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Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 25/2014. (IX. 8.) számú határozata

polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról
Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek 2014. október 12-
ei választására a polgármester-jelöltek szavazólapon sze-
replõ kisorsolt sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Szõke Imre Andor független
2. Somogyi Balázs – PÖPE-FIDESZ-KDNP
3. Kovács Imre független
4. Laki Ferenc független
5. Halászné Szabó Terézia független
6. Szõcs Gábor független
A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorso-
lás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattar-
talmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kére-
lembe foglalható.
Indokolás:
„A választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 160. §-a szerint a szavazólapon a jelöl-
tek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt sor-
rendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett

jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a ki-
vételével, amelyek nyilvántartásba vételét jogerõsen eluta-
sították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák
bejelentésére rendelkezésére álló határnapon, 16 óra után
végzi el. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 16. §-ában megállapított
határidõben elvégezte a polgármester-jelöltek sorrendjé-
nek sorsolását, és a sorrendet – a sorsolás eredményével
azonosan – a rendelkezõ részben foglaltak szerint állapítja
meg.

A Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 160. §-a
alapján hozta.

Jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 160. §-a alapján ad-
tam.

Perkáta, 2014. szeptember 8.

Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 26/2014. (IX. 8.) számú határozata

az egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolásáról
Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek 2014. október 12-
ei választására az egyéni listás jelöltek szavazólapon sze-
replõ kisorsolt sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Dankó Lajos független
2. Bógó Ferenc László független
3. Laki Ferenc független
4. Molnár József független
5. Szabó Tamás – PÖPE
6. Pavlicsek Zsolt független
7. Szilasy László – PÖPE-FIDESZ-KDNP
8. Halászné Szabó Terézia független
9. Ujfalusi Pál – PÖPE
10. Kovács Ferenc – PÖPE-FIDESZ-KDNP
11. Jóvári Györgyné független
12. Szõke Imre Andor független
13. Bogó Anikó – PÖPE-FIDESZ-KDNP
14. Vátkainé Boda Ildikó – PÖPE-FIDESZ-KDNP
15. Pavlicsek Csaba független
A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorso-
lás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattar-
talmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kére-
lembe foglalható.

Indokolás:

„A választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 160. §-a szerint a szavazólapon a jelöl-
tek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt sor-
rendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett
jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a ki-
vételével, amelyek nyilvántartásba vételét jogerõsen eluta-
sították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák
bejelentésére rendelkezésére álló határnapon, 16 óra után
végzi el. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 16. §-ában megállapított
határidõben elvégezte a az egyéni listás jelöltek sorrendjé-
nek sorsolását, és a sorrendet – a sorsolás eredményével
azonosan – a rendelkezõ részben foglaltak szerint állapítja
meg.

A Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 160. §-a
alapján hozta.

Jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 160. §-a alapján ad-
tam.

Perkáta, 2014. szeptember 8.

Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke
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Ismerjék meg egy polgármesterjelölt másik oldalát
Személy- és vagyonõr vállal-
kozóként dolgoztam pár évet,
amikor Perkátára költöztünk.
Majd elmentem pénzszállító-
nak kocsira, mivel a bolti,
majd a banki õrködés nem
volt túlzottan ínyemre.
Közben gyûjtögettük a pénzt
és alapítottam egy korlátolt
felelõsségû társaságot. Akko-
riban sok nõi munkavállaló
dolgozott nálam, illetve a
KVJ-nél (Kiss V. Jenõ Mû-
veknél). Amikor a cégemet
felszámolták (nem volt köz-
tartozása) a Dunaferrben he-
lyezkedtem el. Voltam a kok-
szolóban, majd a radiátor
üzemben lakatos hegesztõ.
Több év után leszámoltam,
mivel a börtön területén nem
bírtam a bezártságot.
A Holcim Magyarország du-
naújvárosi üzemének lettem
az üzemvezetõ helyettese.

Majd közel egy év után alapí-
tottam egy korlátolt felelõssé-
gû társaságot Belgiumban,
egy ukrán hölggyel közösen. A
cég a mai napig házépítéssel,
illetve acélszerkezetek szere-
lésével foglalkozik. Kint jól
mentek a dolgok, ezért haza-
jöttem és némi ráhatással itt-
hon is létrehoztam egy kft-t. A
magyarországi cég jelen pilla-
natban is jól mûködik, és a
perkátai önkormányzatnak fi-
zeti az iparûzési adót. Ezen
idõszak alatt voltam önkor-
mányzati képviselõ - lemon-
dásomig.
Jelen pillanatban hat szakmá-
val és négy képesítéssel ren-
delkezem. Vagyonként a bel-
ga cég 50%-át birtoklom, va-
lamint az itthoni kft teljes
mértékben az én tulajdonom
(100%). Ezt csak azért írtam
le, hogy érzékeltessem, a tenni

akarás nem az anyagi megél-
hetés hajt, amikor polgármes-
terként indulok a választáson.
Sajnos, nem kaptam lehetõsé-
get a jelenlegi vezetéstõl ter-
veim megvalósításához! Pedig
többször is próbálkoztam.
Legalább 5-10 ember dolgoz-
hatna ma is, és nem, mint köz-
munkás.
Az elmúlt években, ha tehet-
tem, én is jótékonykodtam.
Több számítógépet adtam
ajándékba gyermekes csalá-
doknak, valamint fát és papír-
téglát adtam a rászorulóknak.
Mióta mûködik a használt
ruha boltunk Budapesten, az-
óta több kiló ruhát vittem a
nyugdíjas klubba, illetve osz-
tottam szét rászoruló ismerõ-
seim között. Ezeket most nem
dicsekvésként írtam le. Ezt a
sajátomból, illetve a sajátunk-
ból adtam, a feleségemmel

teljes egyetértésben, úgy gon-
dolom, ez kötelessége min-
denkinek, aki ezt megteheti,
hogy segítse embertársait.
Ezúton meghívok minden ér-
deklõdõt, valamint minden
polgármester és képviselõ je-
löltet 2014.10.04.-én 16-óra-
kor a FALUHÁZBAN tar-
tandó FÓRUMOMRA. A
polgármester jelöltek jöjjenek
és mondják el mit hogyan és
mibõl akarnak megvalósítani
a következõ 5 évben.

Szõke Imre független
polgármesterjelölt

Somogyi Balázs vagyok, fele-
ségemmel neveljük az õ lá-
nyát. Több ágról is sok nemze-
dék óta perkátai a családom.
A nagyszüleimet, szüleimet is
jól ismerik Perkátán, édes-
apámra sokak emlékeznek. 8
éve vagyok Perkáta polgár-
mestere és kérem az Önök bi-
zalmát a közös munka folyta-
tásához.

Az elmúlt évek eredményeire
büszkék lehetünk, számos in-
tézményünk újult meg, nem
beszélve a most futó energeti-
kai beruházásról. Kimondhat-
juk, hogy az elmúlt 6 évben kö-
zel 800 millió forint pályázati
támogatást nyert el a telepü-
lés, a pályázatírás és a köt-
vénykibocsátás jelentõs ered-
mény volt Perkátán. Büszkék
lehetünk az elmúlt idõszak
rendezvényeire is, például a
Virtusvetélkedõ vagy a szüreti
felvonulás programjaira. De
sosem lesz úgy, hogy hátradõ-
lünk, az eredmények mellett
még számos tervünk van,
amelyeket az elõttünk álló
ciklusban Perkáta lakosságá-

val közösen szeretnénk meg-
valósítani.
Fontosnak tartjuk az új óvoda
bõvítését, tornaszobával, az
orvosi rendelõ felújításának
III. ütemét, amely bõvítéssel a
fogorvosi ellátás visszakerül a
rendelõbe, kialakul az egysé-
ges egészségügyi ellátás. Ten-
ni szeretnénk a közbiztonság
javításáért a közterület-fel-
ügyelet kialakításával és a me-
zõõrséggel. Fel kell készül-
nünk a megváltozott idõjárás-
ra, ezért a Zrínyi utcai övárok
kiépítésével elkezdjük a vízel-
vezetõ rendszer megújítását.
A munkahelyteremtést az
egyik legfontosabb felada-
tunknak gondoljuk, ezért
amennyiben lehetõséget ka-
punk a folytatásra, akkor a he-
lyi kisvállalkozóknak évi 2,5
millió forint adóalapig eltö-
röljük a helyi iparûzési adót,
míg a nagyobb adózók adó-
mértékét nem emeljük. Cé-
lunk, hogy végre részesedjünk
a Hungrana iparûzési adójá-
ból. Támogatjuk a helyi vállal-
kozások pályázatait (ld Fejér

Megye Területfejlesztési
Programja 169. oldal).
Az utak, járdák építésében,
felújításában programunk a
Rákóczi és a Baross utcák be-
fejezése, illetve Táncsics és
Sallai utcák aszfaltozása. Szin-
tén nagy feladatunk a Kastély
felújítása, amelynek a tervezé-
sét elvégeztük és minden lehe-
tõséget megragadunk a felújí-
tásra, de minimális célként a
teljes állagmegóvás. A polgár-
mesteri hivatalt szeretnénk
akadálymentesíteni, család-
barát intézménnyé alakítani.
Fontos számunkra az egész-
ség és a sport, ezért célunk egy
mûfüves kispálya megvalósí-
tása, az iskolásoknak és a
perkátai sportolni vágyóknak.
Fontos pontunk a Szabadság
tér mint településportál felújí-
tása.
Ha Önöknek is fontosak a fel-
sorolt célok és Perkáta sorsá-
nak jobbítása, akkor kérem,
velem együtt támogassák a
PÖPE-Fidesz-KDNP jelöltje-
it, Bogó Anikót, Vátkainé Bo-
da Ildikót, Kovács Ferencet,

Szabó Tamást, Szilasy Lászlót
és Ujfalusi Pált. Mivel pedig
az elmúlt ciklusban átéltük
azt, hogy milyen ha a falu ellen
dolgozó emberek ülnek a tes-
tületben, ezért kérem, abban
az esetben, ha valamelyik kép-
viselõ-jelöltünk nem szimpati-
kus, támogassák a nyíltan mel-
lettünk induló Pavlicsek Csa-
bát, Molnár Józsefet és Dan-
kó Lajost. Folytassuk tovább a
közös munkát Perkátáért!

1. Szõke Imre Andor

HELYI ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRMESTERJELÖLTEK

2. Somogyi Balázs
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Tisztelt Perkátaiak!
A nevem Kovács Imre, 51 éves
vagyok.
A 2014-es Önkormányzati vá-
lasztáson egy „valóban függet-
len” polgármester-jelöltként
indulok. Családom tõs-gyö-
keres Perkátai, mindig itt él-
tünk. Úgy gondolom, ahhoz
hogy a Perkátai embereket jól
tudjuk képviselni, ahhoz ezen
a településen kell élni.
Négy gyermekünk van. Egyi-

kük pedagógus, a másik ve-
gyészmérnök, a harmadik fõ-
iskolás a legkisebb általános
iskolába jár. Végigjártam az
úgynevezett „szamárlétrát”.
Szakmunkásképzõ után szak-
érettségi, technikum és több
tanfolyam következett. Diplo-
mámat a Kandó Kálmán
Villamosipari Mûszaki Fõis-
kolán szereztem.
28. éve középiskolában taní-
tok. Korábban dolgoztam az

építõiparban, és az Izocukor
gyárban. Fõállásom mellett
voltam a helyi filmszínház
üzemvezetõje, és szerveztem
autóvezetõi tanfolyamokat.
Sok Perkátainak javítottam
villamos gépeit, intéztem in-
gatlanügyeit. Sokáig voltam
bírósági ülnök, helyi képvise-
lõ, bizottsági elnök. Igyekez-
tem „melós” képviselõ lenni.
Rendszeresen tartottam foga-
dóórákat és a vállalásaimat bi-
zonyíthatóan megpróbáltam
teljesíteni. Az élet elég sok te-
rületét megismertem a tanul-
mányaim és egyéb tevékeny-
ségeim kapcsán. (Önkor-
mányzati, ipari, vállalati mun-
ka, cégvezetés, igazságszolgál-
tatás, oktatás, mûvelõdés.)

Ezért gondolom úgy, hogy
polgármesterként ezeket az
ismereteimet kamatoztatni
tudom a falu érdekében. Hi-

szem, hogy egy nyíltabb infor-
málisabb, a lakosságot a dön-
tések elõkészítésébe jobban
bevonó helyi politikára van
szükség, amely a pártoktól a
szükséges távolságot tartja, de
azokkal korrekt viszonyra tö-
rekszik. Akik ismernek, tud-
ják, hogy a véleményemet vál-
laló határozott és eléggé nya-
kas ember vagyok, feltétlen
demokrácia-hívõ. Sokkal in-
kább az emberek közti politi-
zálás híve vagyok, mint a hiva-
tali uralkodásé. Felelõtlenül
semmit sem akarok ígérni.
Megválasztásom esetén az ed-
dig jól mûködõ dolgokat meg
kívánom tartani, viszont azo-
kon, amik nem voltak jók,
vagy a lakosságnak nem tet-
szettek, javítani szeretnék. El-
sõsorban a gazdasági stabili-
tásra, pályázati lehetõségekre
és minden ember szavára fi-

gyelek, hisz mindenki hozzá-
járulhat Perkáta elõbbre jutá-
sához. Mindenkivel tudok
együtt dolgozni, aki velem is
akar.

Nevem a harmadik lesz a sza-
vazólapon. Kérem, szavazza-
nak rám!

Részletes programomat eljut-
tatom önökhöz!

Köszönöm!

Kovács Imre

Tisztelt Perkátai Lakótársaim, Választó Polgárok!

Laki Ferenc vagyok. Sztálin-
városban születtem 1958. no-
vember 8-án. Nagyvenyimrõl
származom, amire itt Perká-
tán büszke is vagyok. Gondo-
lok itt a két falu közötti állapo-
tokra: közbiztonság, közterü-
letek állapotára, lakótársaink
egymás közötti kapcsolatára,

az utak-járdák állagára. Ve-
lem együtt, gondolom, több
perkátai lakos is nem büszke
az itteni helyzetre. Ezekkel
már bele is kezdtem a progra-
mom felvázolásába. Nem gör-
csölök a polgármesteri posz-
tért. Ezt azzal is tudom igazol-
ni, hogy fõállasban, de fizetés
nélkül szeretném a falunk
gondjait kézbe venni. MIVEL
NAGY SZÜKSÉG VAN
RÁ! Teljesen elzárkózom a
hitelfelvételektõl, amivel a je-
lenlegi vezetõség terhelte fa-
lunkat. Újra össze kell ková-
csolni ennek a falunak „apra-
ját-nagyját”. Így sokkal több
eredményt lehet elérni!

Munkahelyteremtés és böl-
csõdei férõhelyek létrehozása

a fõbb célom, amire a lehetõ-
ségek is vannak. Én a „kínai
munkahely” teremtéseket ta-
lonba tenném. Kína nagyon
messze van. Eddigi életemben
több országban jártam, éltem,
dolgoztam (itthon is jó pár te-
lepülésen éltem). Mindig is
vállalkozóként kellett megáll-
nom a helyemet. Én ezt a sok
tapasztalatot szeretném itt
helyben hasznosítani. Higgyé-
(te)k el, sikerülni fog! Négy
éve egyedül indultam harcba a
jelenlegi polgármester ellen.
Most 6 polgármester- és 15
képviselõjelölt van. Ez is azt
jelzi, hogy valami nincs rend-
ben és a többség nincs megelé-
gedve a jelenlegi vezetõség-
gel. Én, mint jelenleg is, füg-

getlen képviselõ, harcoltam
eleget ezekkel a „narancsimá-
dókkal”. De! Jó volt! És nem
adom fel!
Perkátán még a Petõfi szobor
koszorúzása is probléma. Ezt
a szobrot én adtam Önöknek,
Nektek, illetve a falunak.
SZAVAZZATOK RÁM! A
szabadságra és függetlenség-
re!
Kérem Önöket, kérlek Ben-
neteket, gyertek el szavazni!
Nyissunk egy új fejezetet Per-
káta életében! Szeretem, ami-
kor az emberek mosolyognak,
nyílnak a virágok és zöldell-
nek a fák.

Ébresztõ Perkáta!

3. Kovács Imre

4. Laki Ferenc
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Ha személyesen nem is, írásai-
mon keresztül már minden
perkátaival találkoztam.
Hosszabb-rövidebb cikkei-
met, novelláimat a Perkátai
Hírekben, a www. perkata.eu
honlapon, valamint a Perkátai
Antológiában olvashatják H.
Szabó Terézia, vagy Szabó Te-
rézia név alatt.
Több mint 40 évvel ezelõtt egy
barátság szálai kötöttek a fa-
luhoz. Eleinte ritkán, majd
egyre gyakrabban jöttem láto-
gatóba. 16 évvel ezelõtt köl-
töztünk ide, ez idõ alatt sike-
rült jó kapcsolatokat, új barát-

ságokat építeni. Ma már per-
kátainak vallom magam, aki-
nek fontos a falu. Tisztán lá-
tom szépségeit, de orvoslásért
kiáltó hiányosságait is.
Közel tizenöt éves vezetõi
gyakorlatomat részlegvezetõ-
ként, szakoktatóként, majd
saját vállalkozásomban sze-
reztem. Tudásomat a Dunaúj-
városi Fõiskola Kommuniká-
ció és Médiatudomány szakán
Üzleti kommunikáció szakirá-
nyú, újabb három év elteltével
Újságírás szakirányú diplo-
mával is kiegészítettem. Idén
sikeresen elvégeztem egy Kul-
turális rendezvényszervezõ
kurzust is.
Mindezen tudással, tapaszta-
latokkal felvértezve a férfipá-
lyázók közt egyedüli nõként, s
a nõkben eredendõen meglé-
võ nagyobb empátiával, és
másfajta szemléletmóddal in-
dulok a választásokon polgár-
mester jelöltként, s kérem tá-
mogatásukat az alábbi prog-
ram megvalósításához.
1. Perkáta kulturális életének
fellendítése, a település kap-

csolatrendszerének frissítése,
szélesítése. Helyi értékek tu-
datosítása a köz javainak meg-
becsültsége, tiszteletben tar-
tása érdekében. Halaszthatat-
lan a Perkátai Hírek, valamint
a falu hivatalos weblapjának
megújítása, aktuálisabbá, szí-
nesebbé, vonzóbbá tétele;
markáns, igazi, a szó legjobb
értelmében vett perkátai ka-
raktert adva nekik. A Faluház
felújítási lehetõségeinek fel-
térképezése, a szükséges for-
rások felkutatása.
2. Munkanélküliség csökken-
tése a foglalkoztatottság elõ-
segítésével, késõbb munka-
helyteremtés, külön figyelmet
fordítva a kisgyermekes anyu-
kák igényeire.
3. Csapadékvíz elvezetés hiá-
nyosságainak felmérése, meg-
szüntetése.
4. Rossz állapotban lévõ jár-
dák javítása, felújítása.
5. Nehéz helyzetben élõ csalá-
dok támogatása az öngondos-
kodás eléréséhez vezetõ úton.
6. Idõs, vagy idõsödõ, egyedül
élõ emberek támogatása.

7. A gondolkodás és a kritika
méltóságának megõrzésével a
falu évek óta tartó megosz-
tottságából eredõ szakadékok
betemetése, egy minél széle-
sebb körû egység létrehozása.
8. Hosszú távú településfej-
lesztési stratégia kidolgozása,
melynek eredménye a fel-
emelkedés, és falunk minden
lakója érezheti, milyen jó az,
ha Perkátának is lehetnek
nagy napjai.
Fontosnak tartom az elért
eredmények tiszteletben tar-
tását, az életképes folyamatok
további generálását. De a fel-
tárt gyengeségek korrigálásá-
nak, és minden apró a fejlõdé-
si lehetõség felkutatásának is
napi feladatnak kell maradni,
melyet a sikeres megvalósítás
koronázhat meg. A legfonto-
sabb, hogy mindenki érezze:
jó perkátainak lenni.
A program sikeres megvalósí-
tása mindenki érdekét szol-
gálja, de az a korrekt, ha a
szükséges lépéseket mindenki
megteszi. Járjunk tehát nyi-
tott szemmel, cselekedjünk
nyitott szívvel!

Tisztelt Választópolgárok!
Szõcs Gábor vagyok, 58 éves.
Bár Budapestrõl költöztem
ide, 15 éve élek Perkátán a
családommal. Ez idõ alatt ren-
geteg ismerõsre, jó barátra
tettem szert, akik megosztják
velem gondjaikat, problémá-
jukat, betekintést engedtek a
mindennapi életükbe. Így jól
ismerem a nagyközségben
élõk társadalmi és gazdasági
helyzetét, valamint akik sze-
mélyesen ismernek, tudják,
hogy ugyan azt a “rögös” utat
járom én is, hol jobb, hol
rosszabb kilátásokkal. Gyer-
mekeink a Hunyadi Mátyás
általános iskolába jártak, ahol

kivettük részünket a szülõi
munkaközösség tevékenysé-
geibõl, ezzel is építvén a tele-
pülésen élõkhöz való közele-
dést. Miután gyermekeim fel-
cseperedtek és lassan, lassan,
“kirepülnek/tek”, úgy érzem,
lenne idõm és energiám egy
jobb, élhetõbb környezet ki-
alakításán munkálkodni. Cé-
lom; Tisztelt választók, kedves
Perkátaiak! Nem, nem csábít
sem megkülönböztetés, sem a
“magas” beosztás. Aki ismer,
tudja, hogy egyszerû, nyílt és
õszinte ember vagyok. Ezért
nem is kívánok ígéretekbe bo-
csátkozni, azt viszont felemelt

fejjel kimerem jelenteni, hogy
tenni akarok és fogok is azért,
hogy a teleülés lakóinak, ha
csak kicsit is, de lendíteni tud-
jak az élet színvonalán. Nin-
csenek cégeim, nincsenek vál-
lalkozásaim, és ami a legfon-
tosabb, nincsenek a környeze-
temben “érdek csoportok”.
Számomra embertársak van-
nak, olyanok, akik már meg-
dolgoztak a “pihenésért”, akik
éppen most dolgoznának a
családjuk jövõjéért, és gyere-
kek, akiknek tulajdonképpen,
még csak élvezniük kéne a
gyermekkor örömeit. Ezen
célok megvalósításhoz kérem

az Ön, a te és minden eme
gondolatokkal szimpatizáló
perkátai jelölõ aláírást, vala-
mint a 2014. október 12. nap-
jára kitûzött önkormányzati
választáson való szavazatát.

Tisztelettel: Szõcs Gábor
Független

egyéni polgármesterjelölt.

5. Halászné Szabó Terézia

6. Szõcs Gábor

HELYI ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRMESTERJELÖLTEK
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Tisztelt Választók!
Dankó Lajos vagyok, 45éves
5gyermek édesapja. Perkátán
9 éve lakom családommal. A
dunai Vasmûben dolgoztam
1984-2007-ig. Iskolai végzett-
ségem 8általános, könnyû és
nehézgépkezelõi valamint da-
rus OKJ vizsgát szereztem. A
Lungo Drom megyei listáján
is képviselõjelöltként szerepe-
lek, a roma kisebbség és Per-
káta érdekeit mindig szem
elõtt tartom. Bízom benne,
hogy a választás után Perkáta
jelenlegi polgármesterével tu-
dunk majd együtt mûködni!
Perkáta érdekeit szem elõtt
tartva, lépéseket szeretnék
tenni annak érdekében, hogy
faluban az emberek bizton-
ságban élhessenek. Szeret-
ném a fal környezetét tisztán

tartani, utcái minõségén javí-
tani. Nem utolsó sorban a gye-
rekek iskolába és óvodába biz-
tonságos eljutását. Terveim-
rõl röviden ennyit szerettem
volna leírni. Kérdéseikkel, bi-
zalommal forduljanak hoz-
zám, szívesen válaszolok. Ké-
rem, szavazzanak rám Októ-
ber 12-ei Választáson!

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Dankó Lajos

Bógó Ferenc László,
egyéni képviselõjelölt

55 éves perkátai születésû la-
kos mindig itt éltem.
Iskoláimat helyben és Duna-
újvárosban végeztem, építõ-
ipari technikum a legmaga-
sabb végzetségem.
Családi vállalkozásunkat 30
éve mûködtetjük.
Szeretném megköszönni
mindazoknak, akik a jelölõ ív
aláírásával támogatott, hogy
ismét képviselõ jelölt lehessek
és elnézést kérek azoktól, akik
jelezték szívesen támogatná-
nak, de nem jutottam el hoz-
zájuk.
Ma az önkormányzatok rend-
kívül nehéz helyzetben van-
nak, (sok eladósodót telepü-
lés van Perkáta környékén is
kivéve ahol komoly vállalatok
vannak) sok a feladat és évrõl
évre egyre kevesebb a költség-
vetési keret. Véleményem
szerint a legfõbb lehetõség az
uniós pályázatokban rejlik,
amit maximálisan ki kell ak-
názni, lehetõséget kell terem-
teni új vállalkozások, cégek
idetelepítéséhez, ami segítené

a legégetõbb problémát meg-
oldani, munkahelyek terem-
tését. Szívügyem a kastély fel-
újítása, amit az elmúlt 20-
30évben sajnos nem sikerült
megoldani. Aki ismer, tudja
rólam a jól elvégzett munká-
ban hiszek, ez vihet elõbbre,
éppen ezért kampányolni és
kampányrendezvényekre én
nem kívánok elmenni, mert
ott sem ígérhetek mást csak
becsületes, tisztességes és fe-
lelõs munkát. Élettapasztala-
tom segíthet jó döntések meg-
hozatalában

Kérem, menjenek el szavazni
és döntsenek belátásuk sze-
rint.

2. Bógó Ferenc László

Tisztelt Választópolgár!
Molnár József vagyok, 58 éves
tanár. Ezer szállal kötõdöm
Perkátához. Itt nevelkedtem,
eddigi két munkahelyem is ide
köt. Tizenhét évig a Magyar –
Kínai Barátság Mezõgazdasá-
gi Szövetkezetben dolgoztam
energetikusként, majd mû-
helyvezetõként. Jelenleg az
általános iskolában tanítok
matematikát, fizikát és infor-
matikát. Iskolai végzettsége-
im: gépész üzemmérnök,
energiagazdálkodási szak-
üzemmérnök, mérnöktanár,
mérnök informatikus.

Ismerem Perkátát, a perkátai
emberek gondjait. Úgy gon-
dolom, hogy megválasztásom
esetén, segíteni tudom az ön-
kormányzat munkáját.

4. Molnár József

3. Laki Ferenc

Tisztelt Perkátai Lakótársaim,
Választó Polgárok!

Laki Ferencnek hívnak. 10
éve költöztem családommal a
faluba. Tudom, mind a mai
napig gyütt-mentnek számí-
tunk. De mi ezzel nem törõ-
dünk. Mi jól érezzünk magun-
kat és szeretjük Perkátát.
Amit azzal is tudunk igazolni,
hogy saját erõnkbõl adomá-
nyoztunk néhány maradandó
dolgot a falunak. Elõször a
Delfin teret készítettük el,
amely a mai napig „üzemel”,
kiegészítve egy kis sportpályá-
val, ahol nagyon sok környék-
beli gyermek töltheti el sza-
badidejét. Természetesen,
családom felvállalta a park
karbantartását, ápolását. Aki
még nem látta, jöjjön el és
nézze meg! A másik adomá-
nyunk a Petõfi szobor, amely a
falu központjában található, a
Szabadság téren. Bízom ben-
ne, hogy évrõl évre minél töb-
ben fogják meglátogatni, leg-
alább március 15-én és egy
szál virággal tisztelegni e nagy
magyar elõtt. A feleségemnek
köszönhetõen, aki ukrán ál-
lampolgár, közremûködött a

második világháborús szovjet
emlékmû felújításában. Sze-
retném, ha ide is ellátogatná-
nak. Õk itt estek el, haltak
meg Önökért, családjukért. A
tisztelet igenis kijár nekik.
Ezek a dolgok is erõt adnak
nekem, hogy újra megméres-
sem magamat a választáson.
Szeretnék egy egységes falut
összehozni. Fõbb programja-
im a polgármesteri bemutat-
kozómban olvasható. (Ha ér-
dekel valakit!) Mi is letettük a
névjegyünket Perkátáért! Kö-
szönöm, hogy elolvasták mon-
dandómat!
Ébresztõ Perkáta!
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Szabó Tamás vagyok, felesé-
gemmel, Szabóné Siba Van-
dával való házasságkötésünk
után 1992-ben kerültem Per-
kátára. Nagymamám révén,
aki perkátai születésû nem
volt ismeretlen a község szá-
momra. Két gyermekünk van,
akik Perkátán jártak iskolába,
majd Dunaújvárosban foly-
tatták tanulmányaikat. Jelen-
leg egy építõipari gépeket for-
galmazó cégnél dolgozom
gépkereskedõ beosztásban.
Mivel fiam a Régiséggyûjtõ
Egylet tagja, az õ tevékenysé-
gükbe besegítve, szintén kive-
hetem részem a falu közösségi
életébõl, hiszen a programok
szervezése komoly erõfeszí-
tést igényel.
Korábban lehetõségem nyílt
arra, hogy jobban megismer-
hessem a nagyközséget, illetve
az itt élõ embereket, mivel
közmunka vezetõként tevé-
kenykedtem,egy ideig. Úgy
gondolom, hogy jelentõs ta-
pasztalatokra tehettem szert
az itt töltött idõ alatt, így van
rálátásom a falu és az itt élõ
emberek gondjaira és szeret-
nék eredményesen dolgozni
ezek megoldásában. Vélemé-
nyem szerint az eddig meg-
kezdett utat mindenképp foly-
tatni kell, hiszen már látsza-

nak az eredmények, az eddigi
képviselõ-testület munkájá-
nak eredményeként. Mivel a
versenyszférában dolgozom,
ezért nagyon fontosnak tar-
tom a munkahelyteremtés tá-
mogatását: meglevõ iparterü-
letek fejlesztésével, új iparte-
rületek kialakításával, illetve
vállalkozói telephelyek fej-
lesztésével. Emellett a velem
együtt indulókkal, a PÖPE-
Fidesz-KDNP jelöltjeivel sze-
retnénk elérni azt, hogy köz-
ségünk háza, a Polgármesteri
Hivatal méltó módon meg-
újuljon, akadálymentes, csa-
ládbarát intézménnyé váljon.

5. Szabó Tamás

Tisztelt Perkátai Választópolgárok!
2006-ban kaptam Önöktõl
elõször bizalmat arra, hogy
részt vállaljak Perkáta nagy-
község irányításában, mint
önkormányzati képviselõ.
2010-ben szintén megtisztel-
tek szavazataikkal. Az elmúlt
hat évben az iskola igazgatója-
ként tehettem legtöbbet azért,
hogy Perkáta élhetõ, telepü-
léssé váljon. Az idei évben
újabb 5 évre kaptam igazgatói
megbízatást. 2008-2013 kö-
zötti idõszakban 560 941 994
Ft pályázati összeggel sikerült
fejlesztéseket végrehajta-

nunk. 2014-ben külsõleg is
megújulnak a köznevelési,
közoktatási intézményeink. A
felújítás következtében meg-
takarítást érünk el az éves
energiafelhasználásban. Az
eredmények mellett számom-
ra a legfontosabb mégis az,
hogy sikerült egy erõs, bizal-
mon és egymás megbecsülé-
sén alapuló alkotó közösséget
megteremtenünk. A közokta-
tás szemüvegén túl, elsõsor-
ban a perkátai gyermekek mi-
att is fontosnak tartom, a köz-
biztonság javítását, amelyet

közösen a közterület-felügye-
lõ rendszer kialakításával, a
mezõõrség létrehozásával is
szeretnénk erõsíteni. A közös
munkát pedig folytatva a kö-
vetkezõ, 2014-2019-es ciklus-
ban Perkáta számára minél
több uniós és hazai forrást sze-
retnénk elnyerni infrastruktu-
rális fejlesztésre, oktatási, szo-
ciális és egészségügyi szakmai
programokra. Kérem Önöket,
hogy szavazataikkal támogas-
sák Somogyi Balázs polgár-
mesterré választását, valamint
Bogó Anikó, Vátkainé Boda

Ildikó, Kovács Ferenc, Szabó
Tamás, Ujfalusi Pál és végül
jómagam Szilasy László ön-
kormányzati képviselõvé vá-
lasztását!

7. Szilasy László

PAVLICSEK ZSOLT

46 éves tanár, hitoktató, lelki-
pásztori segítõ vagyok, 25. éve
tanítok szülõfalumban. Fele-
ségem dajka,3 gyermekünk
van.
Önkéntes munkáim Perkátá-
ért:
5 éve vezetem az Irodalmi
Kört: irodalmi esteket, talál-
kozókat, Szent Korona képki-
állítást, nótaestet rendeztünk.
A hagyományõrzés kötelessé-
günk, meg kell õrizni elõdeink
örökségét, továbbadni utóda-
inknak. Lesznek hagyomány-
õrzõ játékdélutánok és lát-
ványlakodalmas is. A Perkátai
Hírekbe 24 éve írok, 4 éve
társszerkesztõ is vagyok. Ön-
védelmi edzéseket 25. éve ve-
zetek. 11. éve vagyok polgár-
õr. A kínai kapcsolattartásban
7 éve segítek. Voltam képvi-
selõ, egy évig hatékonyan ve-
zettem a Szociális Bizottságot.
Családgondozóként megis-
mertem az emberek gondjait
is, amelyeket mindig segítet-
tem megoldani. Képzett va-
gyok gazdasági és pályázati
ügyekben is. A helyi közélet-
ben rendszeresen részt ve-
szek, a képviselõi munkát is-
merem, tudok elég idõt és
energiát áldozni a feladatok-

ra. Nem kértem pártok támo-
gatását, mert Perkáta széthú-
zását a pártharcok és ellenke-
zések okozták, melynek ideje
véget vetni, a sérelmeken túl
kell lépni. Megbocsátani, ki-
békülni és összefogni kell !
Még többet fejlõdhet falunk,
ha a mindenki egy irányba tol-
ja a közös szekeret.
A hasznos fejlesztéseket
MINDIG támogatom, nem
leszek öncélú „ellenzékieske-
dõ ”, de „ önállótlan bólogató”
képviselõ sem, hanem segítõje
az egyéni ügyeknek is. 25 év
helyi aktivitásom mutatja,
hogy nem kampányként, ha-
nem MINDIG teszek Per-
kátáért. Ehhez kérem szava-
zatukat !

6. Pavlicsek Zsolt

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK
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8. Halászné Szabó Terézia

Évek óta írásaimmal igyek-
szem a perkátai és perkátai
kötõdésû embereket elérni.
Bízom abban, hogy az általuk
közvetíteni kívánt értékek fo-
gadókészségre találnak olva-
sóik szívében.
A köz javáért vállalt egyéb
munkáimról igen nehéz be-
szélni, mert az aktuális felada-
tokat mindig törekszem ano-
nim módon tenni, vagy ha a
személyesség nem megkerül-
hetõ, akkor is a lehetõ leg-
diszkrétebben kezelem azo-
kat. Számomra teljesen mind-
egy, hogy a nyújtott segítséget
hivatalosan mûködõ szerve-
zet, egy kisebb közösség, vagy
épp magányszemély kapja.
Ezt a munkát soha sem akar-
tam piros pontok gyûjtögeté-
sére használni, még kevésbé a
kirakatba rakni, legkevésbé
nagydobra verni. Célja mindig
a nélkülözõ emberek segítése,
plusz a kézzelfogható ado-
mány mellett új remény adá-
sa; hogy a vesztesnek tûnõ
helyzetben lévõ maradjon ké-
pes megõrizni méltóságát, de
leginkább a reményét abban,
hogy lesz még jobb. Csak ak-
kor lehet vesztes helyzete át-
meneti, és nem válik végleg el-
veszetté. Sajnos sok perkátai
család él igen nehéz helyzet-

ben. Ezért is fontos mielõbb
helyben létrehozni egy olyan
fórumot, ahol elérhetõk a kör-
nyéken meghirdetett állások.
Már az is hatalmas eredmény,
ha a munkanélküliség 20 szá-
zalékkal csökken, amit kb. 60
fõ elhelyezkedésével lehet el-
érni. Gondolják végig! Mini-
málbérrel kalkulálva havonta
közel 4,5 millió forinttal na-
gyobb vásárlóerõ jelenik meg
a faluban. Mi mindenben in-
dulhatnának erõteljes, elõre-
mutató folyamatok?
Legyenek Önök is részesei a
fejlõdésnek, szavazzanak az
egyéni jelöltekre!

50 éves perkátai faipari vállal-
kozó vagyok, 3 gyermekem és
2 unokám van. 2007 óta va-
gyok önkormányzati képvise-
lõ, azóta tagja vagyok a Pénz-
ügyi Bizottságnak is. Néhány
siker az elmúlt 7 évbõl: számos
közintézményt megújítot-
tunk, több perkátai utca por-
mentesítését végrehajtottuk,
létrehoztuk az „újszülöttek li-
getét”, amelyikbõl idén a ha-
todikat avathattuk, felújítot-
tuk a „selymespusztai” ha-
ranglábat, ahol évrõl-évre
nagy sikerû hagyományõrzõ
mûsort tartunk azóta is min-
den júliusban, ahogy tették azt
elõdeink is. Létrehoztuk bará-
taimmal a Perkátai Régiség-
gyûjtõ Egyletet, amely az el-
múlt években kiállításaival,
motoros találkozóival számos
nagy sikerû perkátai rendez-
vényt szervezett Perkátán, il-
letve számos alkalommal vi-
hettük Perkáta jó hírnevét or-
szágszerte Debrecentõl, Ti-
szakécskén át Szelestéig.
Újbóli megválasztásom ese-
tén továbbra is harcolni fogok
az utak pormentesítéséért,
szilárd burkolat létrehozásá-
ért. Közösen induló társaim-
mal tervezzük a helyi kisvállal-
kozók támogatását azzal is,
hogy évi 2,5 millió forint adó-

alapig helyi iparûzési adó-
mentességet kapjanak a na-
gyobb adózók adómértéké-
nek változatlanul hagyása
mellett. Célunk az is, hogy ré-
szesedjünk a Hungrana ipar-
ûzési adójából. Kiemelten
fontosnak tartjuk és célunk,
hogy készüljünk a megválto-
zott idõjárásra, ezért tervez-
zük vízelvezetõ rendszer I.
ütemének megújítását, a Zrí-
nyi utcai övárok kiépítésével.
Kérem, velem együtt támo-
gassák a PÖPE és a Fidesz-
KDNP polgármesterjelöltjét
és képviselõ-jelöltjeit.

9. Ujfalusi Pál

Vállalkozó vagyok, a perkátai
Damjanich utcában élek csa-
ládommal. 2007 és 2010 kö-
zött a Pénzügyi bizottsági tag
voltam, míg 2010-tõl az Önök
támogatásával önkormányza-
ti képviselõ lettem. Az elmúlt
7 évben megismerkedhettem
a falu közintézményeinek ál-
lapotával és a saját szakterüle-
temen számos projektet készí-
tettem elõ, az óvoda fûtéskor-
szerûsítésétõl az iskola részle-
ges felújításáig, illetve több
perkátai pályázat elõkészítés-
ben is szerepet vállaltam. Idén
is örömmel vállaltam a válasz-

táson az újraindulást, mert
úgy érzem, hogy vállalni kell
az elkezdett munkával járó fe-
lelõsséget. Tudjuk azt, hogy
sok minden valósult meg
Perkátán az elmúlt években,
de emellett tudjuk azt is, hogy
számos ötlet van még, amit a
faluért meg kell valósítani,
mint például az utak és a jár-
dák építése, felújítása. Ezen a
területen ténylegesen sok a
tennivaló, ezért tervezzük a
Rákóczi Ferenc és Baross Gá-
bor utcák pormentesítésének
befejezését, illetve a Táncsics

és a Sallai utcák pormentesí-
tését.

Emellett szülõként és volt fo-
cistaként is fontosnak tartom
a sport támogatását, ezért kö-
zös tervünk egy mûfüves fut-
ballpálya (futsal) az iskola
mellé, a diákok és a perkátai
sportolni vágyók hasznára.
Mindezek megvalósításához
kérem a támogatásukat. Ké-
rem, hogy szavazatukkal segít-
senek és mellettem Somogyi
Balázst és a velünk induló PÖ-
PE-Fidesz-KDNP képviselõ-
jelölteket is.

10. Kovács Ferenc

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK
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Jóvári Györgyné született:
Bogó Ilona 1957.júliusában
ebben a faluban láttam meg a
nap világot. Azóta is itt élek.
Családom köztiszteletnek ör-
vend. Mindnyájan ezen a tele-
pülésen élünk. Szeretném ha
ez így is maradna ezért hatá-
roztam úgy, hogy indulok a vá-
lasztáson mivel nagyon sok ki-
használatlan lehetõség kínál-
kozik az élhetõbb település
megformálására. 40 évet végig
dolgoztam sikeres vállalkozó-
ként mentem nyugdíjba. Min-
dig is emberekkel foglalkoz-
tam az itt élõk a törzsgyökeres
perkátai polgárok mind is-
mernek. Nem kell bemutat-
koznom. Minden ház ajtaja
megnyílik elõttem. Érzéke-
nyen érint az emberek problé-
mája. Minden hozzám fordu-
lónak segítettem.
Eddigi életem folyamán több
társadalmi tisztséget töltöt-
tem be melyeket becsülettel,
sikeresen végeztem: pl.: A
Perkátáért Közalapítvány el-
lenõrzõ bizottságának az el-
nöke voltam. A Polgárõrség-
nek nyolc évig gazdasági veze-
tõje voltam. A semmibõl elég
szép vagyont sikerült a polgár-
õrség számára összehoznom.

A helyi választási bizottság
tagja voltam több évtizeden
keresztül. A gyermek intéz-
ményekben is tevékenyked-
tem 15 évet mint SZMK-s, sok
jótékonysági programot csi-
náltunk. Mindezt önzetlenül
cselekedtem a közösség javá-
ra. (Fizetés, tisztelet díj nél-
kül.)A mai napig több civil
szervezet aktív tagja vagyok.
Úgy gondolom az eddig ta-
pasztalataim, tudásom a ko-
romnál fogva kialakult böl-
csességem nagyban segítené a
falunk elõre jutását.
Kérem a szavazó polgárokat
menjenek szavazni és az x-et
rakják a nevem mellé!
Köszönöm

11. Jóvári Györgyné

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

Tisztelt Polgárok!
Ez a pár sor, amire itt az újság
hasábjain lehetõséget kapunk
nem elég arra, hogy egy jelölt
bemutatkozzon, elmondja,
mit szeretne megvalósítani.
Ezért juttattam el Önökhöz
korábban a bemutatkozó le-
velemet.
Sokan megtiszteltek bizal-
mukkal akkor, amikor aláír-
ták jelölõ szelvényemet. Még
többen voltak, akik jelezték,
hogy aláírnák. Mindenkinek
köszönöm a biztatást!
Továbbra is kijelentem, hogy
szokásomhoz híven nem ígér-
getek. Persze írhatnék én is
sok jót és szépet, pl. ha meg-
nyerem a választást másnap
már mûködni fog a tésztagyár
mellett a bicikli összeszerelõ
üzem. De ez nem lenne igaz.
Még egyszer hangsúlyozom,
én nem ígérgetek!
A programom elkészült,
pénzügyileg még nem tudom,
mire számíthatok, mivel az
önkormányzattól csak a cikk
leadásával egy idõben kapok a
hivatal anyagi helyzetérõl
pontosabb képet. Éppen ezért
nem hozom nyilvánosságra a
programomat, mert azt eset-
legesen a pénzügyi helyzet
miatt át kell majd dolgoznom.
A mai napon, azaz 2014. szep-
tember 5-én kértem az önkor-
mányzattól, hogy egy fórum
megtartása végett biztosítsák

a mozi termet 2014.10.04.-én
délutánra. Választ még ter-
mészetesen nem kaptam re-
mélem az idõpont megfelel az
önkormányzatnak. Esetlege-
sen más idõpontban tartott fó-
rumról értesítjük a lakossá-
got. A fórumra meghívok
minden érdeklõdõt. Valamint
ezúton meghívom az összes je-
löltet, mutatkozzon be, mond-
ja el, mit szeretne megvalósí-
tani,
DE AZT IS MONDJA EL,
HOGYAN KÉPZELI A
MEGVALÓSÍTÁST, MI-
LYEN FORRÁSOK ÁLL-
NAK MAJD A RENDEL-
KEZÉSÉRE.
A falunak elege van az ígérge-
tésekbõl. Kaptunk mi már
elég ígéretet!

Szõke Imre
független polgármesterjelölt

12. Szõke Imre Andor

Perkátán élek, Perkátáért dol-
gozom, ahogyan tette ezt csa-
ládom is generáción keresztül.

Elsõ egyetemi diplomáim a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szereztem filozó-
fia, történelem és pedagógia
szakon. Ezt követõen sport-
edzõi, majd kulturális mene-
dzser diplomát szereztem.
Két évig a Magyar Országgyû-
lés alkalmazásában politikai
munkatársként, szakértõként
dolgoztam, már ez idõ alatt
egykori iskolámban a Bánki
Donát Gimnáziumban el-
kezdtem óraadóként tanítani.
A Dunaújvárosi Hírlap civil
tudósítója vagyok. A Perkáta
SE Fitness Szakosztályát ve-

zetem és aerobik edzéseket
tartok.
2012-ben közmûvelõdési igaz-
gató helyettesként, majd
2013-tól a Perkátai Általános
Mûvelõdési Központ igazga-
tójaként dolgozom. Célom,
hogy a közmûvelõdés, a peda-
gógia és sport területén még
jobb eredményeket érhessen
el településünk. Hatalmas te-
herbírási képességem, kiváló
kollegáim, szeretõ családom,
segítenek abban, hogy még
többet tehessek közösségün-
kért.
Új képviselõjelöltként azért is
indulok egy csapat, a PÖPE-
Fidesz-KDNP csapat tagja-
ként, mert közösen tervezzük

falunk két fontos épületének
megújítását, amelyek ráadá-
sul az általam vezetett intéz-
ményhez tartoznak. Régi ter-
ve Perkátának, az új óvoda
második felének megépítése,
tornaszoba kialakításával,
amelyet ebben a ciklusban
meg szeretnénk valósítani.
Ezzel nemcsak az óvodai ellá-
tást javítanánk, hanem a kis-
gyermekes anyukák munka-
helyhez jutását is támogat-
nánk. A másik nagy értékünk
a Kastély, amelynek felújítása,
állagmegóvása elodázhatat-
lan feladat.

13. Bogó Anikó
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Vátkainé Boda Ildikó vagyok
és a családommal tizennégy
éve élünk Perkátán. A férjem a
helyi önkormányzatnál dolgo-
zik, a kisebbik gyermekünk itt
jár iskolába, a nagyobbik Szé-
kesfehérváron a Teleki Blanka
Gimnáziumban tanul. Én a he-
lyi általános iskolában dolgo-
zom alsó tagozatos tanítóként,
és gyakran veszek részt a falusi
ünnepségek, rendezvények
szervezésében. A Békéscsabai
Tanítóképzõ Fõiskola után el-
végeztem az ELTE humánme-
nedzsment szakértõ szakát és
az Esterházy Károly Fõiskolán
a pedagógus szakvizsgát is
megszereztem.
Aktívan részt vettem régebben az amatõr nõi kézilabda csapat,
majd a Virtuscsapat munkájában. Három éve vagyok a Perkáta
SE aerobik szakosztályának helyettese. Tagja vagyok a Perká-
ta-Kisbács Baráti Egyesületnek, egy erdélyi és egy franciaorszá-
gi családdal is több éves barátságot ápolunk családommal. Gye-
rekekkel dolgozom minden nap, s rajtuk keresztül ismerem a
családok problémáit, gondjait. Pedagógusként fontosnak tar-
tom a gyermekek esélyeinek, körülményeinek javítását, hogy
olyan embereket neveljek, akik a társadalom teljes jogú, hasz-
nos tagjai lesznek.
A velem együtt induló PÖPE-Fidesz-KDNP jelöltekkel tervez-
zük az orvosi rendelõ teljes felújítását, a mostani energetikai
felújítás után bõvítve az épületet, hogy a fogorvosi ellátás visz-
szatérhessen a rendelõbe. Nagyon fontosnak tartom a helyi kö-
zösség szempontjából is a településképet, a falu több területe
után a perkátai Szabadság tér
felújítását is szeretnénk a kö-
vetkezõ ciklusban megvalósí-
tani.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

14. Vátkainé Boda Ildikó

Pavlicsek Csaba vagyok, vég-
zettségemet tekintve szakács.
2004-2010-ig aktívan verse-
nyeztem, konyhamûvészeti
olimpiai bronzérmet, világbaj-
noki ezüstérmet, és junior Eu-
rópa bajnoki aranyérmet nyer-
tem számos magyar eredmé-
nyem mellett. Tanulmányai-
mat a dunaújvárosi Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolában kezdtem,
majd a BGF-en vendéglátó
szakmenedzser és vendéglátó-
szálloda szakközgazdász vég-
zettséget szereztem. Jelenleg a
Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszeripari Karán vagyok
végzõs hallgató. Tanulmánya-
im mellett folyamatosan tré-
ningeztem, fejlesztettem a
szakmai tudásom, számos étte-
remben dolgoztam külföldön. A folyamatos fejlõdést nagyon
fontosnak tartom, ezért az egyetem elvégzése után megkezdem
Phd tanulmányaimat szintén az élelmiszeripari karon. Már fõ-
iskolai tanulmányaim alatt óraadó lettem a fõiskola Vendéglá-
tó Tanszékén. Jelenleg szintén pedagógusként dolgozom, a
Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakisko-
lában elméleti és gyakorlati szakács szakoktatóként. 10 éve
ételszobrászként is tevékenykedek és oktatok.

Kutató munkáim, projekjeim: TDK I. Helyezés 2013; OTDK
III. helyezés 2013 és Innovatív gasztronómiai-turisztikai díj;
Miniszteri kitüntetés 2008; Magyaország legeredményesebb
pálinkafõzõje 2014; Pálinka és párlat világbajnokság 2 ezüst-
érem, 1 bronzérem. Molekuláris gasztronómiai kutatások, aro-
matika technológiák, szeszipari és erjedésipari technológiák tö-
kéletesítése. Célom, hogy Perkáta gasztronómiai és kulturális
turizmusa fejlõdjön.

15. Pavlicsek Csaba

Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 27/2014. (IX.8.) számú határozata

roma nemzetiségi önkormányzati képviselõ-jelöltek sorrendjének sorsolásáról
Perkáta Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az önkormány-
zati képviselõk és polgármesterek 2014. október 12-ei választá-
sára a roma nemzetiségi önkormányzati képviselõ-jelöltek sza-
vazólapon szereplõ kisorsolt sorrendjét az alábbiak szerint álla-
pítja meg:
1. Huszárné Nagy Nikolett – Roma Diplomások Országos Szer-
vezete
2. Patai Sándor – „LUNGO-DROM” Országos Cigány Érdek-
védelmi Polgári Szövetség
3. Szilvásiné Kovács Julianna – Roma Diplomások Országos
Szervezete
4. Fórizs Antalné – „LUNGO-DROM” Országos Cigány Ér-
dekvédelmi Polgári Szövetség
5. Dankó Lajos – „LUNGO-DROM” Országos Cigány Érdek-
védelmi Polgári Szövetség
6. Fórizs Antal – „LUNGO-DROM” Országos Cigány Érdek-
védelmi Polgári Szövetség
7. Hethési Tiborné – Roma Diplomások Országos Szervezete
A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

„A választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Ve.) 160. §-a szerint a szavazólapon a jelöltek, il-
letve a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve
listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelyek
nyilvántartásba vételét jogerõsen elutasították – sorrendjének
sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésére
álló határnapon, 16 óra után végzi el. A szavazólapon a jelölte-
ket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 16. §-ában megállapított ha-
táridõben elvégezte a roma nemzetiségi önkormányzati képvi-
selõ-jelöltek sorrendjének sorsolását, és a sorrendet – a sorso-
lás eredményével azonosan – a rendelkezõ részben foglaltak
szerint állapítja meg. A Helyi Választási Bizottság határozatát a
Ve. 160. §-a alapján hozta. Jogorvoslatról való tájékoztatást a
Ve. 160. §-a alapján adtam.

Perkáta, 2014. szeptember 8.
Siba Árpádné, a Helyi Választási Bizottság elnöke
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TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕJELÖLTEK

Tisztelt választók!
Patai Sándor vagyok, 59 éves,
születésem óta Perkátán élek.
Ebbõl kifolyólag többnyire is-
merem a faluban élõk anyagi,
és szociális helyzetét. Az álta-
lános iskolát itt Perkátán vé-
geztem, ez mellett zeneiskolá-
ba jártam Dunaújvárosba, 12
évet, zenészként dolgoztam
vendéglátóhelyeken. Nõs va-
gyok és 2fiú és 1 lány gyermek
édesapja vagyok! Kérem
Önöket, hogy a Cigány Ki-
sebbségi választáson szavaz-
zanak rám, mert elhivatottsá-
gomnak érzem, hogy a rászo-
rulókat és a szegényeket a leg-
jobb tudásom szerint segít-
sem.
Szeretnék a helyi Önkor-
mányzattal jó kapcsolatot
ápolni, hogy a megfelelõ pá-
lyázatok benyújtásával még

több munkalehetõséget bizto-
sítsunk a roma, valamint nem
roma társadalomnak!

2. Patai Sándor 4. Fórizs Antalné

Tisztelt Választók!
Fórizs Antalné vagyok, 36
éves, Hantoson születtem, és
ott végeztem az általános is-
kolát. 1995-ben mentem férj-
hez, azóta élek itt Perkátán.
Házasságunkból 4 lánygyer-
mek született, akik a helyi ál-
talános iskolába jártak, jelen-
leg már csak a legkisebb lá-
nyom tanul ott, mivel a többi
gyermekem már tovább tanul.
12 évig anyasági támogatáson
lehettem itthon ezután férjem
külföldi munkavállalásának
köszönhetõen háztartásbeli
voltam. Jelenleg Gyõri keksz
székesfehérvári üzemében
dolgozom. Házasságom révén
volt szerencsém megismerni a
roma társadalom életét ,ezért
ha lehetõségem lesz rá szeret-

ném a rászorulókat segíteni.
Kérem Önt ,hogy Október
12.én szavazzon rám a Roma
Kisebbségi  választáson!!

5. Dankó Lajos

Tisztelt Választók!
Dankó Lajos vagyok, 45éves
házas 5gyermek édesapja.
Perkátán 9 éve lakom. Dunai
Vasmûbe dolgoztam 1984-
2007-ig.Iskolai végzettségem
8 általános OKJ vizsgát sze-
reztem darukezelésbõl vala-
mint könnyû és nehézgépek-
bõl. Lungo Drom elöltjeként
szeretnék indulni a Kisebbsé-
gi Roma választáson. Célom:
A foglalkoztatás, oktatás, köz-
tisztaság és még rengeteg
olyan dolog, amiben segítsé-
gére lehetek a Roma és nem
Roma származásúnak egy-
aránt. Fontos lenne nekem,
hogy ne érje hátrányos meg-
különböztetés, aki a normák-
nak megfelelõen élnek, mert
Roma és Roma közt is van kü-
lönbség. Kérem Önt, hogy
Október 12-én szavazzon

rám, hogy támogatásának kö-
szönhetõen megalakuljon a
Roma Kisebbség Önkor-
mányzata!

6. Fórizs Antal

Tisztelt Választók!
Fórizs Antal vagyok, 42 éves,
születésem óta Perkátán élek.
Ebbõl kifolyólag többnyire is-
merem a faluban élõk anyagi,
és szociális helyzetét. Az álta-
lános iskolát itt a faluban vé-
geztem, ez mellett zeneiskolá-
ba jártam Dunaújvárosba.
Szintén ott szereztem szak-
munkás bizonyítványt. Aszta-
losként kezdtem dolgozni,
azután a bádogos szakmát sa-
játítottam el melyben közel 20
évig dolgoztam. Nõs vagyok és
4 lánygyermek édesapja. Csa-
ládom jobb élete reményében
külföldön is vállaltam mun-
kát, jelenleg a Hankook Tire
Kft-nél dolgozom, mint ope-
rátor. Kérem Önt, hogy a
2014. október 12-ei Cigány Ki-
sebbségi választáson szavaz-
zon rám, mert elhivatottsá-
gomnak érzem, hogy a felnövõ
generációt, a rászorulókat és a
szegényeket a legjobb tudá-

som szerint segítsem!!Szeret-
nék a helyi Önkormányzattal
jó kapcsolatot ápolni ,hogy a
megfelelõ pályázatok benyúj-
tásával még több munkalehe-
tõséget biztosítsak a Roma
valamint nem Roma társada-
lomnak!!
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