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Nagymaros

Szomráky Pál
Benedek

Zámbó Jenő
István

A jog- és államtudományok
doktora, férfikari közszereplő
és kisgyermekes apuka vagyok; a nagymarosi Határtalan
Gyermektáborok és a Maroska
Gyermekkar másik főszervezője. Kályhásnak tanulok, tűzifából van a kerítésünk. Független jelöltként a Kerek Egylet támogatásával indulok.

Zámbó Jenő 62 éves nyugdíjas független jelölt vagyok. Születésem
óta Nagymaroson élek. Egy lányom
és két fiú unokám van. Gépész
üzemmérnök a végzettségem.
1972-től a Váci BV Intézet gyárában a Dunai Gombgyárban, majd
a jogutódjainál hivatásos állományban dolgoztam. Az utolsó kilenc évben a Duna-Mix Kft kereskedelmi
igazgatója voltam. Megválasztásom
esetén a város és lakói érdekében kívánok dolgozni. Célkitűzéseim: közbiztonság javítása - külterületi
szemétkezelés végleges megoldása az új Széchenyi Tervben meghirdetett irányelvekhez csatlakozó fejlesztési lehetőségek kiaknázása - ésszerű és költséghatékony gazdálkodás.

www.kerekegylet.hu

Városunkban hosszú ideje kerékpárszerelői minőségben tevékenykedek. Az elmúlt években a Nagymaroson rejlő szellemi, művészi, városképi javak kibontásában munkálkodtam, többek között az Ars
Regia szellemi műhelyben.
Független jelöltként a Kerek
Egylet támogatásával indulok.
www.kerekegylet.hu

2006-ban történelem-testnevelés szakon végeztem az
ELTÉ-n. Jelenleg túravezetőként járom Európa gyönyörű,
magas hegyeit, de a legjobb
érzés mégis mikor hazatérve
megpillantom a Du nakanyart. Friss családapaként
szeretném, ha fiam egy még
élhetőbb Nagymaroson cseperedne fel. Független jelöltként indulok a Kerek Egylet
támogatásával, melynek
programját és célkitűzéseit
szeretném megvalósítani a
képviselő testület segítségével!

Kisebbségi önkormányzati jelöltek
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása mellett kisebbségi önkormányzati választás is lesz október 3-án, tekintettel arra, hogy Nagymaros Város Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága 1/2010. (VIII. 5.) számú határozatával kitűzte a német és a cigány kisebbség tekintetében a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását.
A szavazáson kizárólag az vehet részt és szavazhat, aki a kisebbségi választói névjegyzékben szerepel. Erről mindenki külön zöld színű értesítőt kapott. A
kisebbségi önkormányzati választás az 5. szavazókörben, az általános iskola
épületében (Fehérhegy 2.) fog zajlani, ahol külön szavazatszámláló bizottság
működik.

Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek
Halász Csaba - jelölő szervezet: MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Halász Csabáné- MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Révész Krisztián - MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Szabóné Révész Zsanett - MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

Német kisebbségi önkormányzati jelöltek
Furucz Angelika - jelölő szervezet: Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ)
Furucz Anita - ÉMNÖSZ
Harangozó Károlyné - ÉMNÖSZ
Heinczné Cserni Katalin - ÉMNÖSZ
Heininger Ivett - ÉMNÖSZ
Hiller Ilona - ÉMNÖSZ
Ivor Andrásné - ÉMNÖSZ
Lénárt Kitti - ÉMNÖSZ
Sukerekné Tóbiás Kornélia - ÉMNÖSZ

Választási
melléklet

Zoltai Dávid
Tamás

Zoller Csaba

Szavazófülke

Petrovics
Ivor Andrásné Köbl Gábor László Ferenc Zoller Csaba

Ivor Andrásné született Osváth
Anna Mária, jelenleg alpolgármester vagyok. Férjemmel mindketten Nagymaroson születtünk.
Két leánygyermekünk és három
unokánk is Nagymaroson él.
39 évig ügyviteli területen dolgoztam. Helyi Ipartestület, a Pest
Megyei Kézműves Kamara. Nyugdíjazás előtti éveimben a helyi
Polgármesteri hivatal munkatársaként nyertem tapasztalatokat. Lakossági indíttatásra, tettem meg a
lépést a polgármesteri jelöltség
felvállalására.
Elvem, hogy kis léptékben, de
hasznosat tegyünk a településért
Nyitott szemmel járok, észreveszem azokat a hiányosságokat,
aminek változtatásával a lakosság
és az ide látogatók komfortérzetét
javíthatjuk. Ezért szükségszerűnek
találom pl. a MÁV állomások rendezését, a parkolási díj és rend bevezetését, a fiatalok klubját, befektetők felkutatását, közösségi
ház megteremtését, közintézmények karbantartását ,fejlesztését,
és még sorolhatnám!
A jelenleg képviselt irányvonal, a pályázati források felkutatása, a jelentős projektek elindítása szükségszerű, de csakis az
ésszerűség határain belül.
Nem ígérem a lehetetlent, de
cselekszem a lehetségesért! Ennek
érdekében számítok támogató bizalmukra, a közös munkára.

Köbl Gábor 30 éves törzsgyökeres nagymarosi lakos vagyok. A
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen végeztem, mint Biztonságtechnikai mérnök. Ötödik
éve vezetem saját vállalkozásom,
munkavédelmi szakértőként tevékenykedem.
Polgármesterként szeretném
elérni, hogy Nagymaros gazdasága előre lendüljön, és meginduljon egy kulturális fejlődés. Szeretném, hogy a városkép ismét vonzó és élhető legyen a fiatal és az
idősebb korosztálynak is.
Szeretném csökkenteni a szemétdíjat, és szelektív hulladékgyűjtés bevezetését minden háztartásba.
Felmérni és hasznosítani az önkormányzat tulajdonában álló
épületeket.
Fiatalok szabadidejének lekötése, széles körű sportolási lehetőség biztosításával.
Mobilgátrendszerek beszerzése ,védőgát magasítás, az esővíz
elvezetési problémák kezelése.
Duna part képének fejlesztése, kompkikötő forgalmának rendezése.
Rendőrség visszahelyezése
Nagymarosra, közterületek
bekamerázása.
Bölcsőde indítása.
Nagymarosi vállalkozók
összefogása, egy szoros együttműködés megkezdése.

"Petrovics László független
polgármester jelölt vagyok, jelenleg a város polgármestere.
43 éves 2 gyerekes családapa, akit önök - először négy,
majd másfél évvel ezelőtt megtiszteltek a bizalmukkal.
Elkezdtünk együtt megálmodni és megvalósítani egy olyan
várost, amilyenben élni szeretnénk. Az alapokat már leraktuk, ha mindegyik sikerül 7
milliárd forint épül be a városba a jelenlegi értékek megőrzése mellett. Ezekhez rendelkezésre állnak lehívható állami és uniós források. Meggyőződésem, hogy a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak a lakosságot kell szolgálniuk, és összefogással gyarapítaniuk településünket!
Mindezek régi célok, de igazán támogató testület csak az
utóbbi másfél évben volt. Ezen
megkezdett projektek (termálszálló, konferenciaszálló, sportés szabadidős központ) bevételei kiegyensúlyozott gazdálkodást, és a helyi értékek kiaknázását teszik majd lehetővé.
Ezért kérem, hogy bízzanak
bennem, és közösen érjük el,
hogy újra Nagymaros legyen a
"Dunakanyar gyöngyszeme!"

Kedves Nagymarosiak!
Egy olyan ember sorait olvashatják, akinek fontos a család, a
vallás, a barátság, az emberi kapcsolatok, és végül, de nem utolsósorban szeretett városunk,
Nagymaros! Ezek olyan értékek
számomra, melyeket képviselői
és alpolgármesteri munkám során is szem előtt tartottam.
Ebben az érzelmileg oly sivár világban, ahol nagyon hiányzik az összefogás, a közös
akarat, nehéz előre haladni.
Egyetlen kiút van, ha elfelejtjük régi sérelmeinket, és összefogunk. Nagymaros hatalmas
szellemi kapacitással rendelkezik, amit nem használunk ki.
Létre kell hozni egy kapcsolódási rendszert, egy IQ-hálózatot, amely biztosíthatja a hatékony munkát. A jelen gazdasági helyzetben csak egy dolgot
ígérhetek: tisztességes és becsületes munkát. Sok olyan dolog
van, aminek megvalósításához
csak akarat és egy kis jóindulat
kell. Én ebben hiszek. Ide kívánkozik Wass Albert egyik
versrészlete: "Kezet nyújtunk
egymásnak és megyünk… s leszünk egy cél és egy akarat".
Hát nyújtsunk egymásnak
kezet!
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Burgermeister
László

Burgermeister László, ötvennyolc éves nyugdíjas gépészmérnök vagyok. Három gyermekem,
két unokám van.
6 évig képviselő voltam, s
most újra indulok, mert zavarnak
a kátyúk, a kidőlő önkormányzati pincefal, a minden évben
megígért Duna parti napozó, az
el nem készült Szt. Erzsébet-tér,
el nem ültetett nápolyi gesztenyefa, sötétbeborult Szállodasor,
stb.
A polgármester választáson
Zoller Csabát támogatom, mert
a nélkülözhetetlen jövőtervezés
mellett a jelen problémáinak
megoldását is fontosnak tartja.

Büki Miklós Együd József Farkas János

Nagymaroson születtem. 1980-tól
1989-ig tanácstag voltam majd az
első szabadon választott képviselő
testületben a sport majd a pénzügyi
bizotság elnöke voltam. 2006 óta a
pénzügy külső tagjaként újra jobban
megismertem a város helyzetét. Célom az intézmények zavartalan működtetése, a civil szervezetek nagyobb támogatása, amit a bevételek
növelésével (parkolási díj, félkész ingatlanok értékesítése, stb.), valamint
a kiadások csökkentésével lehetne elérni. Lényeg a költségvetési mérleg
helyere állítása. A kiadások csökkentését a létszám reális és még a zavartalan működést biztosító szintre történő csökkentésében látom. Jelen
gazdasági helyzetben ezeket tartom
a legfontosabb kérdéseknek.

Együd József, 49 éves Nagymaros Molnár u. 16. szám alatti lakos, vagyok. Feleségem Gräff
Éva, akivel 1984 óta élünk
együtt. Négy gyermekünk van
Nikolett, Jocó, Adrien és Noémi.
Szakmám épületgépész, gáz-vízközponti fütés szerelő. 1980-től
1993-ig a nagymarosi Önkormányzatnál dolgoztam építési
előadóként. Majd a Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd
községek körjegyzőségénél voltam müszaki előadó. Ezen 30
éves Önkormányzati tapasztalatommal szeretném képviselni településünk lakosságát az Önkormányzati munkában.

Fekete Zsolt Flamich Gábor Grécs László

Fekete Zsolt 38 éves, négy gyermekes családapa vagyok. 16 éve
élek Nagymaroson, feleségemet
és engem is szülői szálak fűznek
a városhoz. 13 éve indítottam saját vállalkozást, jelenleg a nagymarosi erdészetnek dolgozom,
valamint egy bemutató tanya beindításával foglalkozom családom
segítségével. Iskoláimat Budapesten végeztem az érettségiig, ezután
vadász, ezüst-, majd aranykalászos
gazda lettem. Vállalkozásomhoz
elvégeztem még a fuvarozó, fakitermelő és állattenyésztő szaktanfolyamokat is. Jelenleg Nagymaros határában egy tanyán hasznosítom a tanultakat.

Nagymaroson születtem, 44
éves vállalkozó, két gyermekes
családapa vagyok. Kézműves
Fagylaltozómat több mint 20
éve, Kézműves Csokoládé manufaktúrámat pedig 4. éve üzemeltetem itt, Nagymaros "belvárosában".
2006 nyara óta, mint átlagos
nagymarosi polgár próbálok
tenni azért, hogy a "belváros"
belátható időn belül belvárossá
váljon. Egy éve pedig képviselőként vívom - néha úgy érzem
- a szélmalomharcomat a közös
ügyünkért, Nagymarosért.
Támogatásával megtisztel.

63 éves nyugdíjas, családos vagyok, két fiamtól öt unokám született. Nagymaroson születtem,
családom is ebben a városban él.
Korábban Nagymaros és környékének vendéglátóiparában tevékenykedtem. Nyugdíjasként több
időm van, amit szeretnék a város érdekében felhasználni. A
képviselői munkámban nem politikai érdekek vezérelnek, hanem minden tudásom Nagymaros gazdasági, kulturális fellendülése, fejlődése érdekében szeretném felhasználni.
Kérem, az önkormányzati választáson tiszteljenek meg szavazatukkal!

Heinczinger
László

Heinczinger László. 55 éves
tősgyökeres nagymarosi vagyok. Független jelöltként
indulok.
Amit képviselni szeretnék: rend - Rendőrőrs vissza
hozatala. Forgalomcsillapított övezetek. Tisztesség civil szervezetek támogatása.
Fesztiválok szervezése. Temető rendbehozatala. Stabilitás és fejlődés - pénzügyek
rendbetétele, működés stabilizálása. Nagyberuházások
ésszerűsítése. Közlekedhető
Kérem, tiszteljenek meg bizal- utak, bölcsőde újra nyitása.

A JÖVŐT ÉPÍTEM. 64 éve Nagymaroson élő aktív nyugdíjas, Grécs László vagyok. Családom szerető, segítő, megértő támogatása biztos hátteret jelent számomra, hogy képviselő munkámat teljes felelősséggel tudjam végezni.
Az érdemi testületi munkában Városfejlesztési Bizottság elnökeként vettem részt. Legfontosabb feladatnak tartom a munkahelyteremtő, a város működését hosszútávon meghatározó beruházások, idegenforgalmi fejlesztések
megvalósítását. Nagy hangsúlyt kívánok
fektetni Nagymaros kiváló természeti
adottságaira épülő, idegenforgalom, túrizmus fejlesztésére, Nagymaros fejlődését meghatározó Helyi Építési Szabályozat felülvizsgálatára.

mukkal.
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Hollósi Géza Ivor Andrásné Köbl Gábor Major László

Hollósi Géza (Heffenträger
Géza) nagymarosi születésű (1943. május 13.) vagyok.
Édesapám a nagy, szeretett Szovjetunióban, orosz
fo gsá gban vé gezte, ezé rt
nem szívesen foglalkozom
politikával. Az elmúlt három ciklusban, mint képviselő vettem részt az önkormányzat munkájában. A
Nagymarosi Motorcsónak
S p o r t e gye s ü l e t v e z e t é s e
mellett továbbra is szándékomban áll ezt a feladatot
ellátni.

Szép és felelősségteljes feladat, amit
másfél éve az alpolgármesteri tisztségemből adódóan vállaltam. Odafigyeléssel, véleménycserével, a csapatmunka figyelembe vételével lehet
jól dönteni Nagymaros jelenéről és
jövőjéről. A csökkentett állami finanszírozás költségvetésünket súlyozottan érinti. Ezért meg kell keresni a
pénzügyi forrásokat a lakosság terheinek megemelése nélkül. Át kell
értékelni a feladatmegoldásokat. A
kézenfekvő, napi problémákra kell
koncentrálni, alapvető és azonnal kivitelezhető helyzetek megoldásával.
A szavazók döntését tisztelve, felvállalom az általuk bizalmat nyert
tisztségviselőkkel az együttműködést, amennyiben én is elnyerem a
lakosság megtisztelő bizalmát

A polgármester-jelöltként leírtakon túl, képviselővé választásom esetén szeretném
elérni, hogy a város fejlesztésére pályázati úton nyert
pénzek önerejét ne hitelekből finanszírozzuk, illetve
olyan források keresése, melye khez mini máli s ön erő
szükséges.
A zöld hulladék gyűjtését
szervezett keretek közé helyezni, fejleszteni a kommunális
üzemet.
Szorgalmazni az összefogást a szomszédos településekkel.

Major László vagyok, 1957. november
6-án születtem. Nős vagyok, egy fiam
van, és két gyönyörű unokám. Nagymaros közéletében régóta részt veszek. Jelenleg a Nagymaros Futball Club elnöke vagyok. Amennyiben megválasztanak az alábbi fontos ügyeket, szeretném
képviselni: a Civil Társadalom megfelelő anyagi segítése; a Fehérhegy pályázati úton történő felújítása; a Rákóczi
út pályázati úton történő felújítása; a
szállodánál lévő üzlethelységek hasznosítása; körzeti megbízotti rendszer felújítása, megteremtése; a város legyen
valódi önkormányzat; a fiatalok és az
idősek bevonása a fontos döntésekbe;
játszótér építése a Fehérhegyen is; szelektív hulladék gyűjtés jobb megszervezése; strand kialakítása.
A terveim megvalósításához kérem
támogatásukat. Előre is köszönöm!

Német Imre Rudolf Józsefné Szalai Mihály Szimon Attila

Német Imre vagyok, 41 éves, két
gyermekes családapa. Hatodik
éve élek Nagymaroson, de feleségem családja több mint száz
éve él a településen.
Több mint 20 évet dolgoztam
önkormányzatnál. Államigazgatásban szerzett ismereteimet képviselői munkámban szeretném
felhasználni a város érdekében.
Képviselői tevékenységemmel megpróbáltam előremozdítani a város fejlődése érdekében
történő döntések megszületését.
Kezdeményezésemre megújult a "mesealagút", megrendezésre került az október 6-i megemlékezés.

Rudolf Józsefné (Busák Krisztina)
vagyok. Férjemmel és három gyermekemmel élek Nagymaroson.
Több mint húsz éve dolgozom
óvodapedagógusként a helyi óvodában.
Az elmúlt közel két évben a
humánügyi bizottság elnökeként
az intézmények képviseletét, fejlesztését igyekeztem segíteni, törekedvén a minőségi változásokra, változtatásokra.
Célom, hogy képviselőként a
megkezdett úton menjek tovább!
Törekvéseim megvalósításához kérném az Önök támogatását!
Kérem Önöket, hogy október 3-án
tiszteljenek meg szavazatukkal,
szavazzanak rám!

Földrajz-környezetvédelem tanár, vegyipari technikus. Lelkes kertész és háziállat tartó.
A Határtalan Gyermektáborok
és a Maroska Gyermekkar
egyik főszervezője. Nyári táborok és erdei iskolák elkötelezett, s aktív résztvevője. Környezettudatos, fiatal nagymarosi.
Független jelöltként a Kerek Egylet támogatásával indulok.
www.kerekegylet.hu

Szimon Attila 64 éves, 3 gyermekes, 4 unokás, 40 éve nagymarosi, fehérhegyi lakos vagyok.
Megválasztásom esetén
főbb terveim: a közbiztonság
mi nd en te rül ete n tör té nő
helyreállítása, pénznyerőgépe k kiti ltá sa, fo lya mat os
rendőri jelenlét megkövetelése, a város tisztaságának
megteremtése, bevételt biztosító parkolási rend kialakítása, önkormányzati ingatlanok
(szálloda és környéke) hasznosítás (bérbeadás, eladás)
stb.

