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Választási tájékoztató 	KÜLÖNSZÁM

Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. október 12. napján megtartásra kerülő önkormányzati választáson induló

képviselő jelöltek és polgármester jelöltek

2014. október 3-án pénteken 18.00 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében bemutatkoznak.

Minden képviselő jelölt – a sorsolási sorrendben –, 5-5 percben, majd a polgármester jelöltek 20-20 percben bemutatkoznak.
Ezt követően a megjelent választópolgárok kérdéseket intézhetnek a jelöltekhez. Kérdéseiket előre a farmos.polg@upcmail.hu
címre is eljuttathatják 2014. október 3. péntek 12.00 óráig, amennyiben nem kívánják a helyszínen személyesen feltenni.
Farmos, 2014. szeptember 30.

Turóczi István Zoltánné sk, jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Polgármester jelöltek
Kasza Tamás
polgármester jelölt

Kedves Farmosiak!

Először is szeretném megköszönni azt a
sok támogatást, lelkesítő szavakat, amit
az elmúlt hónapokban kaptam. Az utcán
megállítva is bíztattak, és ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy meghozzam
a döntést, részt veszek
a választáson. Mivel családommal itt élek
több mint 20 éve, ezért szeretném a község
fejlődését segíteni.
A legfontosabb dolognak tartom a községünkben felmerülő napi problémák megoldását pl. a csatornaépítés során felmerülő
hibák, baleset veszélyes területek megszüntetését, mindezek felügyeletére felelőst kell
kijelölni. Fontos a gyermekek és minden
állampolgár közlekedése az utakon, ezért
gyalogosátkelőt kell biztosítanunk. Elengedhetetlen a kommunikáció szélesebb körű kiterjesztése, amit rendszeres közmeghallgatás
útján elérhetünk. Ha folyamatosan kapcsolatot teremtünk az emberekkel, akkor biztosítani lehet a számonkérést a falu vezetésével
szemben.
Szükségesnek tartom újabb munkahelyek
létrehozását pl. a helyi vállalkozók motiválásával. Mindezek felsorolása mellett lényeges
a közbiztonság, az utak rendbetétele, vízelvezető árkok kialakítása, gyerek orvosi ellátás
biztosítása!
Farmoson van közös akarat!
Köszönettel:
Kasza Tamás, polgármester jelölt

Boros Zoltán

gazdasági mérnök, független polgármesterjelölt

ÖSSZEFOGÁSSAL, EGYÜTT
FARMOSÉRT A FARMOSIAKKAL
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.
Tisztelt Farmosi Választópolgárok! Kedves
Farmosiak!
Köszönetemet szeretném kifejezni Farmos község polgárainak azért a szeretetért és
sok-sok biztatásért, amelyben részesítettek a
2014. évi önkormányzati választás ajánlási
időszakában és támogatásukkal lehetővé tették, hogy jelöltként ismét versenyre kelhessek a polgármesteri címért.
Jó érzés, hogy ilyen sokan bíznak bennem és
ez ad erőt ahhoz, hogy újra kezdjem a munkát.
Közösen önökkel, mert számítok önökre,
hogy önök is számíthassanak rám!
Farmos község valamennyi választópolgárának és polgárának fontos és meghatározó,
hogy előremutató és végrehajtható településfejlesztési elképzelésekkel, az egyéni és a község
érdekeit is szem előtt tartó, de a közt szolgáló
választott képviselőkkel és polgármesterrel induljunk a következő ciklusnak.
Tisztelettel kérem támogatásukat a 2014.
október 12-i önkormányzati választáson és
az azt követő hétköznapokon.

Horváth László

független polgármester jelölt, üzemmérnök
1955-ben születtem. Születésem óta farmosi
lakos vagyok. Farmost csak a tanulmányaim
időszakára hagytam
el. Műszaki főiskolát
végeztem. Végzettségem: gépipari automatizálási üzemmérnök.
1976-tól
1979-ig
Célgép tervezőként a
LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR, majd 1979-től
2004-ig – különböző
középvezetői beosztásokban – a TÁPIÓSZELEI KGYV alkalmazottja voltam. 2004-től az
ALDERON Mezőgazdasági és Műszaki BT
vállalkozást működtetem.
Mindig tisztességgel, becsülettel végzett
munkával biztosítottam magam, majd később
családom megélhetését, gyarapodását.
Nős vagyok. Feleségemmel, aki a Bethesda Gyermekkórházban anaesthesiológiai
szakasszisztensként dolgozik, valamint
László és Éva nevű egyetemista gyermekeimmel szeretetben, boldog családban élek.
1990-től négy cikluson át voltam önkormányzati képviselő, majd 2010-ben, – a bennem bízók – szeretett szülőfalum, Farmos
polgármesterévé választottak.
Múltamban szégyellni, titkolni valóm nincs,
nem képviselek érdekköröket.
Polgármesteri munkám során a beruházások, fejlesztések és pénzügyek terén meghatározó a műszaki ember gondolkodás- és
látásmódja, a rászorulók, az elesettek ügyeinek intézésekor pedig a művészeteket kedvelő ember lelkisége, empátiája.
Munkám folytatásához támogatóként hívom mindazokat, akik velem egyetértésben
Farmos felemelkedését és a farmosi emberek
javát akarják.
Horváth László
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Képviselő jelöltek
Fehér Ágnes
képviselő jelölt

Fehér Ágnes vagyok, 1990. április 28án születtem. Családommal Farmoson
élek. Tanulmányaimat a helyi általános
iskolában kezdtem, majd a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban folytattam.
Az érettségi után vendéglős szakmát
szereztem, jelenleg a gödöllői Szent István Egyetem mezőgazdasági mérnök
szakos hallgatója vagyok.
Az elmúlt évek során részt vettem
néhány helyi kulturális program megszervezésében. Ezek során láttam, hogy a szervezés, a vezetés kissé nehézkes, sokszor
körülményes. A kötelező feladatok mellett legalább olyan fontosnak tartom, hogy a község kulturális élete is rendben működjön, ettől lesz élhető, szerethető. Ezért úgy gondolom, hogy
szükség van egy olyan képviselőre, aki friss, lendületes hozzáállással szívügyének tekint minden olyan kezdeményezést, ami
Farmos lehetőségeit elősegíti.
Képviselőként az alábbiakat szeretném kiemelten támogatni:
– az elérhető pályázatok megfelelő kihasználása különböző
területeken;
– munkahelyteremtés;
– a már meglévő testvér-települési kapcsolatok aktívabb ápolása;
– nyári táborok szervezése/támogatása;
– a helyi hagyományok felelevenítése és ápolása (pl. néptánc,
kézművesség);
– sportolási lehetőség megteremtése minden korosztály számára.
Amennyiben úgy gondolják, megtisztelnek bizalmukkal,
kérem, támogassanak szavazatukkal a helyi önkormányzati
választásokon.
Fehér Ágnes, képviselő jelölt

Böjti Károlyné (Terék Annamária)
óvodapedagógus, független képviselőjelölt

Farmos a szülőfalum, ahol élek, ahová
kötnek a velem történt események, ahol
ismerem az embereket és a falu minden
szegletét. Szeretem ezt a falut és fontos
nekem az itt élő emberek életének minősége. Ezért szeretnék képviselő lenni.
Az óvoda vezetésével eltöltött 40 év
alatt, mindvégig azért dolgoztam, hogy
a gyermekek minél jobb körülmények
között tölthessék napjaikat és úgy gondolom, hogy ezt sikerült is megvalósítanom. Az ebbe a munkába fektetett energiát most a farmosi emberek életminőségének
javítására szeretném fordítani.
Szinte minden családot ismerek, látom a problémáikat, tudom, hogy milyen területen kell segítséget nyújtani. Alaposan
ismerem a falu költségvetésből történő gazdálkodását, az eredményeket és a gondokat, az intézmények működését.
Az óvodavezetői munkában és a falu közéletében eltöltött
hosszú évek tapasztalatai, az emberek problémáinak megértése, a
jövő feladatainak átlátása képessé tesz arra, hogy Farmos fejlődését, jövőjét képviseljem, amennyiben a választók is így gondolják.
Tisztelettel: Böjti Károlyné

Tóth Szilvia
képviselő jelölt

Kedves Farmosiak!
Köszönöm az ajánlásokat, melyek lehetővé tették számomra, hogy képviselőjelöltként részt vehessek ezen a választáson.
Gyermekkorom óta Farmoson élek,
ezért fontosnak érzem lakhelyünk fejlődésének segítését.
Informatikus diplomám mellett, az
ELTE Mérnöktovábbképző Intézetben
projektmenedzser végezettséget, valamint EU Pályázatíró képesítést is szereztem.
Amit biztosan ígérni tudok: olyan hozzáállást, mely a falu
érdekeit tartja szem előtt. A legsürgetőbb napi problémák megoldásával párhuzamosan, el kell kezdeni a pályázatok nyújtotta
lehetőségek hatékonyabb kihasználását. Fontos, hogy megkeresve a megfelelő sikerorientált pályázatíró cégeket, a pályázataink megvalósuljanak. Így lehet fejleszteni, haladni,legyen szó
oktatásról, szórakozásról, turizmusról vagy bármiről, ami hatással van a mindennapokra. A pályázatfigyeléssel, megfelelő
információáramlással a Farmoson működő vállalkozásokat is
lehet segíteni, ezáltal több bevételhez juthat az önkormányzat,
új munkahelyeket lehet teremteni.
Hiszem azt, hogy elérkeztünk egy olyan fordulóponthoz,
amikor összefogva új fejezetet nyithatunk Farmos életében,
mert Farmoson van közös akarat!
Köszönettel:
Tóth Szilvia, képviselőjelölt

Csákó Tamás
képviselő jelölt

Csákó Tamás vagyok. Édesanyám
Csákó Béláné, Erika. Közel 10 évig a helyi COOP- ban dolgozott, s talán sokan
ismerik a grillázs tortáiról. Édesapám
kerékpárboltot vezetett Nagykátán, itthon képviselő volt 4 évig, s polgárőr a
helyi szervezet megalakulásától egészen
haláláig. A középiskolai tanulmányaimat Újszászon végeztem, majd a Kecskeméti Főiskolán szereztem diplomát.
Jelenleg Budapesten dolgozom. Farmosra mindössze 1 éve költöztem vissza.
Soha nem szakadtam el itthonról teljesen, hétvégente segítettem a családomnak főként a kerti munkákban, amit manapság kiegészítettem egy kis hobbi borászkodással. A falu sorsát
mindvégig a szívemen viseltem, a Zenélő Ifjúság Alapítványának a titkára vagyok megalakulása óta.
Felelőtlen ígérgetésekbe nem akarok belemenni. Nem tudom azt mondani, hogy a jelenlegi vagy az azt megelőző képviselő-testület rosszul végezte a munkáját. A múlttal foglalkozni
egyébként sem érdemes, változtatni rajta nem tudunk. A jövőt
viszont tervezhetjük, és a jelenben tudunk tenni érte. Kellő
alázattal és kitartással megkereshetjük a lehetőségeinket, hogy
élni tudjunk velük.
Hiszem, hogy közös munkával megóvhatjuk értékeinket és
kreativitással, ötletekkel teremthetünk újakat. Úgy gondolom
eljött az ideje annak, hogy a fiatalság lendületét átültessük a
falu vezetésébe is.
Kérem, Tiszteljenek meg szavazatukkal október 12-én!

KÜLÖNSZÁM

Bencze Árpád Gergely
képviselő jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Farmosiak! Engedjék meg,
hogy röviden bemutatkozzam, egyúttal
megismertessem és megosszam Önökkel, hogy önkormányzati képviselőnek
történő megválasztásom esetén milyen
elképzelések, gondolatok mentén kívánok haladni Farmos Község jövőjéért,
fejlődéséért. Jelenleg életvitelszerűen
Budapesten élek feleségemmel és kettő gyermekemmel, ami
nem jelenti azt, hogy elszakadtam Farmostól, annak közösségétől, hiszen, mint azt sokan tudhatják, a településhez ezer
szállal kötődök, mind családi, rokoni, mind pedig baráti kapcsolatokon keresztül. Hallom, látom és tapasztalom a községet leginkább érintő és foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos
dolgokat, úgy, mint a folyamatban lévő csatornázás, a település
fejlesztése, rendezése. Építsük közösen olyanná a jövőt,hogy
Farmos képes legyen megtartani az elkövetkező évtizedekben lakosságát, és fiataljait is. Ez a ma felelőssége. Elsősorban
azoknak a feladata,akiknek a Farmosiak bizalmat szavaznak
október 12-én. A magam részéről szeretnék osztozni ebben a
felelősségben,és képviselőként dolgozni mind azokért a célokért amelyek Farmost a legvirágzóbb községgé emelik.
Ehhez kérek Önöktől támogatást. Köszönöm szíves figyelmüket:
Tisztelettel
Bencze Árpád

Vincze Tamás

független képviselőjelölt
1954-ben Farmoson születtem. Nős
vagyok, két felnőtt gyermekünk és két
csodálatos unokánk van. Feleségem a
helyi óvodában dajkaként dolgozik. 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. 1973-tól a helyi Termelőszövetkezetben dolgoztam.
1993 óta megromlott egészségi állapotom miatt nyugdíjas vagyok.
A 2002-es választáson kerültem a képviselő testületbe, ahol
a Szociális Bizottság tagjaként, majd elnökeként dolgoztam. A
jelen ciklusban a Pénzügyi Bizottság tagjaként vettem részt a
testületi döntések megfontolt előkészítésében. A testületi munkámban az elmúlt tizenkét év során mindig az ésszerű, megalapozott, kiegyensúlyozott és főleg a reálisan megvalósítható
döntések támogatására törekedtem, s ezt kívánom folytatni a
jövőben is.
Továbbra is a testület kiemelkedő feladatának tartom az intézmények zökkenőmentes, színvonalas működésének biztosítását és a lehetőségekhez mért fejlesztését. Megválasztásom
esetén a testületben támogatni kívánok minden olyan kezdeményezést, amely nem a szeleburdi fantáziavilágról, hanem a
nyugodt, szakmailag megalapozott, végrehajtható feladatok
megvalósításáról szól, falunk fejlődése érdekében.
Köszönöm az eddigi és leendő támogatóim megtisztelő bizalmát.
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dr. Ács József Ferenc
képviselő jelölt

Dr. Ács József Ferenc vagyok. 1955.
május 12.-én születtem Abonyban. Általános iskolába itt jártam, majd a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban
szereztem érettségit. Szegeden végeztem
el az orvosi egyetemet. 1979-ben szereztem orvosi diplomát. A ceglédi Toldy
Ferenc kórház belgyógyászati osztályán
kezdtem el dolgozni majd 34 évvel ezelőtt Farmosra kerültem körzeti orvosként. Azóta itt élek és
dolgozok. Feleségem tanárnő az általános iskolában. 3 gyermekem van. Legidősebb fiam, Farmoson dolgozik háziorvosként. Családommal a községben telepedtünk le és már teljesen
Farmosinak érzem magam. Szeretem a községet. Szeretek itt
élni, szeretem az itt élő szorgalmas és barátságos embereket.
1990.-től részt veszek a közéletben. A rendszerváltozás óta önkormányzati képviselő vagyok. Minden tapasztalatommal és
tudásommal a községet szolgálom. A legnagyobb értéknek a
nyíltságot tartom, az egyéni érdekem azonos a közösség érdekével. Úgy érzem ezt elértem, illetve a közösség érdeke sokszor munkámban az első helyre kerül. Évtizedek óta ismerem
a község gondjait, bajait, problémáit. Ezek ésszerű és célszerű
megoldásában tevékenykedem. Megválasztásom esetén továbbra is nyíltan azon munkálkodom, hogy minél jobban teljesüljön a község lakosságának közös érdeke Fejlődjön, haladjon,
szépüljön lakóhelyünk. Úgy érzem, sokat tudok még dolgozni
a községért, az itt élő emberek érdekeiért, nemcsak egészségük
megóvásában, hanem szociális biztonságuk kiépítésében is. A
mögöttem álló tapasztalatokat, tanulságokat mindezek megvalósításáért akarom használni. Munkámat, tevékenységemet
szolgálatnak érzem. Várom bölcs és ésszerű döntésüket.

Deák Katalin
képviselő jelölt

Tisztelt farmosi választópolgárok!
Szeretnék néhány gondolatban bemutatkozni.
Immár 38 éve élem az életem szeretett
községünkben.
Női-ruhakészítőnek tanultam, de
Isten mindig más munkakörű munka
helyek
kel ajándékozott meg. Jelenleg
egy virágkertészetben dolgozom. Nemrég elvégeztem egy
igehirdetői képzést, így szabadidőmben átadhatom az érdeklődőknek Istenről azon értékes gondolatokat, melyek a biblia
tanítása által fogalmazódnak meg lelkemben.
Szeretek tenni embertársaimért, gyermekekért programok
szervezése, lebonyolítása, segítség nyújtás útján is. Miért, mert
jó érzés örömöt látni az arcokon.
Nem szeretnék ígérni semmit azért, hogy rám szavazzanak,
de igyekezni fogok, hogy önöket képviselve, legyek a képviselőtestület egyik lüktető szíve, látó szeme, halló füle...
Tisztelettel:
Deák Katalin
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Kollár Ferenc

képviselőjelölt, pedagógus, intézményvezető
1962-ben születtem. Születésem óta
Farmoson élek. Nős vagyok, 27 éve élek
szerető családi közösségben feleségemmel,
aki szintén pedagógus, jogi egyetemet
végzett leányommal és főiskolás fiammal.
Farmos nem csak az otthonom, ide köt a
munkám is. 31. éve tanítok az Általános Iskolában, melynek 16. éve vezetője is vagyok.
E hosszú idő alatt nagyon sok gyermeket, s
rajtuk keresztül nagyon sok családot megismertem. Ismerem a körülményeiket, problémáikat. Aktívan részt
vettem, s részt veszek a helyi közösség életében. Pedagógusként, iskolaigazgatóként is az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy
tanítványaimat olyan emberré neveljem, akik számára az egyéni
teljesítmények mellett fontos a közösség működése is, amelyben él.
Képviselőként is a helyi közösség együttműködését, erősítését tartanám az egyik legfontosabb feladatomnak, hiszen ez az a terület, ahol
nagyot léphetünk előre, s kis falunk további fejlődése nehezen képzelhető el e nélkül. Minden egyéni erőfeszítés elenyész, ha a közösség
maga nem működik együtt, ha nem érdekli a környezete, a lakóhelye
rendje, tisztasága, fejlesztése. Meg kell tanulnunk a közösen kitűzött
célok érdekében együtt dolgozni! A közösségépítés érdekében fontosnak tartom: közös rendezvények, programok szervezését, szabadidős
tevékenységek, sporttevékenységek erősítését, a gyermekeink esélyeinek, körülményeinek javítását, közoktatási, közművelődési intézményeink korszerűsítését, játszóterek bővítését.
Számomra mindig fontos volt, hogy mi történik szűkebb pátriánkban. Ezért is megtisztelő számomra, hogy az Önök bizalmából az
elmúlt 20 évben önkormányzati képviselőként is szerepet vállalhattam településünk életében, és amely során a jószándék, becsület, tenni akarás, tisztesség, elveim melletti kiállás vezérelte cselekedeteimet.
E munka folytatásához kérem az Önök támogatását.
Tisztelettel: Kollár Ferenc

Petrovics István
képviselő jelölt

Tisztelt Farmosiak!
Egy új rend megteremtését szem előtt tartva kívánok indulni a képviselő választáson.
És, hogy miért szavazzon rám:
– Mert a kisemberek fejével gondolkodom
– Mert minden tisztességes farmosi lakos
érdekét fogom képviselni.
– Mert számomra egyformán fontosak a
fiatalok, a felnőttek és az idősek is.
– Mert nem engedem a szegényeket tovább
szegényíteni, sarcolni, kötelezően pénzt
kivenni a zsebükből.
– Mert számomra minden lakos egyenlő.
– Mert közösségünk fejlődését kívánom elősegíteni, van hozzá
tapasztalatom.
– Mert én sem vagyok különb, vagy több mint bármelyik lakos.
– Mert kell a képviselők közé olyan is, aki a szorgalmas tisztességes farmosi emberek érdekeit akarja érvényre juttatni.
– Mert azt tartom helyesnek, hogy olyan beruházások, olyan fejlesztések kerüljenek előtérbe, amik nem terhelik a családi költségvetést, nem szegényítik a lakosságot, nem válik a családok
megélhetésének rovására.
– Mert megkívánom szerezi a pályázati úton megszerezhető pénzek kiírásának a figyelését.
A jövő a fejlődés a pályázatokban és a becsületes munkában
rejlik. A pályázatokon nyert támogatásokat, elsősorban helyi vállalkozókkal kell kivitelezni. Fontosnak tartom, hogy helyi munkaerők legyenek alkalmazva.
Jól akarom képviselni a farmosi emberek érdekeit. A civil szervezetek érdekeit.
Hiszek magamban, higgyetek ti is Farmosiak.
Petrovics István (Gabi), képviselő jelölt

KÜLÖNSZÁM

Kasza Tamás
képviselő jelölt

Eltökéltségem abban, hogy Farmos fejlődését szolgáljam, megmutatkozik abban
is, hogy egyedüliként polgármester jelöltként és képviselő jelöltként is részt veszek
a választáson. Célom a dinamikusabb fejlődés érdekében a tenni akarás.
Képviselőként ugyanazokat a célokat
tűzöm ki magam elé, vagyis a községünkben felmerülő napi problémák megoldásának sürgetését pl. a csatornaépítés során felmerülő hibák, baleset veszélyes területek megszüntetését.
Kiállok a megfelelő kommunikáció szélesebb körű kiterjesztése
mellett, a közmeghallgatások rendszeresítését szorgalmazom.
Képviselőként is a testület számonkérhetőségét nagyon fontosnak
tartom.
Szükségesnek tartom újabb munkahelyek létrehozását pl. a
helyi vállalkozók motiválásával. Mindezek felsorolása mellett
lényeges a közbiztonság, az utak rendbetétele, vízelvezető árkok
kialakítása, gyerek orvosi ellátás biztosítása!
Farmoson van közös akarat!
Köszönettel:
Kasza Tamás, képviselőjelölt

dr. Ácsné Hild Jolán
képviselő jelölt

Dr. Ácsné Hild Jolán vagyok, 1980 óta
élünk családommal a községben. Férjem
háziorvosként, én matematika, technika,
1996 óta informatika tanárként is dolgozom. Közel 10 évig Honismeret tárgyat is
tanítottam, míg meg nem szűnt az iskolánkban. Folyamatosan osztályfőnökként
dolgozva azt vallom: mit sem ér a tanítás
nevelés nélkül!
A munkám mellett, kezdetektől szerettem közéleti tevékenységben is részt venni. Eleinte férjemmel
egészségnevelő programokat szerveztem, mint kerékpározás, természetjárás, túra. Lelkes szervezője lettem a helyi véradást népszerűsítő Véradó báloknak, Vadászbáloknak. Szülők bálja állandó
segítője, résztvevője voltam.
Mindig is éreztem magamban valamiféle lángot, ami a közösséget formálja, irányítja. Az utóbbi időben, mióta 3 gyermekem
felnőtt, ismét több energiát tudok a községben zajló eseményekre
szentelni. 8 alkalommal szerveztünk önköltséges kirándulást Erdélybe diákoknak és felnőtteknek egyaránt Németh Csaba tanár
úrral, ahol én a kirándulás lebonyolítása mellett az étkeztetésüket
is elláttam szülői segítséggel.
Mindezeken túl még további feladatok ellátására tudok energiát áldozni.
Szívügyem a természetvédelem, a turizmus, amelyet fontos,
hogy a farmosi gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megismerjenek és ezzel az életminőségüket, közérzetüket javíthatjuk.
Terveim között szerepel az értékmentés, hagyományőrzés,
tanösvények kezelése látogatása, kerékpáros crosspálya és ifjúsági
park kialakítása. A jól bevált működő tevékenységeket támogatni
szeretném! Ha lehetőségem nyílik a képviselőtestületben dolgozni
mindenek előtt a közösség érdekét kívánom képviselni!

