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Pátkai Hírek XXIX. évf. választási különszám 2019. 

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 

Tisztelt Pátkai Választópolgárok! 

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 
5 évre megválasztják Pátka Község választópolgárai a település polgármesterét és hat önkormányzati 
képviselőjét. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi általános választását is. 

A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a bejelentett tartózkodási helyén 
kívánja gyakorolni választójogát.  

Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az 
átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki 
magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy 
tartózkodási helyét 2019. június 26-ig létesítette és tartózkodási helyének érvényessége legalább a 
szavazás napjáig, 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 
követően, de legkésőbb 2019. október 9. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a választópolgár lakcíme 
szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig vonhatja vissza a 
kérelmét. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során is lehetőség van mozgóurna 
igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki egészségi állapota, 
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a 
lakóhelyére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye 
szerinti szavazókör területén található egyéb címre. A mozgóurna iránti kérelmet a választás kitűzését 
követően, az alábbiakban megjelölt feleületen/módon lehet benyújtani:  

1. Online 
− ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9. 16.00 óráig nyújtható be, 
− ügyfélkapus azonosítással: október 13. 12.00 óráig nyújtható be.  

2. Személyesen: október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.  
3. Postán történő igénylésnek október 9. 16.00 óráig kell megérkeznie.  
4. Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  

− október 11. 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
− október 13. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

5. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTÖVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján  
− október 9. 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
− október 13. 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét. A választópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.  

A szavazólapra leadott szavazás akkor érvényes, ha polgármester esetében egy jelölt neve melletti 
körbe tesznek „X" vagy „+" jelet, a képviselők esetében maximum hat képviselőjelöltre szavaznak. 

Pátka, 2019. szeptember 24 Szendrei Eszter  
HV1 vezető-helyettes 
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PÁTKA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI 
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PÁTKA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI 
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A polgármester-, illetve képviselő-jelöltek-akik éltek a lehetőséggel- ebben a kiadványban 

mutatkoznak be a szavazólap szerinti sorsolással meghatározott sorrendben. (A sorsolások sorrendjét az 
előző oldalakon ismertetett, a Helyi Választási Bizottság 32/2019. (IX.9.) és 33/2019. (IX.9.) számú 
határozata tartalmazza, mely a www.patka.hu és a www.valasztas.hu honlapon is megtalálható.)  

Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatosan a 
fentieken túl további információkra lenne szüksége, úgy a www.valasztas.hu weboldalon tájékozódhat.  

Szendrei Eszter  
HV1 vezető-helyettes 

A sorrend: 
Polgármester- jelöltek:  

1. Nagyné Kakuk Zita (képviselőjelölt is) 
3. Pásztor József  
4. Lázár Lívia  
5. Nagy Dániel  

 

Képviselő-jelöltek:  

1. Falusiné Zentai Tímea Krisztina 
2. Szabó János 
3. Hollósi Dezső 
4. Horváth Luca 
5. Füri Milán 
6. Nagy Imréné 
7. Németh Lehel 
8. Országh István  
9. Nánási László  
10. Márkus Adrián  
11. Buda József  
12. László Attila  
13. Némethné Hardi Tünde  
14. Gerencsér Attila  
15. Németh János István  
16. Bocska Péter  
17. Kovács István  
18. Varga Géza  
19. Bolla Ferenc József  
20. Nagy István  
21. Boros Csaba  
22. Dávid Imre 

 
 

Szerkesztőségi alapelvek 
 

A bemutatkozások a jelöltek saját tollaiból származnak. A szerkesztőség az írásokon 
a tördeléshez szükséges formai változásokon kívül tartalmi vagy egyéb változást nem 
eszközölt. Az írásokban megjelenő véleményekért, tévedésekért, sértő kijelentésekért a 
szerkesztőség felelősséget nem vállal! 

Az esélyegyenlőség elve alapján – a jelöltek párt és csoportulás szerinti összevonásából 
fakadó viták elkerülése végett – a kiadványban a jelöltek a Pátka Község Helyi Választási 
Bizottságának ülésén kisorsolt sorrend szerint jelennek meg. 

Az esélyegyenlőség elve alapján mind a polgármesterjelöltek- mind a képviselőjelöltek 
azonos területű kiadványfelületet kaptak bemutatkozásaik megjelentetéséhez. Ez 
polgármesterjelölteknél - ideértve a képviselőként is induló polgármesterjelölteket - 1 tördelt 
oldal (fejléccel együtt), képviselőjelölteknél ½ tördelt oldal (fejléccel együtt). A fényképek az 
azonos pozíciókért induló jelölteknél egységes keretben méretben jelennek meg. 

 
 

A Pátkai Hírek következő rendes száma várhatóan 2019 októberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja:  
2019. október 9., szerda. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre,  

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  
Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila.  

Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506, Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509. 
Nyomdai generálkivitelező: Alphapress Nyomda És Reklám Ajándék 

Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.   
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

 
 

Nagyné Kakuk Zita független polgármesterjelölt és képviselőjelölt bemutatkozása 
 
 

Tisztelt Pátkai Polgárok!  

Nagyné Kakuk Zita vagyok, független polgármester- és képviselő-
jelöltként indulok a helyi önkormányzati választásokon. Pátkához 
való kötődésem mintegy 10-12 évvel ezelőttre nyúlik vissza, mikor is 
férjemmel közösen kezdtünk bele páskomi telkünkön házunk 
építésébe. Hosszú és fáradságos, munkával teli évek következtek 
számunkra, ma már büszkén tekintünk mindketten ezen időszakra. 
Boldogan, elégedetten cseréltük fel székesfehérvári panel 
lakásunkat a nyugodt, csendes környezetben fekvő általunk is 
épített családi házra. Úgy éreztem, és érzem ma is, ha az ember 
elszánt, nincs lehetetlen számára. 

Ez a gondolat is vezérelt minket, hogy a közösség építését szolgáljuk: már korábban is nagy 
lelkesedéssel támogattuk a helyi rendezvényeket, örömmel vettünk részt egy-egy jó hangulatú 
összejövetelen. 

Pénzügyi-gazdasági végzettséggel rendelkezem, jelenleg banki ügyintéző vagyok. 

Napi munkám során legfontosabb számomra az ügyfelek elégedettsége. Szívesen foglalkozom az 
emberek problémáival, jóleső érzés tölt el, ha segíteni tudok nekik.  

Közigazgatásban (polgármesteri hivatalban) szerzett többéves tapasztalatomat szeretném Pátka 
lakosainak javára fordítani. Úgy gondolom, legfontosabb teendő a hatályos jogszabályoknak eleget 
téve a kötelezően előírt feladatokat maradéktalanul ellátni, emellett valamennyi-településünk 
szempontjából előrelépést jelentő-pályázati lehetőséget megragadni, mely az itt élők életminőségét, 
komfortérzetét javíthatja, a falu fejlődését jelentheti. 

Fontos feladatként tartom számon a település külső megjelenésére, tisztántartására, a 
közterületek, árkok, vízelvezetők folyamatos takarítására való odafigyelést, mely nem csak a helyi 
lakosok jó közérzetéhez elengedhetetlen, hanem az idegenforgalom szempontjából sem mellékes. 

Követendőnek a hagyományos falusi értékrendet tartom, véleményem szerint ennek a világnak a 
szellemiségét kell átalakítani a ma is élhető életmódra. Célunk, hogy hagyományainkra épülő, 
önellátó gazdálkodást teremtsünk: a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítését a 
helyi Termelői Piac létrehozásával támogassuk. 

Csak akkor maradhatunk talpon, lehetünk eredményesek, ha a célokért együtt menetelünk előre. 
A sikerhez egységes, erős, tenni akaró közösségre van szükség. Én az összefogásban, az együtt 
gondolkodásban, az együtt cselekvésben hiszek. 

Programunk megvalósításához, céljaink eléréséhez ajánlom figyelmükbe egyéni képviselőjelöltjeink: 
Némethné Hardi Tünde, Falusiné Zentai Tímea Krisztina, Nagy István, László Attila, Németh János 
és Boros Csaba bemutatkozását. 

Kérem Önöket, hogy október 13-án szavazzanak jelöltjeinkre, hiszen „A mi kis falunk többet 

érdemel”! 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

 
 

Pásztor József FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt bemutatkozása 
 
 

48 éves családapa vagyok, négy gyönyörű hölgy édesapja. 
Vállalkozóként, családi lovardánkat vezetem feleségem, Mariann 
társaságában. Nem csak lovaink vannak, a házi- és haszonállatok 
szinte teljes palettája megtalálható nálunk. Az állatokkal való 
foglalkozás, a róluk való gondoskodás tölti mindennapjaimat. 
Mindezek mellett a Bicskei TC labdarúgó utánpótlásában edzőként 
tevékenykedem, kihasználva a sportágban eltöltött negyed évszázadot. 
A 80-as, 90-es években a Videoton, a Budapesti Honvéd és a Gázszer 
FC csapataiban játszottam. A sport, ezen belül természetesen 
elsősorban a labdarúgás szeretete családi örökség, édesapám is sokáig 
tevékenykedett a sportágban. A település gyermekeinek lovasoktatását 
felvállalva közvetlen, jó kapcsolatot ápolok Pátka lakóival, de minden 
más közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezést támogatok és 
ezekben aktívan részt is veszek családommal. 

Lassan egy évtizede élek Pátkán, ahol igazi otthonra leltem, 
megismertem a helyieket, gondjaikat, örömeiket, terveiket, s ma már 
ízig-vérig pátkainak vallom magam! Ennek szellemében a lakókat 
szolgáló, minden körülmények között a település érdekeit képviselő 
polgármester szeretnék lenni, aki folyamatos kapcsolatban áll a 
lakóközösséggel. Mindenekelőtt egy ügyfélbarát Polgármesteri Hivatalt 
alakítanék ki, ahol nem kell hónapokat várni az ügyintézésre, a 
legrövidebb határidővel reagálunk a beadványokra. Szeretném, ha a 
szó átvitt és szoros értelmében sem lenne Pátka zsákfalu a jövőben. 
Nagy hangsúlyt fektetek a nyitottságra, az elérhetőségre és számon 
kérhetőségre, valamint a környező településekkel, a megyeszékhellyel 
és a közhivatalokkal való folyamatos kapcsolattartásra, 
együttműködésre. Célom, hogy Pátka egy élhető, a fiatalok és a 
családok számára is biztonságos, fejlődő infrastruktúrával rendelkező, 
vonzó település legyen, csendes, békés jellegét megőrizze, ugyanakkor 
élettel, jó programokkal teljen meg. 

Kérem, támogassák törekvéseimet október 13-án az önkormányzati 

választáson! 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

 
 

Lázár Lívia független polgármesterjelölt bemutatkozása 
 

Lázár Lívia vagyok, 2006 óta élek párommal és két iskoláskorú 
gyermekemmel Pátkán. Egy Tolna megyei faluból, Ozoráról 
származom, tudom, mindennél fontosabb a kis települési, vidéki 
élet, annak megtartása, hagyományainak ápolása, az egymás iránti 
tisztelet, jó szomszédi viszony fenntartása, a támaszt nyújtó jó és 
összetartó közösségi élet. Ezek az értékek fontosak számomra 
anyaként, vállalkozóként. Fontos, hogy Önök, itt lakók, pátkaiak 
magukénak érezzék a települést, szeressék azt. Érezzék, jó itt élni, 
a helyi programokban, rendezvényeken részt venni, a házainkat, 
portáinkat megszépíteni. Fontos, hogy szeressék Pátkát, s a 
gyermekeik is így tegyenek, maradjanak velünk, ha felnőnek. Mert 
egy település akkor marad fent, ha a fiatalok is szeretnek itt élni, 

működhet az óvoda, iskola, s újabb vállalkozások is növelhetik a falu hírnevét. Egy kis település 
sok gonddal szembesül, sokszor a fennmaradásáért küzd. Az itt élők megtapasztalhatják, mennyi 
minden hiányzik. 10 évvel ezelőtt én is éreztem ezt, mert nem volt Pátkán játszótér, s ez 
kisgyermekes anyukaként saját problémám is volt. Így ismeretlenül minden házhoz bekopogtattam 
100 ft-os felajánlásért, mindenki hozzájárult a megvalósításhoz lehetősége szerint. A közösség már 
akkor bizonyította összetartását, fontos volt, mindannyian magunkénak éreztük a feladatot, s a 
megvalósítás folyamatát is, szülőkkel, gyerekekkel együtt építettünk egy játszóteret. Majd 
létrehoztam a baba-mama klubbot, ahol az anyukák gyerekeikkel heti egyszer találkozhattak, 
beszélgethettek. Talán apróágnak tűnik, de aki magára marad a nap nagy részében gyermekével, 
vagy épp az apróbb-nagyobb problémákkal, örül, ha meghallgatják, jó tanáccsal segítik a kimerült 
szülőt. 2016-ban csatlakoztam a karcagi polgármester felkéréséhez, s évente benevezetem a 
települést egy országosan ismert és sikeres programba, melyben Magyarország legszebb 
konyhakertjei mutatkoznak be. Minden évben elismerést kapott a település, a kemény munkát, 
amit Önök végeztek, én is dicsértem magánemberként, önerőből, minden támogatás, pályázati 
forrás nélkül igyekeztem díjakat adni, ezzel is bátorítva mindenkit, hogy ezt a szép és hasznos 
munkát folytassa. Elismerték kezdeményező munkámat, egyedüli magánszemélyként indítottam a 
településemet erre a programra. Fontos volt számomra, hogy megismerjenek, megbecsüljenek 
bennünket. 14 éve a Fejér Megyei Hírlap fotóriportereként sok emberrel találkoztam. Beleláttam 
életük hétköznapi problémáiba, a települések gondjaiba, s arra is, mások mindezt miként oldják 
meg, így hasznos tapasztalatokra tettem szert. Igaz, hogy minden településnek a saját problémája 
a legnagyobb, ahogyan minden ott élő embernek is a saját baja a legfontosabb. De ha figyelünk 
egymásra, együttes erővel falunk és a magunk problémáira is találhatunk megoldást. Ha nyitunk 
egymás felé, figyelünk a másikra, képesek lehetünk összhangot teremteni. Meg kell hallgatni a 
problémákat, igényeket. Egymásra kell figyelni, így a válaszokra, a megoldásokra gyorsabban 
rátalálunk. A pátkaiaknak tudniuk kell, mit tesz értük az önkormányzat. A jobb működés 
érdekében felül kell vizsgálni a zámolyi önkormányzattal közös hivatali kapcsolatot, mert az nem 
teremt lehetőségeket a falunak. A Zámolyi összekötő úttal sem járnánk jól, hisz az átmenő forgalom 
zajt, szmogot, rosszabb közbiztonságot, az utak állapotának romlását eredményezi. Aki ismer a 
településen, tudja, határozott, kitartó ember vagyok. Olyan, aki képes rátalálni a megfelelő útra, 
aki megtalálja a megoldást a problémákra. Egyenes és eltökélt vagyok, olyan, aki a kitűzött célokat 
megvalósítja. Nem szeretek ígérgetni, vállalkozó vagyok, aki a jobbra törekszik. Őszinte és 
szókimondó vagyok, a problémák megoldására, s a közösség összetartására törekszem. Olyan, 
akinek fontos a településen élők élete. Közösen képesek vagyunk egy élhető, szerethető Pátkát 
teremteni. 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

 
 

Nagy Dániel független polgármesterjelölt bemutatkozása 
 

Kedves Szomszédaim, Ismerőseim! 
Kedves Pátkaiak! 

 
Először is engedjék meg, hogy megköszönjem mindannyiuknak, hogy 
aláírásaikkal támogatták indulásomat a választáson, így immáron 
ötödik alkalommal készült el bemutatkozóm Önöknek. Nagyon 
fontosnak tartom újra és újra bemutatni magam, mivel az elvégzett 
önkormányzati munkának, a szennyvíz beruházásnak, az ivóvíz 
beruházásnak, a közvilágítás korszerűsítésének köszönhetően 
településünk infrastruktúrája nemcsak felzárkózott a környékbeli 
falvakhoz, de versenyképes alternatívaként szolgál a megtelepedni 
érkező családoknak, így egyre többen választanak minket és 
Pátkát, új otthonuknak. 
 
Közel 20 éve Nagy Imréné Mayer Nellivel, az akkori pátkai polgári 
szövetség tagjaival megálmodtunk egy sor fejlődési irányt, melyet 
többek közt Gerencsér Attila és Ifj. Nánási László oldalán 
megpróbáltunk tartalommal megtölteni és fizikai megvalósításig 

juttatni. Az októberi választás azonban egyben az elszámolás napja is, Orbán Viktor szavait idézve 
„Szent György napján, kihajtáskor, mindenki lehet pásztor, de Szent Mihálykor, behajtáskor csak 
az pásztor, aki elszámol.” A nagyberuházások mellett a művelődési ház, az óvoda felújításával, 
traktor, markológép beszerzésével, kisbusz vásárlással, vagy műfüves pálya építéssel próbáltuk 
környezetünket élhetőbbé tenni. 
 
Nagyon fontosnak tartom, és el is szoktam mondani, hogy ennyi év közösségi munka távlatában, 
még mindig magam vagyok a testület legfiatalabb tagja, így külön öröm számomra, ha olyan 
fiatalok, mint Füri Milán tenni akarásukkal, jelentkezésükkel, idősebbeket megszégyenítő 
racionalitásukkal példát mutatnak az utánunk jövő generációknak. 
 
Egy Rózsafesztiválon mondtam a jelenlévőknek, hogy az ünnepelt gyermekek közt remélem ott van 
Pátka következő védőnője, orvosa, vagy éppen képviselői és polgármestere. Neveljük őket úgy, hogy 
szeressék, ismerjék, értsék egymást és otthonunkat Pátkát. 
 
Én köszönöm a korábbi polgármestereknek, hogy van kiknek a munkáját folytatni. Sokszor 
elmélkedem rajta és ad erőt az, hogy legyen utánunk is annyi megvalósult beruházás, mint az első 
testület és polgármestere Farkas Lajosné, vagy a közéleti szerepvállalásom során előttem jó 
példaként járó Hedlicska Károly és testületének munkája nyomán. Füri Béla és testülete 
munkájában már személyesen dolgozhattam, ezért öröm számomra, ha régi képviselőink, olyanok 
mint pl. Németh Lehel újra a köz szolgálatába jelentkeznek. 
 

Együtt vagyunk pátkaiak, ezért 
ajánlom figyelmükbe a valamennyiünk 
érdekében dolgozni kész nyugodt, 
békés, egymást tiszteletben tartó 
jelöltek szolgálatát és kérem Önt, hogy 
2019. október 13-án éljen a választás 
lehetőségével! 
 
Wass Albert szavaival élve: „Együtt erő 
vagyunk, szerteszét gyöngeség”! 
 

Nagy Dániel 
 

 
 

Nagy Dániel (38) 
jobb oldali, konzervatív független jelölt 
nős, családapa (Márton 4; Lenke Róza 1) 
agrármérnök 
egykori bizottsági tag, Képviselő, Polgármester 
 
Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület, 
Pátkai Beruházó Viziközmű Társulat volt elnöke 
Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi tagja 
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Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a 

Kert utca 14. számú házban élünk feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk 

össze, valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 éves vállalkozói 

tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány épületen megtalálható a kezem munkája, többek 

között a református általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis rálátásom 

van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan 

részt vállaltam.  

Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

- A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

- A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu javát, 

fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

- A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

-képviselő legyen becsületes és igaz! 

Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, sokoldalú! 

Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Falusiné Zentai Tímea Krisztina független képviselőjelölt bemutatkozása 

 

Köszöntöm! 
 
Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok.  
Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 
Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt 
élni. 
Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági 
fejlesztése. 
Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg 
nekünk. Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató 
szavazatát.   
Köszönöm támogatását! 

Ne feledje, hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szabó János FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 

1952-ben születtem és azóta itt élek Pátkán. 2009-től nyugdíjas vagyok. Az 
egyházközség életébe 7 éve kapcsolódtam be, ahol a gyülekezet presbiterré és 
gondnokká választott. Fontos számomra, hogy az egyházközség egyről a 
kettőre jusson és kezdettől támogatom azokat a lépéseket, amelyek ezt 
szolgálják. A határozottságot, az eltökéltséget szeretem, hiszem, hogy ezek 
nélkül nem lehet előre jutni. Amit elvállalok, azt igyekszem teljes szívvel, jó 
lelkiismerettel végezni. Jelen voltam az iskolaépület építésénél, a bölcsőde 
indulásánál, a folyamatos parókiafelújításnál, az új iskolaépület 
koncepciójának születésénél és a létrehozandó nyugdíjasház telkének 
megvásárlásánál, az egyházközség kis és nagy gondjainak kezelésénél. 
Hiszem, hogy a vetés, ami most történik, be fog érni a maga idejében.  Az 
egyházközség mellett szülőfalum jövője iránt is elkötelezett vagyok. Ezért 
léptem be a helyi Fidesz csoportba, ahol Pásztor József mellett azért 
dolgozunk, hogy a kitűzött fejlesztések megvalósuljanak. Támogatok minden 
kezdeményezést, mely összefogáson alapul és községünk fejlődését, 
növekedését segíti elő.  
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Hollósi Dezső független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Hollósi Dezső vagyok, gyerekkorom óta Pátkán élek. Feleségem és családjaink 
is tősgyökeres pátkaiak. Itt építkeztem, gyerekeim itt jártak iskolában, már 
felnőttek. 
Képviselőjelöltként indulok a választáson. Feladat, tennivaló van bőven! 
Lehetne ígérgetni, aszfaltos utakat, járdát, belmajor rendbetételét, külterületi 
fejlesztéseket. Nagyon jó lenne egy termelői piac, az egészségügyet, 
rendelőnket fejleszteni; tóra épülő fejlesztések. Civilszervezetek támogatása, 
közbiztonság, óvoda, bölcsőde, iskola, polgárbarát önkormányzat, rendszeres 
tájékoztatás. És a külterületen élők problémáinak megoldása. Szóval 
ígérhetnék toronyórát láncostul! Ezt én nem teszem, mert „bolond, aki ígérni sem tud”. 
Megválasztásom esetén látnom kell, hogy állunk, mi a mozgástér. Erről és sokminden másról 
folyamatosan tájékoztatni kell önöket, falufórumokat kell tartani! 
Csak egyet ígérhetek: mindig azon leszek, hogy átgondoltan, a dolgoknak utána járva döntsek. 
Bárkiket választunk meg a falu vezetőinek, csak együtt, közösségben lehetünk eredményesek! Egy 
fecske nem csinál nyarat. Az a fajta széthúzás, irígység, amely ma jellemzi községünket, sehova 
nem vezet. Maradunk egy többre hivatott, de lemaradt falu. Olyan képviselők kellenek, kik képesek 
a közösségért dolgozni, s nem egyéni céljaik az elsők. A fejlődéshez jó programok, jól kitalált 
falupolitika, koncepció kell. Nyertes pályázatok kellenek. Megfelelő politikai háttér. Ma, másképp, 
nem megy. 

Október 13-án, jöjjön el mindenki, a döntés az önök kezében van! 
 

 

Horvát Luca független képviselőjelölt bemutatkozása 

2000. november 25-én, Székesfehérváron születtem. Mint fiatal hölgy azért döntöttem úgy, hogy 
indulok a választásokon, mert az elkövetkezendő években segíteni szeretném a polgármester 
munkáját, hogy a fiataloknak élhetőbb falut tudjunk létrehozni. Célom, hogy majd gyermekeink is 
itt járhassanak - jó körülmények között - óvodába és iskolába, ahogy én is. 

Szeretném, ha Pátka nem a rossz közútjairól lenne ismert, hanem a tó körül megvalósult turisztikai 

fejlesztések kapcsán, mely a helyi fiataloknak megfelelő jövőt biztosít ahhoz, hogy ők is - mint 

szüleik -, itt képzeljék el a családalapítást. Ötleteim között szerepel a fiatalok részére egy klubszoba 

létrehozása közös beszélgetésekre, hogy a fiatalok megfelelően tudják ötleteikkel segíteni a falu 

fejlődését. 

Kérném a pátkai lakosokat, hogy a pátkai fiatalságnak adjanak esélyt, mert ők is itt, a faluba 

képzelik el a jövőjüket. 
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Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a 

Kert utca 14. számú házban élünk feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk 

össze, valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 éves vállalkozói 

tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány épületen megtalálható a kezem munkája, többek 

között a református általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis rálátásom 

van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan 

részt vállaltam.  

Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

- A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

- A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu javát, 

fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

- A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

- A képviselő legyen becsületes és igaz! 

Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, sokoldalú! 

Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Füri Milán független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Pátkai lakosok! 
 
Füri Milánnak hívnak, születésemtől fogva Pátkán élek, immár 30 éve. 
Az Általános Iskolát itt Pátkán végeztem el. A Jáky József Építőipari 
Szakközép Iskola elvégzése után diplomát a győri Széchenyi István Egyetem 
sport szakán szereztem. 
A sport kisgyerekkorom óta szerves része az életemnek. A lovaglást profi 
szinten űzőm, a hazai díjugrató versenyeken rendszeresen képviseltetem 
magam. 
Az egyetem befejezése után a családi gazdaságban dolgoztam édesapámmal, 
Füri Józseffel.  
Ezután Németországban és Hollandiában töltöttem el hosszabb időt neves sportistállókban, mint 
versenylovas. 
Jelenleg Baracskán dolgozom lovas és istállóvezetőként a Krucsó sportistállóban, de emellett 
Pátkán a családi gazdaságban is kiveszem a részem nap, mint nap.  
Lakóhelyemen és külföldön is láttam a kis falusi közösségek életét, összehasonlításom révén 
bízom, hogy pár jó ötlettel szolgálhatok a község számára. 
Koromra való tekintettel remélem, hogy szerves, segítő része tudok lenni a közösségnek abban, 
hogy élhető a fiatalok számára is vonzó, nyugati színvonalat megközelítő közképet tudjunk 
teremteni a mi kis falunknak. 

Tisztelettel: Füri Milán. 
 

 

Nagy Imréné független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Választók - pátkai lakosok! 

Nagy Imréné Mayer Kornélia vagyok. 1963.01.07-én születtem Székes-
fehérváron. Két év kivételével itt éltem, élek Pátkán. Két felnőtt korú 
gyermekem van. Én a mozgalmi életemet akkor kezdtem, amikor az első 
gyermekem óvodás lett, ami azt hiszem nem most volt. Azóta mindig a faluért 
dolgoztam, dolgozom. Ha valaki egy kis közösségben él, meg kell tanulnia, 
hogy sok mindent csak társadalmi munkával lehet és kell. Kétszer indultam 
az önkormányzati választásokon, 2014-ben sikerült bejutnom. Amit ezúton is 
szeretnék megköszönni mindenkinek. Most 2019. október 13-án megint a 
segítségüket szeretném kérni, mert úgy gondolom van még mit tennünk. Én 
ígérgetni feleslegesen nem szeretnék, mert aki most a testület tagja, az 
mindenki tudja, hogy nincs mindig mindenre keret, nem lehet mindig 
mindent megvalósítani. Van egy nagyon jó közmondás: "Csak addig 
nyújtózkodj amig a takaród ér!" Én azt hiszem ez így igaz! Otthon sem tudunk 
mindig mindent meg valósítani. 
Szeretném kérni a szavazókat, hogy aki úgy gondolja, hogy vissza kellene 
kerülnöm még egyszer a Testületbe akkor az Szavazzon rám! 
És kérnék minden Választópolgárt, hogy minél többen jöjjenek el szavazni!!! 
Előre is köszönöm mindenkinek! 

Szép Napot szeretnék kívánni, és jó egészséget a falu lakóinak! 

Tisztelettel: Nagy Imréné Nelli 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában.  

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Németh Lehel független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

Németh Lehel vagyok. A helyi Önkormányzati választáson független képviselő- 
jelöltként kívánok indulni. 58 éves vagyok, születésem óta a faluban élek, 
tizennyolc évig a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam, ezt követően más 
munkahelyeken gépkocsivezetőként tevékenykedtem. Jelenleg Pátka Község 
Önkormányzatának tanyagondnoka vagyok. Az eltelt három év alatt 
különböző korú emberekkel, a csecsemőtől az idős nyugdíjasig találkoztam. 
A munkám során tapasztaltam, hogy a faluban élőknek, a Páskom, illetve 
Vargahegyi lakosoknak más, más igényekkel, problémákkal kell 
szembenézniük. Ezeket az ismereteket kívánom érvényesíteni a képviselői 
munkám során. Figyelembe véve az arányosságokat, és a fontossági 
sorrendet. Az elkövetkező időben szeretnék részese lenni Pátka közösséggé 
formálásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Országh István FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 

2004 óta élek itt református lelkipásztorként. Kitűnő presbitériummal, saját 
lelkipásztorhoz ragaszkodó egyházközséggel közösen munkálkodva, 
összefogással sikerült újraindítani az általános iskolát református 
fenntartásban Pátkán, két családi bölcsődét alapítottunk, tanodának adunk 
helyszínt. Szívügyünk emellett az idősekkel való törődés. Az összefogásban 
hiszek, értve ezalatt nem csak a Pátkán belüli jóérzésű emberekkel való 
összekapaszkodást pártszimpátiától függetlenül, hanem a faluhatáron túl 
érvényes együttműködést is megyei, székesfehérvári, kormányzati vezetőkkel, 
szomszéd településekkel. Hiszem és tapasztalom, hogy a Gondviselés az 
összefogást áldja meg, s ez az az áldás, amire szüksége van Pátkának. Erre az 
összefogásra törekszünk Pásztor Józseffel a helyi Fidesz jelöltekkel és 
mindenkivel, aki kész együtt dolgozni velünk! „Az én Istenem pedig be fogja 
tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus 

Jézusban.” (Filippi levél 4,19) 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Nánási László független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt pátkai lakosok! 

Közeledik a nap, amikor ismét eldönthetjük, hogy kik lesznek azok a 
közszolgák, akik képviselni fogják településünket az elkövetkezendő években. 
Szíves figyelmükbe ajánlom bemutatkozómat, melyben vázlatosan kitérek az 
elmúlt években általam elvégzett feladatokra is.  
Tősgyökeres pátkaiként 44 éve élek a községben, 20 éve vezetem építőipari 
vállalkozásomat feleségem és kisfiam támogatása mellett. Ifjú felnőttkorom óta 
végzek közösségi munkát. 
10 éve vezetem a Diák és Ifjúsági Sportegyesületet, mert fontosnak tartom a 
helyi sportolási lehetőségek elérhetővé tételét (konditerem, női torna, 
asztalitenisz). Emellett a Pátka Sportkörnek nyújtottam szakmai segítséget a 
Bozsik program labdarúgó edzőjeként.  
2010-ben indultam először a helyi önkormányzati képviselői választáson. A szociális terület mellett 
az Önkormányzat által megnyert projektek kivitelezését segítettem (Pátkai Beruházó Víziközmű 
Társulat, Pagony játszótér, stb.). 
A visszajelzések alapján fontos és eredményes munkát végeztem, ezért 2014-ben újra indultam 
képviselőjelöltnek. A választópolgárok elismerték erőfeszítéseimet, így folytattam a helyi közösség 
érdekeit szolgáló munkát: ekkor a beruházások építőipari tanácsadójaként kaptam szerepet és az 
Ügyrendi Bizottság feladatainak ellátásáért is én feleltem. 
A jelenlegi testület számos olyan beruházásba kezdett, ami reális és elérhető az itt élők számára 
(óvoda felújítás, kajak-kenu pályázat, ivóvíz minőségének javítása). E projektek befejezése és az 
újabb, teljesíthető elképzelések megvalósítása érdekében a mostani választáson is elindulok abban 
a reményben, hogy a lakosság újra felhatalmaz az említett feladatok elvégzésére.  

Nánási László 
 

 

Márkus Adrián független képviselőjelölt bemutatkozása 

1997. július 25-én születtem Székesfehérváron. Pátkán jártam óvodába és általános iskolába. 
Tavaly megfogadtam, hogy szorgalmammal a pátkai felnőtt focicsapat meghatározó tagja leszek, 
mely sikerült és büszke vagyok erre, mert ezt korrekt módon tudtam elérni. Idén nagyobb célt 
tűztem ki magamnak. Szeretnék egy „másik csapatba” bekerülni – a pátkai képviselőtestületbe - 
és ott is tisztességes módon folytatni a játékot Pátka fejlődéséért. 

Szeretném, ha a fiatalság Pátkán találná meg a számítását, itt tervezné felnevelni gyermekeit a 
nagymama és nagypapa mellett. Ezt a lehetőséget Pátkának a turisztikai lehetőségeiben látom 
megvalósíthatónak. Ezek között szerepel Pátka mesterséges tavának turisztikai célú hasznosítása, 
kerékpárutakkal való kiépítése, szabadtéri programokkal való színesítése. 

Szeretném elérni - mint páskomi lakos -, hogy a Páskom és Vargahegy ugyanolyan része legyen a 
falunak, mint bármelyik másik pátkai utca, természetesen megfelelő utakkal a falun belül és a 
falu mentén. Célom, hogy a falu lakosságának minél nagyobb létszáma végezzen valamilyen 
szabadidős tevékenységet.  

Kérném a pátkai lakosokat, hogy a pátkai fiatalságnak adjanak esélyt, mert ők is itt, a faluba 
képzelik el a jövőjüket. 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában.  

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Buda József független képviselőjelölt bemutatkozása 

Buda József 65 éves tősgyökeres pátkai vagyok. Az elmúlt 29 évben 
képviselőként és alpolgármesterként dolgoztam a közösség érdekében. Ez idő 
alatt 6 hónapig polgármesterként szolgáltam a falut. Nyugdíjas vagyok, a Fejér 
Megyei Vízműnél dolgoztam 29 évet. 
Hogy mit is szeretnék? Azt, hogy a falunkban újra béke és szeretet legyen úgy, 
mint a régi időkben, amikor egymást segítve dolgoztunk a falu szebbé 
tételéért. 
Immár több mint 30 éve a Sportkör Vezetőségében veszek részt. Azért 
dolgozom már generációkon keresztül, hogy minél több fiatal és idősebb részt 
vegyen a falunk életében.  
Mit is szeretnék elérni a következő testülettel? Hogy a még be nem fejezett 
beruházások befejeződjenek és minél több pályázaton vegyünk részt. Az 
intézményeink fejlődjenek (óvoda, bölcsőde, iskola). Ehhez széleskörű 
összefogás kell, nem pedig gyűlölködés. 
Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogy egymást segítjük. Ebbe beletartoznak 
a helyi civil szervezetek, amelyek nélkül nem tudunk előre lépni. 
Megkérnék mindenkit, hogy menjen el szavazni, mert csak így derül ki, hogy 
az a hat ember nem egy kis közösséget képvisel, hanem az egész falut! 

Hajrá Pátka! 
 
 

 

László Attila független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Pátkai Választópolgárok!  

László Attila vagyok, 43 éves. 13 éve élek Pátkán családommal. 
Képviselőjelöltként indulok a választáson. 
Céljaim: 
− Önfenntartó település létrehozása, ami megkönnyítené az itt élők életét.  
− Belmajor helyzetének rendezése. 9 évvel, ezelőtt derült fény a súlyos 

környezeti szennyeződésre. A mai napig nem történt látványos 
rekonstrukció, a károk helyreállítására és a terület újrahasznosítására 
sem. Részemről prioritást élvez ez a probléma. A megoldásra megvan a 
saját koncepciónk és külső segítségünk is. 

− Falukép kialakítása, önkormányzati területen parkok kialakítása, 
− Önkormányzati utak, járdák felújítása. Külterületeken a problémák azonnali megoldása. 

Pl. utak elnevezése, rendbetétele, közvilágítás, hulladék kezelése. 
− Külterületeken fontos, hogy mindenki a jogszabályoknak megfelelően betudjon jelentkezni és 

ezáltal szerves részévé váljon a településnek.  
− Az önkormányzat legyen ügyfélbarát, a lakosság számára legyen elérhető.  
− Alapvető szolgáltatásokat állítsunk vissza. Pl.: bankjegykiadó automata (ATM).  
− Termelői piac létrehozása. 
− Turizmus fejlesztése, természeti adta lehetőségeink jó kihasználása. Rendezvények bővítése. 

Pl.: böllér fesztivál, búcsú. 

A program többi részét már láthatták szórólapjainkon és ha Önök is úgy gondolják október 13-án 
tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám és társaimra. 
Bizalmukat előre is köszönöm szépen!  Tisztelettel: László Attila 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a megközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Némethné Hardi Tünde független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Választópolgárok! 

Némethné Hardi Tünde vagyok,36 éves. Közel 10 éve élek Pátkán férjemmel. 
Nagyon szeretek itt élni és a hátra lévő életemet is ezen a településen 
képzelem el. Végzettségeimet tekintve elég széles skálán mozgok. 
Közgazdasági érettségivel rendelkezem, mellyel képesített könyvelő, vállalati 
tervező és statisztikus szakmát kaptam a kezembe. Első gyermekem 
születése után szociális gondozói okj-s bizonyítványt, majd ezt követően  
okj-s ápolói bizonyítványt szereztem. Férjemmel családi gazdálkodást 
folytatunk, melyben többek között állattartással és növénytermesztéssel 
foglalkozunk, emiatt aranykalászos gazda képesítéssel is rendelkezek. A Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dolgozom ápolónőként, de 
jelenleg gyeden vagyok 3. gyermekemmel. 
Hiszem azt, hogy Pátkának nem kell ezen a szinten maradnia, fejlődnie kell! A lassan, de biztosan 
elvét vallom. Szebb, élhetőbb és biztonságosabb települést képzelek el, ahova szívesen jövünk 
haza. Főbb programok, amellyel a településünk előrébb juthat, amit megválasztásom esetén 
véghez tudok vinni és a számonkérését is vállalom: 
− Termelői piac létrehozása: a helyi termékek elsősorban itt kerüljenek eladásra, így a bevétel is 

helyben maradhatna. 
− A falu önellátó gazdálkodásának megalapozása, elindítása: a helyben megtermelt termékek 

elsősorban itt kerülne felhasználásra a közétkeztetésben, a felesleg értékesítésre kerülne. Ez 
egyrészt munkahelyeket teremtene, másrészt újabb bevételi forrást jelentene. 

− Falukép pozitív elmozdítása: rendezett közterületek, fák és virágok ültetése, park kialakítása. 
− Turizmus fejlesztése: a természeti adottságokat ki kell használnunk. 

A mi kis falunk többet érdemel. Kérem, hogy támogasson elképzeléseim megvalósításában!  
 

 

Gerencsér Attila független képviselőjelölt bemutatkozása 

1974-ben születtem és azóta Pátkán élek. Feleségemmel, a Pátkai Református 
Iskola zongoratanárával nevelünk 3 csodaszép lánygyermeket. Villamos 
mérnöki és mérnöktanári, illetve szakközgazda végzettségem van, jelenleg 
informatikusként dolgozom az FGSZ Zrt.-nél. A 2010-2014-es ciklusban 
képviselőként szolgáltam falunk érdekeit, a jelenlegi ciklusban felkérésre 
külső polgármesterként segítettem a képviselő-testület munkáját. Mindkét 
megbízatásomat társadalmi munkában, bármiféle díjazás nélkül végeztem. 
Feladataim voltak a polgármesteri hivatal informatikai rendszerének 
működtetése, a község weboldalának és Pátkai Hírek, illetve az egyéb 
önkormányzati kiadványok szerkesztése, kiadása. 

A választók bizalmát elnyerve független képviselőként szeretném folytatni a jó alapon fekvő 
megkezdett munkát és elsődleges célom a már folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes 
befejezése! Távlati elképzeléseinkben további olyan fejlesztések szerepelnek, amelyek nemcsak 
szebbé és élhetőbbé teszik falunkat, hanem turisztikai lehetőségeinket is kiaknázzák. Saját 
feladatomnak érzem az önkormányzati hivatal informatikai rendszerének további fejlesztését, a 
weboldal és a községi újság megújítását. De ugyanígy fontosnak tartom hagyományaink őrzése 
mellett az egyre inkább beinduló közösségi élet (amely a régi általános iskola megszűnésével 
megszűnt, de újra egyre jobban beindul) támogatását olyan minőségi programok szervezésével, 
amelyek a kikapcsolódás mellett újra egybekovácsolják a pátkaiak közösségét! „Együtt erő 
vagyunk, szerteszét gyöngeség”! 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában.  

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Németh János István független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Választópolgárok! 

Németh János vagyok, 39 éves. Kisebb megszakítással 21 éve élek Pátkán, itt 
alapítottam családot. Nagyon szeretek itt élni, a továbbiakat is ide tervezem. 
Mezőgazdasági vállalkozóként családi gazdaságunkat vezetem, 
mezőgazdasági technikusi végzettségem van. Úgy érzem, hogy aki tenni 
képes, az egy ilyen kis településen is megtalálhatja számításait, akár a 
megélhetését is, de még mindig van hová fejlődnie kicsiny falunknak, ezért 
gondoltam úgy, hogy én is ringbe szállok az helyi választásokon, mint 
képviselő. A fejlődést úgy tudnám elképzelni, hogy először a faluképet 
mozdítsuk el pozitív irányban úgy, hogy ha valaki meglátogatja 
településünket, az első benyomásra is azt mondhassa, hogy ez igen!  
A következő lépésként tegyük vonzóvá Pátkát mások számára is úgy, hogy a fiatalok szívesen 
alapítsanak itt családot. Ezeket látom a legfontosabbnak, hogy Pátka elindulhasson a fejlődés 
útján és ez magával fogja hozni a további lehetőségeket. 
Főbb programok: 

− Önellátó falu létrehozása, mellyel munkahelyeket teremtünk és bevételhez juthat a falu. 

− Külterületi és belterületi utak rendbetétele 

Kérem, hogy tiszteljen meg bizalmával! 

Köszönettel: Németh János 
 
 

 

Bocska Péter FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 

Bocska Péter vagyok. Feleségemmel és kislányommal boldog családként élünk 
Pátkán, 2003-ban költöztünk ide, a Petőfi utcába. Azóta rendszeresen és 
aktívan részt veszek közösségi célú rendezvényeken. Mintegy két évvel ezelőtt 
Pásztor József polgármesterjelölt keresett meg elképzeléseivel és kérte, hogy 
segítsem csapatát tudásommal, tapasztalataimmal. „Fél lábbal” Svájcban élve 
megtapasztaltam más közösségek szemléletét, életvitelét, melyből nagyon 
sokat tanultam. Ezeket a tapasztalatokat és a gazdasági életben szereplő 
kapcsolataimat, eddigi eredményeimet Pátka szolgálatába állítva bátran 
állíthatom, hogy sikerrel tudnánk településünket egy boldog, élhető, és 
szerethető községgé – közösségé varázsolni. Rengeteg elképzelésem van, melyre 
elég lenne a csapatszellem, akarat, összefogás és a szorgos munka. Az ehhez 
vezető út megtétele meggyőződésem szerint a kormányzó párt maximális 
támogatását élvező Pásztor József polgármesterjelölt vezetésével, 
összefogással, „egy hajóban evezve” sikerülni fog.   
Köszönöm, ha csapatunk számára esélyt adnak a BIZONYÍTÁSRA!   
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Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a 

Kert utca 14. számú házban élünk feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk 

össze, valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 éves vállalkozói 

tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány épületen megtalálható a kezem munkája, többek 

között a református általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis rálátásom 

van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan 

részt vállaltam.  

Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

- A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

- A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu javát, 

fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

- A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

- A képviselő legyen becsületes és igaz! 

Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, sokoldalú! 

Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 

Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a 

Kert utca 14. számú házban élünk feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk 

össze, valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 éves vállalkozói 

tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány épületen megtalálható a kezem munkája, többek 

között a református általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis rálátásom 

van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan 

részt vállaltam.  

Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

- A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

- A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu javát, 

fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

- A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

- A képviselő legyen becsületes és igaz! 

Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, sokoldalú! 

Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Kovács István FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 

Pátkán születtem 1964-ben, itt jártam iskolába, rengeteg gyermek- és ifjúkori 
élmény köt szülőfalumhoz. Mezőgazdasági gépész szakmát tanultam, jelenleg 
családi gazdálkodó vagyok. A helyi Földközösség képviselője és a 
Vadásztársaság tagja vagyok. Születésem óta helyben élve és más községeket 
járva látom a falu helyzetét, elmaradását a többi településhez képest. 
Szeretnék tenni azért, hogy szülőfalum is élhető, fejlődő település legyen. 
Fontosnak tartom a település intézményeinek fejlesztését, a közösségi terek 
és eszközök tényleges elérhetőségét a falu lakosai számára. Elvem, hogy nem 
a falu van a képviselőkért, hanem a képviselők a faluért. EGY HAJÓBAN 
EVEZÜNK!  
Hiszem, hogy együtt, összefogással előre tudjuk vinni településünket!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Géza FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 

Varga Géza 61 éves törzsgyökeres pátkai vagyok, az elmúlt öt évben 
képviselőként dolgoztam a közösség érdekében. Nyugdíjas rendőrként 
fontosnak tartom, hogy együttes erővel tegyünk érte, hogy jobb közbiztonság 
legyen településünkön. A nyugdíjas klub egyik vezetőjeként célom, hogy a 
fiatalabb és idősebb korosztály számára is tartalmas programokat, 
színvonalas rendezvényeket szervezzünk. A régi pátkai hagyományok és 
emlékek megőrzése mindannyiunk közös feladata: ezért döntöttünk úgy 
tavaly, hogy megalapítunk egy hagyományőrző baráti társaságot. Hiszem, 
hogy az ilyen és hasonló szerveződések nagyban hozzájárulnak, hogy 
közösségünk jobban összekovácsolódjon, hogy ápoljuk és őrizzük közös 
értékeinket, helyi hagyományainkat. Ehhez azonban elengedhetetlenül 
szükséges lenne egy törődéssel felénk forduló településvezetésre, amelytől jól 
tudom, hogy közösségünk új lendületet kapna.   
Fogjunk össze Pátkáért!  
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában.  

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a 

Kert utca 14. számú házban élünk feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk 

össze, valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 éves vállalkozói 

tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány épületen megtalálható a kezem munkája, többek 

között a református általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis rálátásom 

van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan 

részt vállaltam.  

Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

- A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

- A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu javát, 

fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

- A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

- A képviselő legyen becsületes és igaz! 

Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, sokoldalú! 

Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Bolla Ferenc független képviselőjelölt bemutatkozása  

Tisztelt Pátkai Lakosok! 

Bolla Ferenc vagyok, 53 éves. Független képviselőként szeretnék részt 
vállalni a falu vezetésében. Pátkán, a Kert utca 14. számú házban élünk 
feleségemmel, akivel a véletlen folytán éppen a faluban ismerkedtünk össze, 
valamint két fiammal. Ácsmesterként saját vállalkozásomban dolgoztam, 30 
éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem. Településünkön is jó néhány 
épületen megtalálható a kezem munkája, többek között a református 
általános iskola tetőszerkezetét és a templom tornyát is én készítettem. Kis 
rálátásom van a falu vezetésének munkájára, melyben az elmúlt 5 évben a 
Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként aktívan részt vállaltam.  
Hogyan gondolom a képviselő szerepét a település vezetésében? 

− A képviselő ne önös vagy egy kisebb csoport érdekeit képviselje! 

− A képviselőnek a településen élő emberek nagy többségének akaratát figyelembe véve, a falu 
javát, fejlődését szem előtt tartva kell meghozni döntéseit! 

− A képviselő tájékozódjon a problémákról, és azokért dolgozzon, akik bizalmat szavaztak neki! 

− A képviselő legyen becsületes és igaz! 
Szerintem nem az a vezetés a megfelelő, amely csak egy irányba néz! A testület legyen sokszínű, 
sokoldalú! Több ember ötletéből sokkal több jó dolog valósítható meg! 
Én az Ön és Mindannyiuk képviselője szeretnék lenni! 
Remélem a szavazófülkében jól átgondolt, megfontolt döntést fog hozni! 

                                                     Tisztelettel: Bolla Ferenc  

 
 

Nagy István független képviselőjelölt bemutatkozása 

Tisztelt Pátkai Polgárok! 

Nagy István vagyok, feleségemmel 10 évvel ezelőtt költöztünk Pátkára, a 
Páskomba. 
Az élet több területén kipróbáltam magam, külföldön is dolgoztam. 
Hosszabb ideig tevékenykedtem gyengeáram hálózat kiépítésben 
kábeltelevízió szolgáltató cégnél. 
Mezőgazdasági iskolában megszerzett tapasztalatomat szeretném 
hasznosítani párommal közösen, a jövőben induló családi gazdaságunkban. 
Hiszem, hogy Pátka fejlődése nem áll meg, a csodálatos környezet, a 
víztározó adta turisztikai, sportolási lehetőségek mind-mind kiaknázásra 
várnak. A gyerekek és a fiatalok szabad- idejének hasznos eltöltésére nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk, amit tartalmas programok szervezésével 
érhetünk el.  
Fontosnak tartom, hogy a település kulturális-, szórakoztató- és 
sportrendezvényeinek mindenki részese lehessen, és minden korosztály 
számára megtaláljuk a lehető legjobb szórakozási lehetőséget. 
Mindezek eléréséhez kérem támogassanak szavazatukkal az október 13-i 
önkormányzati választásokon, hiszen „a mi kis falunk többet érdemel”! 
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Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a megközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Köszöntöm! 

  

Falusiné Zentai Tímea Krisztina vagyok. Néhány éve élünk párommal Pátkán a Petőfi utcában. 

Székesfehérváron dolgozom egy általános iskolában. Nagyon szeretünk itt élni.  

Céljaim közt szerepel a tömegközlekedés fejlesztése, a falu gazdasági fejlesztése. 

Szeretem a csendet, a békét. Mindent, amit Székesfehérvár nem adott meg nekünk. 

Szeretnék egy élhetőbb falut. Ehhez kérem az ön támogató szavazata.   

Köszönöm támogatását., hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk. 

 

Képviselőjelöltek bemutatkozása 

 
Boros Csaba független képviselőjelölt bemutatkozása 

Köszöntöm! 

Boros Csaba vagyok. Néhány éve élünk ezen a jobb sorsra érdemes 
településen.  
A nagy koszos, zajos Székesfehérvár volt otthonunk. Onnan költöztünk ide 
a Petőfi utcába.Azok közé tartozunk, aki önszántukból költöztek ide. Mi, 
választottuk a helyet, ahol élni szeretnénk.  
Számomra nem mindegy, hogy milyen a település, ahol élek. 
Nagy lehetőségeket rejt magában a település. Jó természeti adottságai 
vannak.  
Fejlett gazdaságot lehetne a településen kialakítani. Ezek megvalósításához 
kérem támogatását, szavazatát.  

Ne feledje, hogy nem pártokra, hanem emberekre szavazunk! 

Önökkel önökért! 

 

 
 
 
 
 

 

Dávid Imre független képviselőjelölt bemutatkozása 

2006 óta élek Pátkán a családommal. Az elmúlt időszakban önkormányzati 
képviselőként tevékenykedtem, Visszatekintve az elmúlt időszakra, voltak 
sikerek és kudarcok. Sikerként értékelem, hogy megújult a művelődési ház, 
az óvoda és az orvosi rendelő épülete, a közvilágítás korszerűsítése, 
restauráltattuk az I. világháborús emlékművet. Kétszer is, karácsonykor 
sikerült megajándékozni az időseket és a kiskorú gyermeket nevelő 
családokat. Kudarcként értékelem, hogy a politika részéről, az ígéretek 
ellenére semmilyen támogatást nem kaptunk.  Véleményem szerint, ha ezt 
megkaptuk volna, ma már egy felújított bekötőúton közlekedhetnénk. Ebből 
azt a tanulságot vontam le, hogy a falu csak magára számíthat. A 
problémákat, beleértve a külterületek problémáit is, csak a lakosság 
szorosabb bevonásával lehet, és kell megoldani. Természetesen ehhez 
mindkét fél kellő akarata is kell. Megválasztásom esetén teljes erővel ezen 
fogok dolgozni. Sok a tennivaló, mindenki támogatására szükség van. 
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