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Tisztelt Választópolgárok!
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-

nak időpontja: 2019. október 13.  /308/2019. (VII. 26.) KE hatá-
rozat/ 
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri 

névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő meg-
küldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § 
(2) bekezdése/ 

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi 
meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.  /Ve. 116. § (1) 
bekezdés/ 

Választójog: 
- Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
választó és választható legyen. 
- Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel 
rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és 
választható legyen. 
- Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepe-
dettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, 
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán választó legyen. 
- Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elköve-
tése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 
választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagál-
lamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az 
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági 
döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. 

/Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/ 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

- a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 
26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási he-
lyén választhat, 
- a választópolgár bármely választókerületben választható, 
- nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés 
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelését tölti. 

/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-
ról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) 
bekezdés/ 

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket 
érintő kérelem) 
- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat 
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nap-
pal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 
9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Balatonboglári Helyi Választási Iroda 8630 Balatonboglár Erzsébet 
u. 11. E-mail: titkarsag@balatonboglar.hu 

- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a 
választópolgár tartózkodási helyének címét. 
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópol-
gárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejű-
leg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. 
- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazó-
kör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási 
helyét megszüntette. 
/Ve. 307/A. § – 307/B. §/ 
Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 órá-

ig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. 

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő ké-
relem) 
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben sze-
replő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt 
gátolt választópolgár nyújthatja be. 
- A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében 
meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, 
továbbá a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig kell megérkeznie 
a szavazatszámláló bizottsághoz. 
- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a 
szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna 
kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a 
mozgóurna-igénylés okát. 
/Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/ 
Határidő: a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 

9-én 16:00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, 
vagy a választás napján 12:00 óráig meg kell érkeznie az illetékes 
szavazatszámláló bizottsághoz. 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi név-
jegyzéket érintő kérelem) 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igé-

nyelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
- Braille-írással készült értesítő megküldése, 
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, 
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyi-
ségben és a mozgóurnás szavazás során, 
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 
/Ve. 88. §/ 
A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike 

akadálymentes. 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi 

névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet, 
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi 
választási irodához vagy 
- levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján ke-
resztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. 

/Ve. 91. § (1) bekezdés/ Balatonboglári Helyi Választási Iroda 8630 
Balatonboglár Erzsébet u. 11. E-mail: titkarsag@balatonboglar.hu 

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a 
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján 
on-line benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a for-
manyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető. 

A Helyi Választási Iroda postacíme: 8630 Balatonboglár Erzsébet 
u. 11.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/ 

Felhívjuk a választópolgárok fi gyelmét, hogy a fent leírtak alapján 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 
az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően: 
- csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok sza-
vazhatnak, 
- átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, 
akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal 
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás 
napjáig tart, 
- külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség. 

Balatonboglár, 2019. szeptember 12. 
Tóth Zoltán sk. 

HVI vezető



4 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019. szeptember

DR. GYÖRE ZSUZSANNA MELINDA
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Györe Zsuzsanna Melinda vagyok. 1977-ben születtem, és azóta Balatonbogláron 

élek, jelenleg a párommal és a kisfi ammal. Gimnáziumi tanulmányaimat követően, a Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem munkaügyi szervező 
és jogász diplomát, és az idén fejeztem be a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá-
nyi Karán az egészségügyi menedzser mesterképzést. Közel tíz évig a közigazgatásban, 
gyámhivatalban dolgoztam ügyintézőként, majd vezetőként. 2015 márciusa óta vagyok a 
Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ irodavezetője. 2018-ban a könyv-
tárral közösen életre hívtuk az Életmódklubot, amelynek keretei között ősztől tavaszig 
ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, főként a prevenció jegyében, lakossági igények 
alapján. 

Korábban 2 évig tevékenykedtem az Ügyrendi Bizottság külsős tagjaként, jelenleg a 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság szakértőjeként dolgozom a város ügye-
iben. 
„A jog parancsai ezek: tisztességesen élni, mást nem bántani, kinek-kinek megadni a 
magáét.” 

Ulpianus szavait magaménak vallom, jog- és szabálykövető ember vagyok, ezt a szem-
léletet képviselem a mindennapi életemben és a munkám során is. Fontosnak tartom, 
hogy a feladatok meghatározását követően a megfelelő ember lássa azt el, és folyamatos 
legyen a visszacsatolás, az ellenőrzés. Mindig arra kell törekedni, hogy javítsunk azon, 
amin lehet, legyünk képesek fejlődni! A Boglár Nem Magánügy csapatában dolgozva is a 
fentiek szerint teszem a dolgomat, és ezt szem előtt tartva tevékenykedek Balatonboglár 
érdekében.

BOSKOVICS JÓZSEF
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!
 Szeretnék bemutatkozni: Boskovics József vagyok, 56 éves, két felnőtt leánygyermek 

édesapja. 1973 óta élek Balatonbogláron, általános iskolai tanulmányaimat itt fejeztem be. A 
Mathiász János Szakközépiskolában érettségiztem. Az iskola elvégzése után a Balatonboglári 
Állami Gazdaság volt az első munkahelyem. 1986-tól a Balaton Agrár Zrt-nél dolgozom, mint 
beosztott szőlészeti ágazatvezető. Pályafutásom során közel 300 hektár szőlő- és gyümölcs-
ültetvény telepítésében vettem részt. 1989-től a szőlőskislaki városrészen élek családommal. 
A munkám mellett én is szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozom magánemberként, és 
egy mikro vállalkozás vezetőjeként szintén mezőgazdasági tevékenységet folytatok.
 Szeretném folytatni az előző képviselő-testület munkáját, a város szebbé és jobbá tételét. 

Terveim között szerepel a szőlőskislaki művelődési ház belső terének megújítása, valamint a 
csapadékvíz elvezetésének megoldása és az utak felújítása. A város az elmúlt 9 évben Mészá-
ros Miklós polgármester úr vezetésével óriási fejlődésen ment keresztül és ez remélhetőleg az 
elkövetkezendő 5 évben töretlenül folytatódik.
 Keresztény magyar emberként hiszek abban, hogy a Tisztelt Választópolgárok (fi gyelem-

be véve az elmúlt évek munkáját) megalapozott döntést hoznak az önkormányzati választás 
kapcsán. Ennek a nagyszerű csapatnak az új tagjaként remélem, hogy elnyerem a választó-
polgárok bizalmát és támogatnak a szavazataikkal.

HORVÁTH IVÁN
 FÜGGETLEN KÉPVISELŐJELÖLT

Tisztelt Balatonboglári és Szőlőskislaki Választók!
Horváth Iván vagyok, Balatonbogláron élek immáron 66 esztendeje. Itt alapítottam csalá-

dot feleségemmel, Káposztás Annával, két gyermeket neveltünk fel tisztességben, becsület-
tel. Aktív munkám során 27 évig voltam Balatonboglár tűzoltóparancsnoka, mely szervezet 
létre hozásában is részem volt.  Munkám és a családom ellátása mellett, már ifjú korom 
óta érdekelt lakóhelyem és szűkebb környékének múltja. A negyven éves kutatómunkám 
eredményeiből, az elmúlt nyolc esztendőben, eddig három helytörténeti könyvet írtam, és 
jelentettem meg.
1998 – 2002 között a város képviselőtestületének tagja voltam. Képviselő munkám során 

mindig a város fejlődése, az itt élő emberek életének segítése volt a célom.  Az elmúlt két 
évtizedben is élénk fi gyelemmel kísértem, városunk fejlődését. Mindig örömmel vettem tu-
domásul, ha a városban valami szépült és épült. Egyet nehezen fogadok el, hogy miért kell 
mindig a két oldalnak egymásnak feszülni, és „csak azért is” úgymond betartani. Bár az 
elmúlt pár esztendőben némi javulást lehetett tapasztalni e téren, és ez örömömre szolgált. 
Megválasztásom estén szeretnék egy olyan képviselő testületben dolgozni, ahol nincs két 
oldal, csak Balatonboglár és a hozzá tartozó Szőlőskislak van. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy az egyre öregedő lakosság idős tagjainak gondjait segítve, a lehetőségekhez mérten a 
testületi munkában ezt felvállalva dolgozhassak.
„Független jelöltként indulok”
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KALÁSZ ZOLTÁN
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

„A történelem az élet mestere, az igazságnak világa. 
Jó néha felfrissíteni az emlékezetet.”
      (Kossuth)

Kalász Zoltán vagyok, 63 éves tősgyökeres boglári lakos. Nagyapám és édesapám példáját 
követve, 25 éve szolgálom a várost képviselőként. Választásokkor mindig a tisztességes, 
becsületes képviseletet ígértem és a szakszerű munkavégzést, melyet úgy érzem, betar-
tottam. Döntéseimért a felelősséget vállaltam. Olyan rendszerelvű fejlesztéseket támogat-
tam és támogatok, amelyek a várost gazdagítják, szépítik. A rendet, a szabályok betartását 
szorgalmazom, s a gazdaszemlélet megvalósítását. Minden feladatnak legyen felelőse, s a 
munkavégzésnek ellenőrzése. Ezen a téren vannak még hiányosságok, így tennivalónk is.
Történelem szakos középiskolai tanárként dolgozom Fonyódon, a Bacsák György Szakgim-

náziumban. 
Két gyermekem és két unokám van.

KESERŰ ZOLTÁN
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

Keserű Zoltán vagyok, 50 éves, nős, két felnőtt gyermekem van, 40 éve élek Balatonbog-
láron, e csodás, számomra nagyon kedves városban. 23 éve a fonyódi, Mátyás Király Gim-
názium nyelvtanára vagyok, osztályfőnök, diákmozgalmat segítő pedagógus, jelentős részt 
vállalok nemzetközi diákcserékben, az emelt szintű érettségiben, de érettségi elnökként, 
valamint a felnőttoktatásban is tevékenykedem.
2010. óta vagyok képviselő az Önök bizalmából, munkám során, döntéseimben Boglár 

fejlődése vezérelt, a rám bízott feladatokat igyekeztem mindig precízen, időben ellátni. Az 
első ciklusban a Humán Bizottság, a másodikban a Pénzügyi Városfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság tagjaként, valamint a Szőlőskislaki Részönkormányzat elnökeként tevékenyked-
tem, emellett a turizmus és a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében is szerepet vállaltam.
Olyan Balatonboglárt szeretnék, ahol a beruházások egyre jobban szolgálják a balatonbog-

lári lakosokat is, ahol Szőlőskislak egyenes arányban fejlődik Boglárral - ahol jól érzik ma-
gukat a vállalkozók és támogatják a várost, a kultúrát, a sport életet és a civil szervezeteket, 
ahol mind a helyi lakosokat, mind vendégeinket gazdag programok várják, ahová örömmel 
térnek haza gyermekeink, mert itt képzelik el a jövőjüket! Ehhez kérem megtisztelő támo-
gatásukat!

KATONA FERENC
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

A KERTÉSZETI EGYETEM elvégzése után borászként kerültem a BB-hez harmincöt éve. 
Azóta élünk Balatonbogláron feleségemmel, aki a Hétszínvirág Óvodában óvónő. Két lá-
nyom van, akik már felnőttek, kirepültek a családi fészekből.
A BB-s időszak után saját céget alapítottunk testvéreimmel, jelenleg is ebben dolgozom.
Az elmúlt öt évben a HUMÁN BIZOTTSÁG külsős tagjaként vettem részt az ÖNKORMÁNY-

ZAT munkájában. Mindig is érdekelt a közélet, szívesen vettem részt rendezvényeken, 
évekig sportoltam, hobbim a postagalambászat.

Az idei évben kollégáimmal (Kalász Zoltánnal és Keserű Zoltánnal) megalapítottuk a 
KOSSUTH KLUB-ot, mely égisze alatt népszerű, ismert előadók színvonalas előadásait 
élvezhették a szép számú megjelentek. Bízunk a sikeres folytatásban.

Ugyancsak bizakodom a BNM csapat sikeres szereplésében az Önkormányzati választá-
sokon. HAJRÁ BOGLÁR, HAJRÁ BNM!érdekében.
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LÉGLI OTTÓ
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!
Szőlőskislakon születtem, ahol apám a Boglári Állami Gazdaság telepvezetője volt. Iskoláim 

elvégzése után kerültem vissza a településre 1983-ban. A BB gyakornokaként, majd kísérleti 
telepvezetőjeként mélyítettem el szőlészeti-kertészeti tudásomat. Harminc éve önállósítot-
tam magam és építem a LÉGLI Szőlőbirtokot. 
A 90-es évektől már vállaltam közösségi feladatot, így voltam képviselő a városi testület-

ben illetve a Hegyközség elnökének is választottak. Jelenleg az Összefogás Balatonboglárért 
Egyesület elnöke vagyok. 
Azt látom, hogy ahogy a Balaton úgy Balatonboglár is szépen fejlődik. Ugyanakkor vannak 

kihívások:

 - A minőségi turizmus/ borturizmus fejlesztése.
 - Környezetvédelem (pl. egy helyi szelektív gyűjtő és komposztáló).
 - Helyi vállalkozásokra még több fi gyelem.
 - A parti és a belső városrész közti különbség csökkentése.

Kérem, hogy támogasson október 13-án, hogy együtt dolgozhassunk tovább a városért.

LUBICS LÁSZLÓ
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgár! Kedves Bogláriak!
Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozásomat a korábbi választott testületek mélta-

tásával kezdjem. Mindannyian tudjuk, hogy 30 év gyakran viharos körülményei között 
kellett navigálni úgy, hogy városunk a lehető legtöbbet profi táljon a lehetőségekből. Ok-
kal-joggal mondhatjuk, hogy az eddigi testületeink – végső soron – a haladást tekintették 
legfontosabb céljuknak. Jelöltségemmel ehhez a munkához szeretnék aktív módon hozzá-
járulni – mint sokan tudják nem először, hiszen 2002-2006 között már voltam képviselő.
Több mint 30 éve élek itt feleségemmel, Évával. Fiaink Dávid, Krisztián, Péter már felnőt-

tek és belevágtak saját terveik megvalósításába. Sokan ismerhetnek a katolikus templom 
kántoraként is, a fi atalabbak pedig mint volt iskolai hittantanárukat. Mások a templomban 
rendszeressé vált zenei koncertek, közösségi események szervezőjeként hallhattak rólam. 
Remélem, sokaknak szereztem vidám perceket, színvonalas kikapcsolódást. A szervezés-
ben segített az is, hogy ismerőseim között tudhatok kiváló művészeket, neves közéleti 
embereket. Mindezeket az ismeretségeket eredményesen tudnám kamatoztatni képviselői 
munkámban is. 

Meglátásom szerint a következő öt évben az eddigieknél is fontosabb lesz a helyi érde-
kek intenzív képviselete a közélet fórumain.  Ehhez pedig fenn kell tartani, és tovább kell 
erősíteni az összefogást és a közcélokért való közös tevékenységet mind a testület, mind 
pedig Balatonboglár lakóinak körében.

Ha egyetért velem, szavazzon rám az október 13-án. 

NÉMETHNÉ HEGYI BERNADETT
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgár!
Több mint 25 éve élek Balatonbogláron férjemmel és 10 éves kislányommal.  Férjemmel 

20 éve nyitottuk meg vállalkozásunkat, szüleim szintén helyi vállalkozók 22 éve. Pedagó-
gus, gyógypedagógus és angol tanári végzettséggel rendelkezem. 2008 óta vagyok a Boglári 
Általános Iskola tanítója, tanára. Gyógypedagógusként nagyon sok embert ismertem meg. 
Mindig is célom volt a hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése. Pedagógusként és 
anyaként is megismertem a helyi bölcsőde, óvoda, iskola helyzetét. Nagy örömmel vettem 
ezek rohamos fejlődését, fejlesztését.

Városunk és a kislaki városrész minden tagja egyformán fontos. Fontos és elengedhetet-
len, hogy együtt akarjunk tenni magunkért és egymásért. Megtiszteltetés és egyben kihívás 
is számomra, hogy az Önök bizalmát és támogatásukat kérhetem. Kihívás számomra ez a 
felkérés, de meggyőződésem, hogy minden változás tartogat valami újat, valami mást. Ezt 
a változást szeretném elhozni az Önök támogatásával városunkba. Vallom, és hiszem, hogy 
polgármesterünket, Mészáros Miklóst támogatni kell. A város nagyobb léptékű fejlődésében 
azonos gondolkodású, azonos hitvallású képviselőkkel felgyorsíthatnánk ezt a folyamatot. 
Még egyszer ne küldjük „csatába” megfelelő támogatás nélkül. 
Amennyiben támogatásom mellett döntenek, ezek mentén fogom a munkámat végezni. 

Hálásan köszönöm a megelőlegezett bizalmát és támogatását.
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DR. REGŐS PÉTER
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!
1977-ben belgyógyász szakorvosként telepedtem le családommal Balatonbogláron. 42 éve 

dolgozom itt, 1992 óta vállalkozó háziorvosként. Éveken át az egészségügyi intézmény ve-
zetője és a Városi Vöröskereszt elnöke is voltam. Az orvosi munkámban, a betegségmegelő-
zésben, valamint a magánéletben is nagy jelentőséget tulajdonítottam az egészséges élet-
módnak. A mai napig is rendszeresen sportolok. A szakmai munkám mellett részt vettem a 
közéletben is, ötször voltam megválasztott önkormányzati képviselő.

Feleségem az orvosi rendelőben laborasszisztensként dolgozott, már nyugdíjas. Három le-
ánygyermekem van: egy orvos, egy fogorvos és egy klinikai szakpszichológus és hat csodá-
latos unokám. Gyermekeim és unokáim is Magyarországon élnek, nem mentek el külföldre a 
magasabb fi zetésekért.
Jól ismerem Balatonboglár gazdasági, egészségügyi és kulturális helyzetét. Jelenleg is ön-

kormányzati képviselő vagyok, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. Balatonboglár 
ebben a ciklusban rohamosan fejlődött, minden intézménye, középületei fel lettek újítva, 
vagy folyamatban van a felújításuk, közterületeinkre és strandjainkra is büszkék lehetünk. 
Ebben nagy szerepe volt a Magyar Kormánynak, elsősorban annak, hogy elengedte Bala-
tonboglár 1,5 milliárdos adósságát és minden évben sok százmilliós támogatásokat kaptunk.
Szeretném, ha ez a fejlődés folytatódna, ismereteimmel, tapasztalataimmal képviselőként 

továbbra is tudnám segíteni Balatonboglár és Szőlőskislak fejlődését.

PATACSI ÁRPÁDNÉ
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

„Tegye meg az ember, amit tud, vagy amire képessége van a saját környezetében,
és akkor nyugodtan fog aludni mindennap.”
     (Tóth Gábor Ákos)

Patacsi Árpádné, Andrea vagyok. Férjemmel Patacsi Árpáddal 22 éve élünk Balatonboglá-
ron. Gyermekeink Benjamin és Borbála középiskolások. Hét éven át a Szülői Munkaközösség 
elnökeként tevékenykedtem a boglári általános iskola diákjaiért. Szívügyem a gyermekek 
jobbléte! Családi vállalkozásunkban dolgozva, a munkám során sok emberrel találkozom. 
Némelyiküknek, ha a segítségemre van szüksége, szívesen állok rendelkezésükre. Szeret-
ném, ha bárki fordulhatna hozzám észrevételeivel, problémájával vagy akár örömével, jó hí-
rével. Városunk az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül, ezen fejlődés folytatása, 
a lehetőségek kiaknázása egy fontos cél, amiért meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, 
hogy a városunk hosszútávon is eredményekkel büszkélkedhessen. Fontos cél, hogy a fi ata-
lokat inspiráljuk arra, hogy ne hagyják el városunk. Fontosnak tartom továbbá, hogy önös 
érdekek ne álljanak a város fejlődésének útjába, most nem lehet olyan szeszélyes ok, ami 
elfogadható lenne, ha a tét egy városnyi ember fejlődése, boldogulása. Számomra a képvi-
selői cím nem munkának tekinthető, ami saját boldogulásomnak alapja, ez SZOLGÁLAT. Én, 
mint a Boglár Nem Magánügy csapatának tagja ezt tudom megígérni Önöknek. A szolgála-
tot! Nem teszek egyéb hangzatos kijelentést, csak megteszem, ami tőlem telik, hogy méltón 
szolgáljam a városunkat és Önöket! Mert BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY! 

Kérem támogassanak!

SÜMEGI TAMÁS
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

A Testnevelési Főiskolán szereztem tanári diplomát. 1987. óta élek Balatonbogláron. A 
Mathiász János Szakközépiskolában voltam testnevelő tanár, és mellette aktívan fociztam 
a boglári focicsapatban. A sport sokat jelent számomra. Szívemen viselem a boglári sport 
alakulását. A pénzügyi bizottság tagjaként is azon munkálkodom, hogy a boglári sport újra 
megfelelő színvonalra kerüljön. 2004-ben nyitottam meg a Sümegi Travel Utazási Irodát. 
Nagy örömömre szolgál, hogy a boglári és vidéki ügyfelek nem csak utazással kapcsolatos 
dolgokban, de a város ügyeivel is megkeresnek, észrevételeket tesznek, kérésekkel fordul-
nak hozzám. Igyekszem ezeket mind továbbítani a képviselők felé, és érdemben megoldá-
sokat keresni az adott problémákra, lehetőségekre és javaslatokra. Szívesen látok bárkit az 
utazási irodában a várossal és sporttal kapcsolatos kérdésekben is. Beszéljük meg együtt! 

Keressük közösen a helyes megoldásokat, hogy városunk egyre szebb, jobb legyen! Célom, 
hogy városunk elsősorban az itt lakóknak szerezzen örömet, de a hozzánk látogató turisták-
nak is minőségi nyaralást, színvonalas sporteseményeket, sportolási lehetőségeket kínáljon. 
Ezért dolgozom Önökkel, Önökért, hogy Balatonboglár egy szerethető város legyen, hogy 
az itt élők szeressenek itt élni és dolgozni, az itt nyaralók örömmel jöjjenek vissza hozzánk.
élvezhették a szép számú megjelentek. Bízunk a sikeres folytatásban.

Ugyancsak bizakodom a BNM csapat sikeres szereplésében az Önkormányzati választáso-
kon. HAJRÁ BOGLÁR, HAJRÁ BNM!érdekében.
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DR. SZIBERTH LÁSZLÓ
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Balatonbogláriak és Szőlőskislakiak!
Gaal Gaston a Nemzetgyűlés egykori elnöke dédunokájaként, dicső őseim útján járva, 

és az Önök megtisztelő bizalmával 1991. óta végezhetem képviselői szolgálatomat töret-
len energiával, alapossággal, kitartással, melynek folytatásához kérem támogatásukat!
Milyen Balatonboglárt szeretnék?

- Ahol az itt élőket, problémáikat, véleményüket nem csak a választások idején tartják 
fontosnak!
- Ahol a véleményeltérés nem ellenséget jelent! 
- Ahol vállalkozóink, civil szervezeteink, nyugdíjasaink, gyermekeink és mindenki más itt 
élő és ide látogató a település életének alakítója!
- Ahol nem csak itt laknak, hanem szeretnek itt élni a bogláriak!
- Ahol valóban pontos, alapos, határidőket betartó hivatali irányítással ügyfélbarát szol-
gáltatások működnek az itt élők és ide látogatók javára!
- Ahol az Önök és ide látogatók érdekében meghozott képviselő testületi döntéseket 
maradéktalanul, határidőre, precízen végre is hajtják!
- Ahol olyan stabil, kiszámítható, megfelelő tartalékkal bíró költségvetéssel, gazdálko-
dással, önerős fejlesztésekkel rendelkezik a város, mint 2014-2019 között, főleg a BNM 
csapatnak köszönhetően!

SZALAI TÜNDE
BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY KÉPVISELŐJELÖLTJE

„Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk.”
      Winston Churchill

Ezúton köszönöm a lakosság bizalmát, hogy 5 évig dolgozhattam képviselőként város-
unkért. Születésem óta Balatonbogláron élek, 53 éves, két gyermekes családanya vagyok. 
Férjem Simon Tamás, gyermekeink Luca és Regő. Mindig részese voltam városunk köz-
életének. 20 évig a Szelence Gyermektánccsoportnál közel 800 fi atalt tanítottam, 25 évig 
dolgoztam a boglári művelődési házban, melynek 15 évig voltam vezetője.

Alapító tagja vagyok a Helyiérték Egyesületnek, ahol most alkalmazottként dolgozom, 
emellett óraadóként tanítok a fonyódi Bacsák György Szakgimnáziumban. 

A civil szféra, a közművelődés, a közösség áll a szakmai életem központjában. Széles kap-
csolati hálóval rendelkezem, fontos számomra a hitelesség, a tolerancia, a közös cselekvés. 
A Szőlőskislaki Részönkormányzat tagjaként és civil-, ifjúsági tanácsnokként dolgoztam. 
Tenni szeretnék Balatonboglár és Szőlőskislak fejlődéséért a Boglár Nem Magánügy csapat 
tagjaként.
Képviselőjelöltként ismét az Önök szolgálatába kívánok állni.

TULI SZILÁRD
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Kedves balatonboglári és szőlőskislaki lakosok!

 Születésem óta Balatonbogláron élek. Középiskolai tanulmányaimat Fonyódon, Kaposvá-
ron illetve Veszprémben folytattam. Szakmám szerint ács-állványozó mester, tetőfedő mes-
ter és bádogos vagyok.
 A szüleim által 1992-ben alapított cégben 1995-től saját brigáddal dolgozom. A céget 

2012 óta saját magam vezetem. Az elmúlt közel 25 év alatt több tetőfedőanyag gyártó cég, 
illetve a Tetőfedő Szövetség szakmai versenyén (néhol nemzetközi zsűri előtt is megmé-
rettetve) értünk el kimagasló helyezést, díjazást munkáinkkal. 2007-ben 4 évig vezetőségi 
tagjának, majd 2011-től újabb 4 évre az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyar-
országi Szövetségében elnökhelyettesnek választottak. A Szövetségen belül számos társa-
dalmi munkában vettem részt (pl.: Várépítő pályázat, szakmai könyvek írása, irányelvek 
elkészítése).
 Feleségemmel, Mariannával 20 éve vagyunk házasok, két kamasz fi úgyermeket nevelünk. 

Kristóf és Bálint is az én nyomdokaimba szeretne lépni, az építőipart célozták meg tanul-
mányaikkal. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önkormányzati képviselőnek kértek fel. 
Szeretnék részese lenni az elmúlt években elkezdődött fejlődés folytatásának.  És szeretném 
a vállalkozói szemléletet is képviselni Balatonboglár érdekeiért. 
 Legyen a vállalkozóknak, munkásembereknek, iparosoknak is egy képviselője a testület-

ben!
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TÜRJEI ATTILA
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!

Először is szeretném megköszönni azt a bizalmat, melyet immár második alkalommal 
kaptam Önöktől és így már 9 éve dolgozhatom képviselőként Balatonboglár fejlődéséért. 
Októberben újra önkormányzati választások lesznek Magyarországon. Én újult erővel és 
szívesen tevékenykedek kisvárosunk érdekében a következő 5 évben is, amennyiben Ön 
szavazatával felhatalmaz erre a nemes feladatra.

Elsődleges célom a helyi általános iskola igazgatójaként és képviselőként is a fi atalság 
számára olyan körülményeket teremteni, hogy ne akarjanak felnőttként elköltözni, életüket 
nagyvárosokban folytatni a jobb megélhetés reményében. Balatonboglár legyen olyan Bala-
ton parti város, amely biztos, békés, boldog életet és stabil megélhetést biztosít a fi atal csa-
ládoknak is. Ehhez - véleményem szerint - még több fejlesztésre, befektetésre, a turizmus, 
a könnyűipar, a borászat és a kereskedelem lehetőségeinek további bővítésére van szükség. 
A helyi vállalkozóknak rengeteg jó ötletük van, nekünk képviselőknek a dolgunk csak annyi, 
hogy olyan környezetet teremtsünk, melyben ezek támogatásunkkal kiteljesedhetnek. 

VADASFALVI JÁNOS
FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐJELÖLTJE

Kedves Bogláriak, Kislakiak!

Régi boglári családban születtem 1944-ben. Itt végeztem az általános iskolát, majd Siófo-
kon érettségiztem. A Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Karán szereztem üzem-
mérnöki képesítést, majd a Testnevelési Főiskola teniszedzői szakán kaptam újabb diplomá-
mat. Egy gyermekem és két unokám van, feleségem és lányom kozmetikusok. 1994-ben 
választottak a Kereszténydemokrata Néppárt színeiben önkormányzati képviselővé, azaz 
immár huszonöt éve szolgálom szeretett városomat, Balatonboglárt és lakóit.
Kiállok a hagyományos értékrend mellett. Számomra a legfontosabb a család, a hit és vá-

rosunk, nemzetünk. A keresztény-szociális tanítás alapján vallom a szociális igazságosságot 
és a munka becsületét. Huszonöt éves önkormányzati munkám során képviselőként és alpol-
gármesterként a legfontosabbnak azt tartottam, hogy Balatonboglár város érdeke legyen az 
első az egyéni és pártérdekek felett. Örülök annak, hogy tevékeny részese lehettem Balaton-
boglár legutóbbi öt évben megvalósult fejlesztéseinek.
Természetesen sok dolgunk van még, remélem, a továbbiakban is megbíznak azzal, hogy 

segíthessem városunk épülését, szépülését.
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MÉSZÁROS MIKLÓS

KEDVES BALATONBOGLÁRIAK, SZŐLŐSKISLAKIAK!

 Mészáros Miklós vagyok. Édesapa, nagyapa, sokaknak a tanár úr és 9 éve az Önök 
polgármestere. Balatonboglár a szülőhelyem, az otthonom és lassan egy évtizede a hiva-
tásom is. Büszkeséggel tölt el, hogy egy több mint 800 éves múltra visszatekintő város 
rohamos léptékű fejlődésének lehetek résztvevője, előmozdítója.
 2010-ben új fejezet kezdődött. A legfontosabb cél a város gazdasági stabilitásának 

megteremtése volt, hiszen akkor Boglár még milliárdos adóssággal küzdött. Két területet 
helyeztünk fókuszba: a turisztikai beruházásokat és az intézményeink rendbetételét. A 
terveink beváltak, soha nem látott, nagyságrendileg 100 milliós éves bevételünk van az 
idegenforgalomból és a korszerűsített épületeink üzemeltetése jóval kevesebb pénzbe 
kerül. 9 év alatt egy csőd szélén álló településből egy gyönyörű, fejlődő, az itt élők és a 
turisták számára vonzó várossá váltunk. És ma már 800 milliós tartalékkal rendelkezünk.
 Tudjuk, hogy az utak, járdák rendbetétele, a vízelvezetés megoldása olyan feladatok, 

amiben még elmaradásunk van. Ezek olyan infrastrukturális fejlesztések, amelyek renge-
teg erőforrást emésztenek fel, erre eddig nem volt elég pénze a városnak. Most már van, 
így akár önerőből is el tudunk indulni, de biztosan szükségünk lesz pályázati-, fejlesztési 
összegekre vagy állami támogatásra is. Bizakodva tekintek előre, a kapcsolataimnak, utá-
najárásomnak köszönhetően eddig is milliárdos nagyságrendben érkeztek támogatások, 
ezért fogok küzdeni a jövőben is: Balatonboglár és Szőlőskislak számíthat rám.A követke-
ző 5 év teendőit megneveztük a programunkban, illetve folyamatosan gyűjtöm/gyűjtjük 
az Önök javaslatait. Ezek október 13-áig tervek, 14-étől viszont a feladatok, amiket a 
városnak meg kell oldani. 

Mindig igyekeztem kompromisszumokra törekedni, talán ennek is köszönhető, hogy 
testületi többség nélkül is végig tudtam vinni számos tervemet. Ugyanakkor szeretném, 

hogyha Boglár képviselő-testülete olyan emberekből állna, akik az együttműködésüket nemcsak jelszóként hangoztatják, hanem 
úgy is tesznek. Ezért egy komoly emberekből álló csapattal vágunk neki a választásnak és tudom, hogy velük együtt és a boglári, 
kislaki emberek támogatásával el fogjuk tudni érni a céljainkat.
Az eddigi bizalmát köszönöm, remélem Ön is úgy gondolja, hogy megszolgáltam. Kérem a támogatását, hogy Balatonboglár fej-

lődése ne szakadjon meg, mert a város közös ügyünk! Folytassuk együtt Balatonboglár!

SZABÓ GYÖRGY

TISZTELT SZŐLŐSKISLAKI ÉS BALATONBOGLÁRI POLGÁROK!

Szabó György vagyok, a Boglár Nem Magánügy - Boglári Városvédő Egyesület polgár-
mesterjelöltje.
43 éves, nős, két kislány édesapja. Akárcsak nagyapám, szüleim, családom, úgy én is 

Balatonbogláron élek.
Diplomámat a Testnevelési Egyetemen szereztem, sportmenedzser szakon. Nemzeti Ké-

zilabda Válogatottunk többszörös játékosa voltam. Külföldön és itthon is beruházási pro-
jektvezetőként, szaktanácsadóként dolgoztam. Három nyelvet beszélek tárgyalási szinten. 
Jelenleg az Urányi János Sport és Szabadidő Központ vezetője vagyok. 
Aktívan dolgozom az önkormányzati munkában. A bizottsági és testületi üléseken képet 

kaptam városunk jelenlegi és múltbeli működéséről, az aktuális és folyamatban lévő kö-
zös ügyeinkről. Előterjesztéseim az adott témákban a várost szolgálják ma is. 

Polgármesterjelöltként két fontos feladatot tűztem ki magam elé.
Egyrészt, be kell fejezni azokat a beruházásokat, amelyeket az elmúlt ciklusban elkezd-

tünk. 
Másrészt, új alapokra kell helyeznünk a fejlesztéseket. A város három meghatározó 

gazdasági szektora, az idegenforgalom, a mezőgazdaság, és a vállalkozásokra, nonprofi t 
szervezetekre és az intézményhálózatra épülő munkahelyek. Fejlesztéseinket ennek a 
három szektornak a harmonizációja kell, hogy adja. Sikeres működésüket pedig a csalá-
dok határozzák meg. Ezért, a családok megerősödése városunk gazdasági és társadalmi 
stabilitásának elengedhetetlen feltétele. 

Programom a balatonboglári családok programja, amely az „ÚJ FEJEZET” nevet kapta. 
Balatonboglár életében október 14-én tényleg egy új fejezet kezdődik. Az, aki megnyeri az önkormányzati választást, és ez na-

gyon fontos - aki a polgármestert adja, az határozza meg hosszú távon, hogy Balatonboglár milyen jövőt választott magának. A két 
jövőkép nagyon eltér egymástól! Az egyik azt valósítja meg, amire szüksége van, a másik azt, amit lehet. Az egyik magáról dönt, a 
másikban róla döntenek! Önök döntik el, hogy melyik utat választják! Ebben van a demokráciánk egyéni felelőssége!
TISZTELT BALATONBOGLÁRI ÉS SZŐLŐSKISLAKI CSALÁDOK!
Egy elégedett, sikeres és boldog Balatonboglárt szeretnék. Folyamatosan fejlődő várost, ahol nő a településünk lélekszáma.  Ennél 

is fontosabb, hogy aki itt lakik, az szeresse és tudásával szolgálja ezt a települést, szeressen itt élni, gyermeket nevelni, dolgozni 
vagy iskolába járni. 

Mi 6.000-en vagyunk egy Balatonboglár!
Ehhez kérem támogatásukat, bizalmukat és szavazatukat az önkormányzati választáson!!



SZAVAZÓLAP-
MINTA




