vállalkozókkal, nyaralótulajdonosokkal és nem utolsó sorban a szomszédos települések vezetőivel is megtalálják a közös hangot, akár napi szinten
összefutnak, meg tudnak beszélni dolgokat, megtalálják őket. A hátralévő nem
egész két évben, ami az országos választásokig vissza van, legalább annyi, a falu
számára létfontosságú döntést kell meghozni az új képviselő-testületnek, mint
eddig sőt, véleményem szerint még fontosabbakat.
Rövid határidőn belül döntést kell hozni
a testületnek pl. a kemping üzemeltetéséről, ami a falu anyagi jövője szempontjából kiemelt fontosságú. Véleményem
szerint minden adott ahhoz, hogy a magunkénak tekintett kempinget az önkormányzat üzemeltesse. Az új testületnek
vállalkoznia kell. Úgy gondolom, ha a település vagyongazdálkodása jól működne,
nem kellene minden év végén hiányzó
összegeket, adóemelésekkel és szolgáltatási díjak növelésével pótolni. Az iskola
fenntartása mindig napirenden van. A
szomszédos települések gyerekeik idecsábításáért sajnos a feloszlatott testület nem
tudott tenni semmit. Sőt!! A lemaradás
behozható!
Ezeket az ügyeket támogatni kell!
Az előttünk lévő másfél évben – többek
között – említett gondolatok, tervek véghezviteléhez tudnék hozzájárulni személyem képviselő testületi taggá választásával.
Szegi János
független képviselőjelölt
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Tisztelt Révfülöpiek!
Kedves Barátaim!
Úgy hozta az élet, hogy a révfülöpi
lakosok időközi választásra készülnek. Egy
ilyen eseménynek üzenete van. Azt üzeni
számunkra, hogy településünkön nincs
egyetértés. Bár a képviselő testület minden
tagja hiszi, hogy szereti kis falunkat és tesz is
érte, ám ez mégsem képvisel átütő erőt. Én
úgy gondolom, nem a falut kell elsősorban
szeretni, hanem egymást tisztelni és megbecsülni, hiszen nélkülünk, emberek nélkül
a környezetünk nem életképes.
Az utóbbi időben, a megoldandó problémák mentén sok a hangos, egymásnak
feszülő erő. Most a választók bölcsességére
van bízva, hogy milyen úton megy tovább a
kommunikáció. Már amennyire bölcsnek
lehet lenni a mostani helyzetben. Hét
mosolygós almát kell összeválogatni egy
kosárba és ügyelni, nehogy összezárva gyorsan romoljanak, mint ahogy az a gyümölcsökre jellemző.
Révfülöp csodálatos hely, kitűnő adottságokkal, büszkeségre okot adó értékekkel! A
révfülöpi emberek tették ilyenné! Lényeglátó, mások fejével gondolkodni tudó polgárokként legyünk továbbra is méltók az
értékeinkhez! A választás nem csak politikáról, hanem a reményről, a jövőbe vetett
hitről is szól. Én e szerint fogok szavazni és
megköszönöm, ha engem is megtisztelnek
bizalmukkal.
Jó egészséget kívánva köszöntök mindenkit!
Üdvözlettel:
Török Péter
független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Révfülöpiek!
Varga Béláné, Gadácsi Rozália vagyok.
Szigligeten születtem, gyermekéveimet
Badacsonytördemicen töltöttem. 1977-óta
élek Révfülöpön. Huszonhat évig tanítottam a Kővágóörsi Általános Iskolában,
ebből 17-évet az iskola igazgatójaként tevékenykedtem.
2007-2013. január 31-ig a Kistérségi társulás közoktatási referenseként dolgoztam.
2013. február 1-től Tapolca Város Önkormányzatánál látom el a feladataimat.
Munkámból adódóan rálátásom nyílik
Tapolca és környéke településeinek életére,
az önkormányzati munka nehézségeire.
Az elmúlt két év képviselői munkája
során több, a községünk érdekét szolgáló
javaslattal éltem. Javaslataim általában élvezték a képviselőtársaim többségi támogatását, de a mindennapi vezetői munka
hiányosságaiból adódóan, a megvalósítás
már akadozott. (járda, az iskolai konyha
„leválasztása”, útfelújítás stb.)
Tapasztalataim alapján az önkormányzatok az egyes feladataikat csak társulás útján,
– egymással együttműködve – tudják gazdaságosan ellátni. Ez az együttműködés a
közös önkormányzati hivatal létrehozásánál csorbát szenvedett. Így jöhetett létre,
hogy infrastruktúrával jól ellátott településünk magára maradt. Tudom, hogy ennek
oka összetett, de úgy gondolom, hogy ha a
községünk vezetője az elmúlt hat évben
eredményesen dolgozik, akkor 2013-ban
nem lehet kérdés, hogy hol van a közös
hivatal központja.
Megválasztásom esetén, minden törvényes eszközt felhasználva, Révfülöp Nagyközség térségi meghatározó szerepének viszszaállítására törekszem. E munkában számítok az állandó lakosok és üdülőtulajdonosok segítségére.
Tisztelettel kérem támogatásukat!
Üdvözlettel:
Varga Béláné
független képviselőjelölt
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Tisztelt révfülöpi Polgárok!
Először is szeretném tolmácsolni köszönetemet mindazoknak, akik ajánlásukkal
lehetővé tették, hogy mint független jelölt,
indulhassak községünk időközi önkormányzati választásán.
Vass János vagyok, 62 éves friss nyugdíjas.
30 éve élek családommal Révfülöpön a
Málna utcában. Végzettségem szerint mélyfúrómester és okl. gépésztechnikus. Közel
húsz évig dolgoztam műszakvezetőként.
1994-1998 között a község szociális, ifjúsági
és kulturális bizottságának tagja voltam.
Szeretnék bekerülni községünk döntéshozó testületébe. Amit ígérhetek, az, hogy
erőm, tehetségem és lehetőségem szerint
képviselem községünk, az itt élők és
nyaralók érdekeit. A felmerülő problémákat, építő jellegű elképzeléseket a döntéshozók elé viszem. Törekszem arra, hogy
településünk fejlődése jó irányba folytatódjon. Az itt élők és ide látogatók jól érezzék
magukat. Fontosnak tartom a vállalkozásbarát és vállalkozó szellemben működő
településvezetést, gazdálkodást. Gazdagodjanak, szépüljenek közterületeink! Javuljanak közlekedési útjaink, emelkedjen az
ellátottság színvonala! (Orvosi és gyógyszer
ellátás; idősek segítése, gondozása; szociális
ellátás; iskola, óvoda megtartása…) Az
eddig elért eredményeket a lehetőségekhez
képest meg kell őriznünk és fejlesztenünk!
Szükségesnek és fontosnak tartom a civil
szervezetekkel való egyeztetést és együttműködést. (Nyugdíjasklub, fürdő-, horgászés környezetvédő egyesület, valamint alapítványok.) Támogatom a különböző pályázatokban való részvételt, de a végeredményt,
az elvégzett munkák minőségét, szigorúbb
ellenőrzés alá vonnám.
Kérem önöket, tiszteljenek meg szavazataikkal, hogy közösen tehessünk Révfülöp
jövőjéért.
Tisztelettel:
Vass János
független képviselőjelölt

