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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

KÜLÖNSZÁM

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Horváth László

független Polgármesterjelölt, gépész üzemmérnök

1955-ben születtem. Születésem óta farmosi lakos vagyok. Farmost csak a tanulmányaim idejére hagytam el. Végzettségem
gépipari automatizálási üzemmérnök. 1976tól 1979-ig célgép tervezőként a LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR, majd 1979-től 2004-ig – különböző középvezetői beosztásokban – a
tápiószelei KGYV és jogutódjainak alkalmazottja voltam. 2004-től 2018-ig az ALDERON
BT. családi vállalkozást működtettem. Mindig tisztességgel, becsülettel végzett munkával
biztosítottam magam, majd családom megélhetését, gyarapodását.
Feleségem anaesthesiológiai szakasszisztens, László fiam vegyész,
Éva lányom agrármérnök. Szeretteimmel boldog, kiegyensúlyozott
családban élek.
1990-től 16 éven át voltam önkormányzati képviselő, majd 2010ben – a bennem bízók – szeretett szülőfalum, Farmos polgármesterévé választottak. Múltamban szégyellni, titkolni valóm nincs. Függetlenként nem képviselek sem párt, sem gazdasági érdekköröket.
Munkám során meghatározó a műszaki ember gondolkodás- és
látásmódja, a rászorulók, elesettek ügyeinek intézésekor pedig a művészeteket kedvelő ember lelkisége, empátiája. Polgármesteri munkám eddigi 9 éve bizonyítja, hogy felelős gazdálkodással, pénzügyi
stabilitással, önkormányzatunk költségvetéséből is megvalósítható
számos beruházás, fejlesztés. A pályázatok megjelenése után pedig,
a lehetőségek maximális kihasználásával, mintegy 1 milliárd forint
pályázati forrás áll rendelkezésünkre, hogy a következő 2 évben
megvalósítsuk a farmosi embereket szolgáló fejlesztéseket, beruházásokat. Az elnyert pályázatok töretlen, tisztességes megvalósításának biztosítása érdekében ajánlom Önöknek további polgármesteri
szolgálatomat. Kérem, fogadják el ajánlatomat, mert már bizonyítottam, és bennem a jövőben is megbízhatnak.
Horváth László

Kasza Tamás
Polgármesterjelölt

Kasza Tamásnak hívnak, 1974-ben születtem. Itt élek Önök között, itt töltöm a mindennapjaimat. Volt feleségemmel, néhai Kasza
Krisztinával, aki a helyi általános iskolában
tanított, 18 évig éltünk boldog házasságban.2016-ban hosszú, súlyos betegség után
elveszítettük Őt. Megtörve, de szülői felelősségem tudatában mindent elkövetek, hogy két
leánygyermekemnek pótoljam édesanyjuk
féltő gondoskodását. Igyekszem gyermekeimet a tudatos életre felkészíteni. Jómagam sok
évig dolgoztam a kereskedelemben, többek
között a Ferrero Magyarország Kft-nél, jelenleg is vezetői beosztásban dolgozok egy ker.cégnél. Iskolai végzettségemet tekintve folyamatosan képzem magam, idén nyáron szereztem meg az 5. szakmámat. Önkormányzati képviselőként töltött
évek megtanítottak az ésszerű, átgondolt döntéshozatalra. Mindenkivel meg kell találni a közös hangot és ha kell, a kompromisszumot
a település fejlődésének érdekében.
Célom! Pályázati forrásokból a már folyamatban lévő fejlesztések, beruházások minőségi befejezésén leszek, hiszen az elmúlt 5
év alatt képviselőtársaimmal együtt sok sikeres pályázatot tudhatunk magunkénak, melyek kivitelezése vagy folyamatban van
vagy most kezdődik. További fejlesztések: faluzöldítés, vállalkozásbarát község, közvilágítás az egész faluban (Öregszőlő, Muszály
IS), az utak folyamatos karbantartása és szilárd útburkolatú hálózat
telepítése az egész falu területén, fedett buszmegállók kialakítása, a
vasútállomás parkolójának kiépítése, gyalogosátkelők létesítése, a
muszályi híd kiszélesítése, illegális szemétlerakók megszüntetése.
Szabadidőmet nem sajnálva azon vagyok, hogy községünk életét
jobbá tegyem. Célom a község lakóival való együttműködés, közös
célokat kitűzve Farmos további fejlődéséhez. Induljunk el együtt
egy közös úton, ami az összetartozás és változás útja!
Kasza Tamás

Képviselőjelöltek
Baranyiné Deák Mária – képviselőjelölt
Baranyiné Deák Mária vagyok, nyugdíjas
óvodapedagógus, két felnőtt fiúgyermek édesanyja. Születésem óta, 61 éve élek családommal Farmoson. Szeretem ezt a falut, és fontosnak érzem lakóhelyünk fejlődésének segítését.
Köszönöm a bizalmukat, az ajánlásokat és
kérem támogatásukat a további munkámhoz.
Néhány szó magamról: 1958.06.28-án
születtem, az általános iskolát falunkban végeztem el, majd tanulmányaimat Nagykátán
a Damjanich János Gimnázium és Kertészeti
Szakközépiskolában folytattam. Érettségi után Budapesten helyezkedtem el óvónőként, és esti tagozaton tanultam. Óvónői oklevelet
1979-ben szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői szakán.
A farmosi óvodában házasságkötésem után, ill. első gyermekem
születését követően kezdtem el dolgozni 1984-ben, és itt voltam óvónő

nyugdíjba vonulásomig. Jelenleg is óraadó óvodapedagógusként segítem az intézményben a nevelőmunkát. A 35 év alatt sok-sok családdal
kerültem kapcsolatba, ismerem az itt élők nehézségeit, problémáit. Jól
ismerem a falu adottságait, lehetőségeit, ezért úgy gondolom, hogy tapasztalataimmal, tudásommal segíthetek a jó döntések meghozatalánál.
Hosszú évek óta az óvodai népi tánccsoport segítőjeként részt veszek a falu rendezvényeinek színvonalas lebonyolításában.
A Farmosi Értéktár Bizottság megalakulása óta segítem a helyi
értékek felkutatását, megőrzését, megismertetését, amelyről a helyi
újságban már olvashattak. Segédkeztem a Közösségi Házban létrehozott értéktár kiállítás berendezésében. Aktív része voltam a Vízparti
Élet Házában kialakított Kaszab Zoltán emlékkiállítás létrejötténél,
amelyet a Természettudományos Múzeum munkatársaival együttműködve alakítottunk ki.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem a választás alkalmával,
szeretném képviselni minden itt élő ember érdekét óvodás kortól a
nyugdíjas korosztályig.
Tisztelettel: 
Baranyiné Deák Mária

2. OLDAL

Boros Zoltán

képviselőjelölt, gazdasági mérnök

Tisztelt
Választópolgárok!
Boros Zoltán
vagyok. 1955.
március 16-án
születtem Tápiószőlősön. Gépésztechnikusi
végzettségem mellé gazdasági mérnöki diplomát szereztem államháztartási szakirányon a Károly Róbert
Főiskolán.
Feleségem Németh Katalin, női
fodrász. Egy gyermekünk van, Katalin, aki angol-magyar szakos egyetemi végzettségű tanár.
1985 óta dolgoztam az államigazgatásban, majd 1990-től 1998-ig alpolgármesterként, 1998-tól 2010-ig
polgármesterként
tevékenykedtem
Farmoson. 2010-től pedig nyugdíjasként töltöm az időmet.
Öt év hosszú idő, nem lehet csak
a pályázatokra építeni, egyre jobban
szükség van az önmegvalósító ötletekre, a közösségépítő szándékra és
erőre, új - nem mindig az anyagiakon
múló - távlatok kigondolására.
Egy újabb, sorsunkat meghatározó
választás előtt állunk. Gondoljuk meg
jól, kiket részesítünk előnyben. Sokat
veszíthetünk, de sokat is nyerhetünk.
Próbáljunk ne érzelmektől vezérelve
dönteni, legyünk számítóak és felkészültek, mert a magunk és a község
jövőjét alakítjuk.
Tisztelt Farmosiak!
A közbiztonság, gyalogátkelőhely
létesítése a 3117-es úton az általános
iskola és a polgármesteri hivatal előtt,
bel- és külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása, belterületi csapadékvíz elvezető csatornák kiépítése,
az egészségügyi ellátás, az oktatási intézmények felújítása, a gyermekekről
és az idősekről történő gondoskodás,
munkahelyteremtés, a mezőgazdasági dolgozók, a természetvédelem,
a környezet megóvása, a lakossági
önszerveződések támogatása és nem
utolsó sorban kulturális örökségünk
és hagyományaink ápolása mindenkori prioritást, elsőbbséget fog élvezni
döntéseimben!
Kérem, hogy támogassanak szavazatukkal a 2019. október 13-i önkormányzati választásokon!
Tisztelettel:
Boros Zoltán
képviselőjelölt

KÜLÖNSZÁM

Böjti Károlyné
képviselőjelölt

Böjti Károlyné vagyok, Farmoson születtem és az egész eddigi
életemet ebben a faluban töltöttem el. 38 éven
át voltam a helyi óvoda
vezetője. Ismerem a farmosi emberek legtöbbjét, tudok a problémáikról és örömeikről, mert
együtt töltjük napjainkat ebben a számunkra
kedves faluban, amit otthonunknak nevezünk.
Az elmúlt 5 évben mint képviselő és alpolgármester vettem részt a falu életében. Köszönöm,
hogy akkor bizalmat szavaztak nekem. Igyekeztem ezt szorgos munkával meghálálni. A
közel 40 éven át, önkormányzati keretek között zajló vezetői munkám sokat segített a település működésének átlátásában. Alapot adott
ez arra, hogy legjobb tudásom szerint végezzem a feladatokat. Köszönöm, hogy ebben az
időszakban is bizalommal fordultak hozzám.
Akkori ígéretemhez híven nagy szerepet
vállaltam a kisiskola felújításában, a Művelődési Ház működési feltételeinek javításában,
a fogorvosi rendelő kialakításában, a konyha működésének megoldásában, a falu központjának szépítésében, járdák és parkolók
kialakításában. Aktívan részt vettem a Településképi Arculati kézikönyv elkészítésében.
Nagy lelkesedéssel látom el a helyi Települési
Értéktár működésének vezetését. Az értéktár
tagjaival közösen jelentős munkát végeztünk
településünk értékeinek felkutatásában és bemutatásában. Minden testületi ülésen aktívan
vettem részt, a témának alaposan utánajártam,
elmondtam véleményemet, javaslataimat.
Megválasztásom esetén, a jövőben is szeretném ehhez hasonlóan végezni a vállalt feladatokat. Elengedhetetlennek tartom a pályázatok
lehetőségeinek kihasználását. Fontos feladat,
hogy esztétikus faluközpont alakuljon ki a
község szívében. Parkokkal, zöld és virágos területekkel vonzóvá kell tenni környezetünket.
A biztonságos gyalogos közlekedés megteremtéséhez zebrákat kell kialakítani. A település természeti adottságait továbbra is ki kell
használni, legyen a környezetünk turisztikai
vonzerő. Nagyon fontosnak tartom továbbra
is a kül- és belterületi utak javítását. Tovább
kell folytatni a járdák felújítását. Meg kell teremteni az igényes Művelődési Ház működési
feltételeit, melyben a fiatalok is megtalálhatják
szórakozási lehetőségeiket. Mindezeken túl
egyik legfontosabb feladatnak tekintem az iskola felújítását.
A teljesség igénye nélkül vázoltam fel községünk életére vonatkozó elképzeléseimet.
Amennyiben terveim és gondolataim elnyerték tetszésüket, kérem, szavazataikkal támogassanak!

Gál Zoltán
képviselőjelölt

Tisztelt
Farmosiak!
Közel harminc éve lakom
Farmoson, előtte a fővárosban
éltem, és így
van összehasonlítási alapom a vidéki és a városi
élet között.
Azt tapasztalom, a vidék rakétasebességgel városiasodik, és közben elveszíti azt az életformát, értéket, ami
a vidék sajátja. Mit értek ez alatt: ma
már alig tartanak jószágot, a házi kis
kerteket befüvesítik. Sajnos egyenesen következik, hogy a kiszolgáltatottság semmivel sem kisebb, mint a
városokban. Akik ismernek, tudják,
hogy mennyire szívemen viselem
hagyományainkat, amit próbáltam
mintaként képviselni. Alapító tagja
voltam a Farmosi Életmód Egyesületnek, elnöke voltam a Farmosi Gazdakörnek, jelenleg megbízott elnöke
vagyok a Farmosi Hagyományőrző
Egyesületnek és tagja vagyok a Farmosi Csuhajja Néptánc Együttesnek.
Nem dicsekedésként, az én alkotásom
díszíti a farmosi katolikus templom
mennyezetét. Egy település önkormányzata sokrétű, összetett feladatot
lát el, hogy működni tudjon. Vannak
kötelező feladatok, mint a költségvetés, a település működtetése. Magam
részéről, ha a tisztelt választópolgárok
beszavaznának a testületbe, akkor a
fenti bevezetőben leírt szellemiséggel
állnék a különböző napirendi pontokhoz. Előterjesztéseim természetés környezetközpontú, értékekről
szólnának, mint a falusi turizmus,
szálláshelyek kialakítása. Egy falu
közössége akkor érzi jól magát, ha
biztonságosnak ítéli meg környezetét,
ezért Farmos közbiztonságát kiemelt
fontosságúnak tartom. Kezdeményezném a Farmosért kiemelkedő tevékenységet folytató civilek, valamint
civilszervezetek anyagi támogatását.
Rövid bemutatkozóm, azzal zárnám,
ami nagyon fontos számomra, hogy a
Farmos perifériáján lévő területek is
felzárkózhassanak, ezért mindent el
fogok követni az Öregszőlő és a Muszály képviseletében.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Gál Zoltán

KÜLÖNSZÁM

Dr. Kapronczi Mihály
képviselőjelölt

40 éves vagyok, hét éve
kötődök
Farmoshoz és családommal Farmoson élek.
Olyannyira,
hogy szüleim
is ideköltöztek
Debrecenből. Párom tősgyökeres farmosi, kislányom két éves múlt. Jogi
egyetemet és Rendőrtiszti Főiskolát
végeztem. 15 év rendőri szolgálat után
az elmúlt öt évben vállalkozóként élem
a mindennapjaimat, igyekezve minél
több időt a családommal Farmoson
tölteni. Családom révén mindig is érdekelt a politika, néhai édesapám politizált országos szinten.
A farmosi emberekkel való beszélgetések utána következő gondok
fogalmazódtak meg bennem. Ezen
gondok a különféle tájékoztatások,
valamint a szemmel is látható munkálatok alapján részben megoldódni látszanak belátható időn belül, így ezekre
(víztisztaság, utak fejlesztése, kerékpárút, bölcsőde stb.) nem is térnék ki.
Ellenben a település közép és hosszú
távú problémái: közlekedés modernizálása, helyben munkahelyek teremtése, közösségi terek kialakítása,
kikapcsolódási lehetőségek teremtése,
rekreációs turizmus fejlesztése, mind
olyan dolgok, amiket szeretnék előmozdítani.
A közeli településekkel együttműködve, minél többen ismerjék meg,
hogy Farmos fekvése milyen lehetőségeket rejt magában, akár az itteni élet,
akár pihenés szempontjából. Fatelepítésben is részt kell vállalni Farmoson,
hogy még kellemesebb hely lehessen.
Farmost a távolsági buszközlekedésbe jobban be kell vonni, több busz
ejtse útba és gyorsabban lehessen eljutni Ceglédre vagy Jászberénybe.
Emellett a helyi építési szabályzatba is javasolnék módosításokat, hogy a
farmosiak élete is nyugodt maradhasson, de akár a környező városokból ideköltöző ember is vonzónak találhassa
az itteni tulajdonszerzést és ingatlanbefektetést.
Ha egyetért velem, kérem a szavazatával támogasson október 13-án!
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Kenyó József
képviselőjelölt

Kenyó József, farmosi lakos vagyok, nős két felnőtt gyermek
édesapja és két gyermek boldog nagypapája. 1952-ben születtem, Farmoson. Felmenőim több generációra visszatekintve
Farmoson éltek. Középfokú végzettséggel rendelkezem, aktív
koromban vállalkozóként, hentes és mészáros mester voltam,
feleségem Kristóf Klára a farmosi gyógyszertárban szakas�sziszetnesként dolgozott 42 éven keresztül. Jelenleg nyugdíjas
vagyok. 50 éve aktív tagja vagyok a farmosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek.
Szívügyemnek tekintem a község lakosainak biztonságát,
kulturális életének alakulását, a gyermekes családok és a fiatalok támogatását, a környezetvédelem fejlesztését.
Képviselőjelölt-társaimmal együtt, pártállás és vallási hovatartozás nélkül, bízom
benne, hogy sikerül Farmos község jövőjét sikeresen tovább építeni. Egységben és ös�szefogásban van az erő.
Ne feledjük, nem az ajánlóívek döntik el a választást, hanem az, hogy mindenki
elmenjen szavazni október 13-án.

Kollár Ferenc

független képviselőjelölt, pedagógus, intézményvezető
57 éves, nős, tősgyökeres farmosi lakos vagyok. Farmos egyrészt az otthonom, másrészt ide köt munkám is. 36. éve tanítok
az általános iskolában, melynek 21. éve vezetője is vagyok. Számomra mindig fontos volt, mi történik szűkebb pátriánkban,
aktívan részt vettem és részt veszek a helyi közösség életében.
Ismerem a körülményeinket, problémáinkat, lehetőségeinket.
Tudásommal, tapasztalatommal, szakértelmemmel az elmúlt
25 évben – az Önök döntésének köszönhetően – szerepet vállalhattam önkormányzati képviselőként településünk életében,
fejlődésében, szépülésében.
Megtisztelő számomra, hogy az Önök bizalmából ismét képviselő-jelöltként állhatok Önök előtt és kérhetem Önöket, ismét tiszteljenek meg szavazatukkal, hogy
folytathassam a megkezdett munkát, hogy jószándékú, tisztességes tenni akarásomat
továbbra is kamatoztathassam szépülő, fejlődő falunk érdekében.
Tisztelettel:
Kollár Ferenc

Miknai Ferenc
képviselőjelölt

Miknai Ferenc vállalkozó vagyok, Farmoson születtem 1955ben, azóta itt élek, itt tevékenykedem. 1989 óta vállalkozó vagyok, jelenleg a Jászberényi úti Tüzép tulajdonosa és fuvarozó
vállalkozóként dolgozom.
1998-2014 között 4 cikluson keresztül voltam Önkormányzati képviselő. Munkámból adódóan ismerem a falu lakosságát és
problémáikat. Fontosnak tartom, hogy 2 gyalogátkelő létesüljön a gyerekek biztonságos közlekedésének érdekében. Az árkok
és járdák rendbetétele a megfelelő vízelvezetés kialakításának
érdekében. Szeretném elérni, hogy az elkövetkezendő 5 évben
azokban az utcákban is szilárd burkolat legyen, amelyeket eddig mellőztek. Szükségesnek tartom a szelektív hulladéktároló szigetek visszaállítását, hogy megszüntessük
a dűlő utak szennyezettségét, valamit rendezett falukép kialakítása, a parlagfű és gyomok kiirtásával. Folytatni kell az eddig megnyert pályázatok koordinálását, és a jövőbeni lehetőségek kihasználásával a falu színvonalát tovább növelni. Ha megtisztelnek
bizalmukkal, tiszteletdíjamat felajánlom az óvoda, az iskola, valamint az egyesületek
javára.
Hitvallásom, élni, alkotni összefogással és békében lehet. Ez a fejlődés alapfeltétele. Önökért és Önökkel együtt!
Tisztelettel:
Miknai Ferenc
Képviselőjelölt

4. OLDAL

KÜLÖNSZÁM

Szarvas Attila
képviselőjelölt

Tóth Richard
képviselőjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelet
Választópolgárok,
Farmosiak!
Szarvas
Attila
vagyok, születésem
óta farmosi lakos. A
középiskolai tanulmányokat elvégezve kereskedő-boltvezető
képesítést szereztem, majd 2010-ben Egerben
kezdtem tanári szakon, melyet később egy
iskola adta lehetőség miatt megújuló energiaforrások szakiránnyal fejeztem be. Az oklevél
megszerzését követően egy pályázatíró cégnél helyezkedtem el, mint ügyintéző, majd a
Magyar Posta Zrt.-nél, Egerben. Szűk másfél
év munkaviszony után párommal Farmosra
költöztünk, és kértem áthelyezésem. Az embereket és szülőfalumat abban a szűk évben
sikerült megismernem kézbesítőként, illetve
volt lehetőségem rengeteget beszélgetni velük
az életükről, az életviszonyukról és főleg a
faluról. Jelenleg tanárként dolgozom főállásban a Matolcsy Miklós Általános Iskolában,
illetve óraadóként a Szentmártonkátai Arany
János Általános Iskolában.
Több mint tíz éve tevékenykedek a falu
életében: versekkel, szavalatokkal próbálom
színesíteni a helyi rendezvényeket. Beleláttam a rendezvény- és programszervezés mögöttes tartalmába „zöldpólósként”, és jelenleg
is, ahogy erőm és időm engedi, megannyi farmosi rendezvényt látogatok és segítek, legyen
szó anyagi támogatásról, vagy belefektetett
munkáról. Ebben nagy segítséget nyújt a Farmosi Hagyományőrző Egyesület, melynek én
is tagja vagyok.
Az elkövetkezendő években szeretném
megélni az élhetőbb és tisztább Farmos megnevezést, hogy az emberek köztudatában az
legyen, hogy ez egy élhető és jó község, valamint a környék települései közül ne az alvégen, inkább a felvégen botorkáljunk.
Remélve a szavazópolgárok bizalmát és a
testület megfelelő, illetve jó együttműködését, kérem, ha alkalmasnak tart ennek a megtisztelő pozíciónak a betöltésére, tegyen egy
X-et az én nevem mellé is.
Köszönettel:

Szarvas Attila

Fa r mosi I n for mác iók R ipor tok

Tóth
Richárd
vagyok, 29 éves.
Ta nu lmá nya imat
tekintve gépész és
biztonságtechnikai
mérnök. 2016 óta
barátommal közös vállalkozásunkat vezetem. Munkámból kifolyólag az ország szinte
minden szegletét megismerhettem, és láttam
rengeteg olyan települést ahová jó érzés volt
utazni, mivel minden szép és rendezett, majd
haza érkeztem Farmosra és ez az érzés nem
kerített uralmába. Ez volt a fő indok arra,
hogy jelöltessem magam a közelgő önkormányzati választáson képviselőként.
Szeretnék tenni azért, hogy Farmos egy
nyugati szintű, élhető és fejlett község legyen,
ahol a családok büszkék arra, hogy itt élhetnek! Célom olyan élhető környezet kialakítása, ahol az idelátogató ismerősök, barátok és
partnerek egy kulturált, dinamikusan fejlődő települést láthatnak.
Ennek egyik legfontosabb alapja, hogy ide
kell vonzani a vállalatokat, ennek megvalósítására vannak kész terveim. Egy ipari park létrehozásával nő az infrastruktúra, helyben kaphatnak munkát az itt élők, ebből származó adókból
pedig számos fejlesztési lehetőség nyílik.
Fontosnak tartom természeti értékeink
megőrzését és kiaknázását. Gondolok itt a
termálkútra, mely felveti egy strand-/wellness központ létrehozásának lehetőségét,
külső befektetők bevonásával. Az iskolásoknak helyben lehetne úszásoktatást tartani, a
helyiek pedig kedvezménnyel élvezhetnék a
komplexum adta lehetőségeket.
Nagyon fontosnak tartom a pályázatok
maximális kihasználását, értem ezalatt a
meglévő utak felújítását/földutak aszfaltozását, iskolák, tornacsarnok felújítását és bővítését, fedett buszmegállók kialakítását/felújítását, azok környezetének igényes kialakítását.
Szeretném, ha a közösségi ház jobban ki lenne
használva a fiatalok számára is a közösség ös�szekovácsolása érdekében. Úgy látom, nincs
lehetőségük kulturált körülmények között
szórakozni. Fontosnak tartom az egészséges
életmódot, és szeretnék tenni annak érdekében, hogy sokféle sportolási lehetőséget meg
tudjunk teremteni az itt élőknek szervezett
körülmények között is. Szeretném a helyi a
vállalkozókat összekovácsolni! Együtt többet
tehetünk településünk felvirágoztatásáért!

Vincze Tamás

független képviselőjelölt
1954-ben Farmoson születtem. Nős
vagyok, két felnőtt
gyermekünk és két
csodálatos unokánk
van. Feleségem a
helyi óvodából dajkaként vonult nyugdíjba. Lányom angol
– ének-zene szakos
tanár, fiam villamosmérnök.
Születésem óta Farmoson élek, itt végeztem az általános iskolát. Középiskolába
Nagykátára jártam, ahol mezőgazdasági
szakközépiskolai érettségit szereztem. 1973tól a helyi Termelőszövetkezetben dolgoztam. 1993 óta megromlott egészségi állapotom miatt nyugdíjas vagyok.
A falunk sorsát, fejlődését fiatal korom óta
szívügyemnek tekintem. Ennek megfelelően,
1981-től kisebb megszakításokkal, 2002 óta
folyamatosan, közel 30 évet dolgoztam és ma
is dolgozom különböző választott funkciókban a település vezető testületeiben. Az elmúlt két ciklusban a Pénzügyi Bizottság tagja
voltam. Az eltöltött közel három évtized alatt
rengeteg tudást, tapasztalatot és nem utolsó
sorban rutint szerezhettem a települési önkormányzati munka igen összetett, sokrétű
felkészültséget igénylő területein. Mindezek
birtokában, úgy érzem, hogy a jövőben is
hasznos tagja lehetek a falu képviselő testületének, és eredményesen segíthetem munkáját
minden területen.
A közeljövő kiemelt feladatának tartom a
már elnyert pályázatok (kerékpárút, bölcsőde, ivóvízminőség javítás, utak felújítása,
stb.) mielőbbi szakszerű megvalósítását, új
pályázatokon való folyamatos részvételt. Ennek elengedhetetlen feltétele az eddigiekhez
hasonló, szakszerű és biztonságos pénzügyi
gazdálkodás biztosítása.
Hosszabb távon fontosnak tartom az intézményeink zökkenőmentes, színvonalas
működtetését. Céljaim között szerepel a
modern kor elvárásainak megfelelő településközpont kialakítása, szépítése (a főtéri lakóingatlan elbontása, piac kialakítása, a Vízparti Élet Háza mögötti terület közparkká
alakítása, stb.).
Kérem, szavazatukkal támogassanak,
hogy továbbra is tevékenyen segíthessem
szülőfalum folyamatos fejlődését, egy olyan
település formálását, amelyben mindenkinek
jó élni.
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