
A Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság sorsolás alapján az egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjét – figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a szavazólapon a következőképpen állapítja meg:

E határozat ellen a Ve. 239. § (2) bekezdése alapján nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Badacsonytomaj, 2019. szeptember 9. Lichtneckert Gyula
HVB elnök

Augusztus 24-től kezdődően két héten át gyűjthették a támogató aláírásokat azok a magánszemélyek, pártok
és jelölőszervezetek, amelyek polgármester-, illetve képviselőjelöltet kívántak állítani az október 13-i önkormányzati
választásra. Az induláshoz szükséges érvényes aláírások leadását követően a jelölteket a helyi választási bizottság
vette nyilvántartásba.

Szeptember 9-én a városháza Rózsakő termében tartott sorsolást a Badacsonytomaji Helyi Választási Bizottság
a polgármesterjelöltek, valamint az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon feltüntetett sorrendjével kapcso-
latban.

A helyi választási bizottság egyébként 2 polgármesterjelöltet, illetve 19 önkormányzati képviselőjelöltet vett
nyilvántartásba, ők indulhatnak az október 13-i helyhatósági választáson.

A voksolás napján közel 1900 választásra jogosult állampolgár járulhat majd az urnák elé. Szavazni reggel 6
és este 19 óra között lehet, Badacsonytomajon a Polgármesteri Hivatalban és a Művelődési Házban valamint
Badacsonyörsön a Szürkebarát Fogadóban kijelölt 3 szavazókörben.

Választói jogával most is csak az élhet, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, szavazni pedig érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel, valamint lakcímkártyával lehet. Az október 13-
i önkormányzati választással kapcsolatban további részletes tájékoztatást a valasztas.hu oldalon találnak az
érdeklődők.
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Tisztelt Választópolgárok, kedves Barátaim,

Orbán Péter vagyok, lokálpatrióta, büszke badacsonytomaji. Boldog házasságban élek, három nagyszerű

gyermek édesapja vagyok. Az Önök jóvoltából immár tíz esztendeje foglalkozom képviselőként a köz ügyeivel,

és hét éve alpolgármesterként próbálom jobbá tenni az itt élő honfitársaim sokaságának életét. Az elmúlt

egy évtizedben egyetlen dolog ambícionált és fűtött: BADACSONYTOMAJ visszaszerezze vezető szerepét

a térségben.

Fontosnak tartottam és tartom az anyagi eszközökkel való biztonságos és takarékos gazdálkodást. Azt

gondolom, hogy a település vagyonát azért kaptuk az elődöktől, hogy jól gazdálkodjunk vele, és azt gyarapítva

adjuk tovább az utódoknak, nem pedig alulértékelt áron fillérekért bocsássuk áruba, mert ugye a “családi

ezüstöt” nem herdáljuk el. Nagyon fontosnak tartom a település gazdálkodásának feszességét és a rendel-

kezésünkre álló források okos felhasználását. A fejlesztések tekintetében továbbra is mélyen hiszek abban,

hogy a látványos beruházások helyett értékteremtő fejlesztésekre van szükség, hiszen ezzel gyarapítjuk a

város vagyonát, komfortosabbá tesszük az itt élők mindennapjait is. Az elkövetkező évek fontos feladatának

tartom a Fő utca és a templom előtti tér teljes rekonstrukcióját, átgondolva a környék közlekedését, hiszen

számtalan turista látogatja a városunkat és ez a fejlesztés az itt élők mindennapjait is megkönnyítené. Tovább

szeretnénk folytatni az utak és járdák felújítását, illetve egy új, minden igényt kielégítő kereskedelmi központ

kialakítását, valamint folytatni kívánom a közintézményeink további felújítását is. A jövőben sokkal nagyobb

figyelmet kívánok szentelni a szépkorúakra, hiszen az igazi városépítő munkát mégis csak ők végezték,

amiért nem lehetünk elég hálásak.

A tervezett idősek otthonának építése ugyan abbamaradt, de azt gondolom, hogy ennek befejezése nem

várathat tovább magára. Létre kívánunk hozni egy olyan segítő szolgálatot mely a már magukat ellátni kevésbé

tudó időseket fogja segíteni, legyen szó bevásárlásról vagy éppen a vények kiváltásáról. Természetesen gon-

dolnunk kell az itt élő fiatalokra is, ezért elindítjuk a “maradj itthon” programot, hogy gyermekeinknek helyben is könnyebb legyen boldogulni. Fontosnak tartom a

családok támogatását is, ezért a jövőben minden gyermekes családot segíteni kívánunk az iskolakezdésben, illetve a szünidő hasznos és biztonságos eltöltésében.

Természetesen a fenti gondolatok nem képezik a teljes programomat, találkozzunk az utcafórumokon, ahol Ön is elmondhatja majd gondolatait és ötleteit.

Kérem, hogy október 13-án támogasson szavazatával engem és csapatomat, teremtsünk egy jobb, élhetőbb Badacsonyt.

Önökkel, együtt. Barátsággal, 

Orbán Péter Polgármesterjelölt
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Tisztelt Választópolgárok!

2002 óta vagyok polgármestere Badacsonytomaj településnek. Ábrahámhegyen születtem, de három

éves korom óta ide jártam óvodába, iskolába, s tíz év távollét (katonaság, főiskolai tanulmányok) után Bada-

csonytomajon telepedtem le. Nagyon szeretem a településünket, az itt élő embereket. A hagyományos

településfejlesztési feladatok mellett a legfontosabbnak mindig is az emberek támogatását, segítését tekin-

tettem. Ebben a ciklusban sokat fejlődtünk, 4,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást sikerült szerezni a telepü-

lésünknek, ebből 1,5 milliárd forint összegű beruházást már be is fejeztünk. Én mégis azt szerettem a leg-

jobban, amikor a badacsonytomaji emberek ügyes-bajos dolgaikban hozzám fordultak, és tudtam segíteni.

Az elmúlt öt év alatt valahogy bátrabban kértek az emberek segítséget tőlem, ezért az összes ciklust figye-

lembevéve ez idő alatt éreztem magam a legjobban a munkakörömben. Nagyon sok öröm, s viszonylag

kevés kudarc ért, több mikroközösségben, a civil szervezetekben, intézményekben, cégekben, baráti társa-

ságokban számítottak rám, és én is számíthattam ezekre a közösségekre a település érdekében végzett

munkámban.

Az eddig elért eredményekre, az emberekkel kialakult jó kapcsolatomra alapozva, a badacsonytomaji

emberek további bizalmát remélve szeretnék ismét polgármesterré válni! Az egyéniségemet, a tudásomat,

a tapasztalatomat, a kapcsolatrendszeremet tudom a továbbiakban is felajánlani a város fejlődéséhez.

Látom, hogy egyes érdekkörök megmozdultak és ki szeretnék használni azt a fejlődési pályát, amire

sikerült az elmúlt években ráállítani a településünket, s amelyen további fejlesztési forrásokban remény-

kedhetünk, hisz előkészítettük azokat. Hallom, olvasom, hogy kígyót-békát kiabálnak rám, igyekeznek bántani,

besározni engem. Én ezekkel nem foglalkozom és nem is fogok erre a kocsira felszállni! Végig éltem több

kampányt, de nem bántottam, rágalmaztam senkit, soha nem reagáltam a vádakra, s nem szeretnék most

se, mert tudom, hogy becsületesen végeztem a munkámat! 

Dolgozni és segíteni szeretnék egészen a választás napjáig a településemnek, az embereknek! Ha Önök megtisztelnek szavazatukkal és felhatalmaznak a

további polgármesteri munkára is, akkor azon fogok dolgozni, hogy városunk mindhárom településrésze fejlődjön, hogy Badacsonytomaj mindannyiunk boldog

otthona lehessen! Hisz a településünk jövője elsősorban a mi jövőnk, az itt élő közösség jövője! Természetesen ehhez kell turizmus, kell minőségi fejlődés, kell sok

minden, de mindennek elsősorban a helybeliek előre jutását, az emberek összekovácsolását kell szolgálnia!

Nekem az a célom, hogy tovább erősítsük városunk barátságos és összetartó egységét, hogy Badacsonytomaj a jövőben is az egymást támogató emberek

közössége, a békés fejlődés városa legyen!

Ha egyetértenek velem, kérem, támogassanak október 13-án, az önkormányzati választásokon! 

Köszönettel: 

Krisztin N. László polgármesterjelölt

Krisztin-Németh László Illés polgármesterjelölt

Orbán Péter polgármesterjelölt
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KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Tisztelt Választópolgár!
Az Önök bizalmából 8 évig voltam önkormányzati képviselő. Mintegy hét évig voltam a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezető

igazgatója, mely szerződésem ez év december 31.-ével lejár.
Az elmúlt években szeretett városunk emberöltőnyi fejlődésen ment keresztül, melyre azt gondolom mindenki büszke

lehet. Ezek a fejlesztések közös sikereink, és most újabb döntés előtt állunk, amikor is gondolkodnunk kell a múltról, jelenről
és természetesen a jövőről is.

Azt gondolom, hogy Orbán Péter polgármester-jelöltben és csapatában Ön is megfelelő partnerre talál abban, hogy a
város tovább fejlődjön, ezáltal még jobb, még élhetőbb környezetet biztosítsunk az itt élő emberek számára. Kell egy csapat.
Egy vállalkozó szellemű, egységesen gondolkodó, önös érdekeket félretevő csapat!

A fentieken túl fontosnak tartom a közélet tisztaságát és a jövőben is ezen értékek mentén kívánom képviselni az Önök
érdekeit, mert hiszek abban, hogy az emberi tisztesség és a becsület mindig kifizetődő.

A felhalmozott tudás és tapasztalat birtokában úgy érzem, -amennyiben megválasztanak- képviselőként sokat hozzá
tudok tenni az új képviselő testület munkájához.

Amennyiben kitüntetnek bizalmukkal, ezen értékek és gondolatok mentén kívánom szolgálni Önöket.
Tisztelettel, Bolla József

Bolla József képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok
1977-ben születtem, Badacsonytomajon élek. Nős három gyermek édesapja. Vállalkozóként 23 éve dolgozom a telepü-

lésen. Városunkkal kapcsolatos ügyeket régóta figyelemmel kisérem,a közösségi életben aktívan részt veszek, így a min-
dennapi problémákat is ismerem. Az eddigi testületek  munkáját elismerve, nem lehet figyelmen kívül hagyni,hogy telepü-
lésünk lakosságának jelentős hiányérzete van, úgy a fejlesztések, rendezvények, akár bevásárlási lehetőségek terén.

Programom néhány eleme: 
- Fiatalok letelepedését támogatni kell lakótelkek, „fecskelakások”, de akár bérlakások kialakításával. 
- Utak, különösen a Fő utca, hegyi utak, felújítása, valamint új járdák építése. 
- A meglévő kerékpárutak felújítása,több nyomvonal kijelölése,a szomszéd településsekkel összefogva. 
- Közvilágítás a fejlesztése Badacsony és Tomaj között. 
- „Zöld projekt”: megújuló energiák bemutatásával, és felhasználásának támogatásával, a környezetet védve, az itt élők

rezsiköltségét csökkentve tennénk a levegő tisztaságáért. 
- Horgász túrizmus erősítése, csónak veszteglők kialakítása, további új idegenforgalmi attrakciók kiépítése.  
- Közösségi ház, közösségi terek kialakítása. 

- Inkubátor terület biztosítása, új és meglévő vállalkozásoknak, letelepedésüket akár adókedvezménnyel támogatni.  
- Szemétszállítás, pl. zöldhulladék kezelésének rendezése. 
- Parlagon lévő területek hasznosítása akár erdő telepítéssel. 
- Rendezvények színvonalas megtartása,nem csak a szezonban. 
- Sportolási lehetőségek bővítése, gondolva a téli időszakra is. (konditerem) 
- Interaktív önkormányzat kialakítása,a lakossággal való folyamatos kapcsolat megteremtése.
Független jelöltként indulok hiszem, hogy gyakorlati emberként, új ötleteimmel, terveimmel, és a város lakosságának összefogásával, együtt elérhetjük, hogy

településünk, egy élhető szerethető kisváros legyen ahol öröm élni.
Ebben kérném segítségüket, támogatásukat! 

Tisztelettel: Fedő Róbert 
független képviselő jelölt

Fedő Róbert képviselőjelölt

Kedves Badacsonytomajiak!
A szomszédos Káptalantótiban születtem 1957. 12. 15-én, de az Általános Iskola felső tagozatos  tanulmányait már

Badacsonytomajon végeztem,gyermekkorom szép emlékei kötnek ide. Mindig volt saját szőlőültetvényünk, ahol meg-
tanultam a föld tiszteletét, a munka szeretetét. A szüleimtől  nászajándékba kapott területen 1981-ben telepítettük el az
első szőlőültetvényünket a Káptalantóti úton. Megépítettük a vendégházunkat, majd a sors úgy hozta, hogy itt alakítottuk
ki a Borbély Családi Pincészet birtokközpontját 1996-ban.  Pincészetünk irányításában és munkáiban kezdetektől jelentős
szerepet vállalok . Badacsonytomaj  életében szinte napi rendszerességgel részt veszek. Mindig is azt vallottam, hogy
összefogással, hitelességgel, hozzáértéssel,egymás segítésével,tiszteletben tartásával előbbre juthatunk. Alapító tagja
voltam a 2000-ben megalakult Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesületnek először alelnökként, majd 2009 óta az egyesület
elnökévé választottak. Részt vettem a Borúti Minősítési Rendszer bevezetésében, a borvidéki táblarendszer kiépítésében.
Badacsonytomaj turizmusának fejlődésében is kiveszem a részem,a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségi
tagjaként a település minőségi turizmusáért dolgozom. Gyermekeim szakmai tudásukkal, fiatalos lendületükkel mind-
ketten a  Borbély Családi Pincészet oszlopos tagjai lettek és közösen dolgozunk a Badacsonyi Bor, a Badacsonyi
Borvidék és ezáltal Badacsonytomaj jó hírnevének növelésért . Január óta boldog nagyszülőként örülhetek Tamás

unokám fejlődésének. Amennyiben megtisztelnek  szavazatukkal a 19-es sorszám mellé, ígérem, hogy a sikeres vállalkozásunkban, az egyesületi munkában
szerzett tapasztalataimat,ismeretségeimet a településen már elindult  minőségi fejlődés, a helyi lakosok komfortérzetének  javítása érdekében szeretném
kamatoztatni! 

Sokszínű, minőségi, dinamikusan fejlődő, mindenki számára élhető Badacsonytomajt szeretnék Önökkel-Önökért! Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Borbélyné Galambos Gabriella képviselőjelölt
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KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Tisztelt választópolgárok!
Elsősorban köszönetemet fejezem ki mindazoknak,akik az elmúlt 5 évben településünk fejlődése érdekében tett javas-

lataikkal segítették képviselői munkámat. Köszönöm és jólesett a sok biztató szó amivel ösztönöztek hogy induljak  polgár-
mesterjelöltnek. Úgy gondolom a polgármesterség nem hatalmi pozíció,és nem havifizetés, hanem óriási felelösség a
városért és az ott élő polgárokért.A bölcsen gondolkodó ember életében vannak fontossági, mérlegelési sorrendek és úgy
gondolom a családom,vállalkozásom,és egyéb mozgalmas elfoglaltságaim mellett lelkiismeretesen, számomra megnyug-
tatóan nem lennék alkalmas a város vezetésére. A 2010-2014 ciklusban a fejlesztési források hiánya és egyéb tényezök miatt
nehéz volt érdemi eredményeket produkálni. Az elmúlt 5 év viszont bővelkedett forrásokban, pályázati támogatásokban
amit a legjobb racionális lehetőségek figyelembevételével próbáltunk felhasználni. A pénzügyi bizottság elnökeként mond-
hatom, hogy  bár néha hosszan tartó viták után születtek meg a  a bizottság javaslatai de összeségében a képviselőtestület
befogadta előterjesztéseinket az 5 év során csak néhány esetben változtatott a határozati javaslatokon. Köszönöm a kor-
mánynak, országgyűlési képviselönknek, mentorainknak, és mindazok támogatását, munkáját akik a pályázatok megvaló-
sításában résztvettek. A jővőben is remélem ezek a kapcsolatok megmaradnak  a megkezdett (Zöld város, Ginop…) nagy
volumenű fejlesztések, dinamikus fejlődést szolgálják. Érzékeljük rengeteg ingatlan cserélt gazdát,megújult megszépült

munkahelyeket teremtett, de még sok fejlesztés és befektető szükséges ahhoz, hogy a helyi fiatalok, mind lakhatási mind megélhetési lehetőségei egész éven át
biztosítva legyenek. Remélem a fő utca a következő ciklusban megújúl, újabb szolgáltatások jelennek meg, a 3 településrészt infrastruktrulálisan jobban
összeköthetjük, és ha kell akár önkormányzati szerepvállalással is kötelező feladat hogy valósuljon meg egy új kereskedelmi központ. Nagyon fontos a helyi mükö-
dőképes vállalkozások bevonása kivitelezéseinkbe,és a városüzemeltető kft létszámának megtartása. A lakossági visszajelzések alapján a menü kft új, modern
konyhája megelégedésre végzi szolgáltató tevékenységét. Időszerű a római út csatornahálozat megvalósítása,a tomaji és örsi temetőproblémák, örsi ívóvizhelyzet
megoldása. Bárki máshogy is próbálja kommunikálni az örsi kemping egész területe csak egyben kezelhető, jővőbeli fejleszteni szándékozó tulajdonosával egy
közös megállapodás kidolgozása, sem lesz egyszerű feladat. Kérem ha gondolataim a település érdekeit szolgálják szavazatukkal támogassanak. 

Forintos Ervin Gyula független képviselőjelölt

Forintos Ervin Gyula képviselőjelölt

Tisztelt Választók!
Sokan ismernek, évekig kisiparosként dolgoztam. Szőlő- gyümölcs termelőként, szép termékeimmel sokan találkoztak.

Verseimben több Badacsonyi eseményt megírtam, megörökítettem. Három ciklusban választott képviselő voltam. Nem
voltak homályos, kétes ügyeim. Hogy most mégis miért indulok?

Kormányunk soha nem látott nagy támogatást ígért, kiemelt feladatként kezeli a turizmust, Balatont, Badacsonyt, ide-
genforgalom fejlesztését. Szőlészet -borászat vendéglátás, ehhez kiváló ifjú szakembereink vannak. Ebben az építő munkában
szeretnék részt venni, tudásomat hasznosítani. Megőrizni Badacsony szépségét, múltját hagyományait.

Mit szeretnék a három település lakóinak? Őrizzük meg Badacsonyt, ne engedjünk a telek spekulánsok, idegenből jött
kétes vállalkozók nyomásának. Tekintsünk egy kicsit vissza, mindre csak ráfizetett a település. Épüljön meg végre az idősek
otthona! Ne legyen idős, beteg magára hagyott ember. A helyi idősek és kis unokáik délutáni ingyenes strandolása. A
sokszor megígért élelmiszer, bevásárló központ megépítése. A települések hiányzó vízvezetékek, csatornák pótlása. A rossz
állapotú útjaink javítása. Fő út, Római út közlekedés rendjének fölül vizsgálata, parkolások szigorítása. Badacsonyörsön a
vízépítések befejezése. Munkahely teremtés, hiányzó szakmák pótlása, két évig adómentességgel. Piac megnyitása, helyi
gazdálkodok segítése.

Badacsony nemcsak a szőlő és bor városa, komoly művészeti, irodalmi hagyományai vannak, fontos a megőrzésük. Kisfaludiak, Keresztúri, Tatay, Egry, Udvardi
stb.Személyes ismeretség kötött hozzájuk.

A helyi hagyományokat ápolva három önálló könyvem jelent meg, nem önkormányzati támogatással. Történelmi írásaimért Millennium Árpád ezüst érmet
kaptam. A NAP alapítvány Fehér Mária díjban részesített. A honvédelmi miniszter II.osztályú érdemkeresztet adományozott a "Honvédelemért". Úgy gondolom
teszem a dolgom Badacsonyért.

Tisztelettel: Harmati Miklós képviselőjelölt

Harmati Miklós képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
1970-ben születtem Mosonmagyaróváron. Diplomás, több nyelvet beszélő üzletember vagyok. 1996-ig a Magyar Hon-

védség hivatásos katonája voltam. 1996-tól cégvezetőként sikeresen felépítettem egy nemzetközi cégcsoportot. 2009-ben
az USA-ban is elindítottam a cégcsoport leányvállalatát. Az ezzel kapcsolatos teendők miatt az elmúlt 10 évben az USA-
ban éltem a családommal. A kint töltött idő alatt jelentős nemzetközi üzleti tapasztalatot szereztem. Az idén úgy döntöttem,
hogy a továbbiakban Magyarországról fogom irányítani a vállalkozásaimat, ezért hazaköltöztünk. 

Badacsonyörsön 2002. óta rendelkezem ingatlannal. Családommal együtt nyaranta sok időt töltöttünk ezen a csodálatos
helyen. Azonnal beleszerettünk a különleges környezetbe és rövid időn belül beilleszkedtünk a helyi közösségbe. Sok
barátot szereztem az elmúlt években, az egyikkel közös vállalkozást is indítottam a badacsonytomaji strandon. Gyakran
vettem részt különféle helyi programokban, melyeket sok esetben támogattam is. Ilyen például az idei Rózsakő Fesztivál.
Támogattam a badacsonyörsi kápolna felújítását, Varga Péterrel közösen rendeztük a badacsonyörsi ivóvíz- díjtartozást,
továbbá sportfelszereléssel szponzoráltam a helyi utánpótlás focicsapatot. 

Mára a badacsonytomaji közösség tagja lettem, remélem, már sokan tudják ki az „amerikás magyar” Badacsonyörsön.
Úgy döntöttem, hogy tapasztalataimmal, kapcsolatrendszeremmel is szívesen segíteném a települést, ezért szeretnék az

új képviselő-testület tagja lenni! Kérem az Önök támogatását, szavazatát a szavazólap 13. helyén! Mindenkire számítok, aki egy emberléptékű, sokszínű, dinamikusan
fejlődő Badacsonytomajt szeretne! Megválasztásom esetén a képviselői tiszteletdíjamat felajánlom a badacsonytomaji Római Katolikus Egyházközösség részére!

Tisztelettel: Hartai Béla képviselőjelölt

Hartai Béla képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
A munkám során nap, mint nap szembesülök az emberek problémáival, olyan helyen dolgozom, ahol szinte mindig

hallom, miről beszélnek, mi a gondjuk. Ezért elsődlegesen nem a nagy beruházásokat előtérbe helyezve, hanem sok apró
fejlesztéssel, felújítással, programok ösztönzésével szeretném az itt lakók életét egyszerűsíteni, könnyebbé tenni. Városunk
üdülőtelepülés, fontos a vendég, de fontosabb a helyi lakos. Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az idelátogató vendégek
kedvéért élünk ezen a településen, hanem főként a helyi lakosok hangját kell meghallanunk, kéréseikre megoldást találni.
Ezért is lenne fontos a folyamatos kommunikáció a jövőben. Mert lehetne most ide sok ötletet felsorolnom, mit kellene
jobbá tenni, de a közös fórumok alkalmával, közösen az itt lakók javaslataival véleményem szerint sokkal jobban működne.
Mint ahogy a vendéglátásban is szoktam mondani, nem azt kell árulni, amit a vendéglátós akar, hogy a kínálaton legyen,
hanem azt kell árulni, amire az embereknek igénye van. Akárhogy is alakulnak a választási eredmények, ugyanúgy továbbra
is igyekszem a magam módján ott segíteni másoknak, ahol lehet, és ahogy eddig is történt, mert hiszek benne, hogy a helyi
lakosok segítése, támogatása több figyelmet érdemelne. 

Ezt ugyan már máskor is említettem, de továbbra is marad a véleményem, hogy hallgassuk meg egymást, figyeljünk
egymásra, mert a másokra szánt időnk teszi a dolgokat értékessé…   

Kérem, ha megtisztelnének szavazataikkal, akkor szavazzanak rám a lista 16. helyén. Köszönettel: Horváth Éva 
képviselőjelölt

Horváth Éva képviselőjelölt

Tisztelt Tomajiak, Badacsonyiak és Örsiek! Kedves Badacsonytomajiak! 
Tisztelt Választópolgárok!
Badacsonytomaj a mi városunk: gondolkodjunk együtt, beszéljünk róla és tegyünk érte!
Az elmúlt napok beszélgetései és az Önök visszajelzései megerősítettek abban, hogy “képviselő Képviselő” legyek

ebben a szép városban.
Szeretem környezetemet, az itt élő és dolgozó embereket. Tudásomat, emberszeretetemet, tapasztalataimat, időmet és

energiámat szeretném ennek a városnak további fejlődéséhez felajánlani!
Szeretném, ha a következő öt évben a helyi lakosok, itt élők, dolgozók és vállalkozók életminősége tovább javulna és a

“Szőlő és bor városa” gyönyörű környezetét védve és ápolva modernizálódna.
A következő időszakban szeretném, ha felmérnénk a város infrastrukturális helyzetét, javulna az utak állapota, bővülne

az ívóviz és csatornahálózat és célirányosan fejlődne a közvilágítás.
Legyen városunk a helyieknek és az idelátogatóknak ezerarcú! 
Fejlődjön kulturális életünk, bővüljenek a bevásárlási lehetőségeink, támogassuk a gyermek és felnőtt egészségügyi

ellátást, sportolást, gondoskodjunk idősebb és a hátrányos helyzetű embertársainkról.
A “Badacsonytomaj város közösségvezérelt fejlesztési stratégiája 2015-2020” programból sok értékes projektet sikerűlt a mai napig megvalósítani. Szükséges azonban

a fejlesztési tervet a következő öt éves időszakra - a város új vezetése, lakosai és vállalkozói széleskörű bevonásával - frissíteni, lépésről lépésre megvalósítani.
Képviselő szeretnék lenni, aki szakértelmét, kommunikációs képességeit és egyéniségét a fenti feladatokra és a lakosok személyes és helyi gondjainak meg-

oldására fordítja - Önökért és városunk fejlődéséért!
Kérem szólitsanak meg, írjanak, keressék fel a közösségi oldalamat további információkért.
Köszönöm figyelmüket! Hrabovszki László Pál

független képviselőjelölt

Hrabovszki László Pál képviselőjelölt

Tisztelt „Badacsony Szerető” Város Lakó!
Kozári Beáta - Bella vagyok, születésem óta Badacsonytomajon élek.
Köszönöm mindenkinek, aki aláírta az ajánlólapomat, és köszönöm a rengeteg bíztatást, amit az elmúlt napokban kaptam.
Nagy tenni vágyással a szívemben gondoltam egy merészet, és belevágtam e felelősségteljes feladat elvállalásába.
Az általam kitűzött cél legfőképpen a   jól megfontolt pénzügyi döntések meghozatalával, a három városrész „Balaton

gyöngyszemévé alakítása”
a városunk érdekében összefogó közösség   erejével.  
Dolgozzunk együtt a jövőnkért a helyi fiatalok itthon tartásával! Dolgozzunk együtt a jelenünk megalapozását elősegítő

időseink megbecsüléséért! 
Fontosnak tartom a hagyományőrzést, a helyi művészek támogatását, valamint a történelmi és turisztikai értékeink

megőrzését.
A vendég komoly érték. Nem csak hogy viszi Badacsony jó hírét, de biztosítja megélhetésünket is.  Az önkormányzati

munkában örömmel képviselem majd a szálláskiadók közösségének érdekeit is. Ezen a területen szerzett több évtizedes
tapasztalatomat kamatoztathatom ennek érdekében. 

Az internet közösségi oldalain, magyar, és külföldi oldalakon is sokat dolgozom városunk bemutatásán, a vendégek szívének elnyeréséért, a vendég éjszakák
számának növeléséért.  

Ugyanezen felületen évek óta segítem a munkaerő és munkahely keresésben a helyi vállalkozókat és munkavállalókat.  
Szívügyemnek tekintem településünk szebbé tételét, életszínvonalunk javítását, mely magába foglalja, az utcák, üzletek, parkolók, nagy zöld felületek kialakítását.
Köszönöm a bizalmat, hogy szavazatával elősegíti annak a lehetőségét, hogy részt vehessek – legjobb tudásomat adva – városunk fejlődésében, előbbre

jutásában.  Mert együtt megoldjuk!
Remek Város   Remek Közössége   Remek Várost épít!

Badacsonyi üdvözlettel: 
Kozári Beáta

Kozári Beáta képviselőjelölt
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Kedves Tomajiak, Örsiek, Badacsonyiak!
Öt évvel ezelőtt az Önök szavazataival városunk képviselője lettem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a csodás

települést, remek közösséget szolgálhatom. Bízom benne nem okoztam csalódást. 
Ismét választások következnek, melyen az elmúlt öt évben összekovácsolódott képviselők közösen indulnak, együtt

gondolkodó, a településért együtt tenni akaró társaikkal.
Az elmúlt öt évben számos fejlesztést sikerült megvalósítani a településen, amelyek a helyi lakosok életminőségének

javítását és a turizmusgazdaság fellendítését (mely szintén az itt lakók többségének érdeke) szolgálták. 
Természetesen öt év nem elég arra, hogy minden elmaradást behozzunk és a mindennapi kihívásokat is azonnal orvo-

soljuk. A következő öt év számomra legfontosabb feladatát többek között az olyan sürgető problémák megoldása jelentené,
mint

• házi gyermekorvosi szolgálat visszaállítása,
• a helyi igényeket kiszolgáló, széles termékkínálattal rendelkező, normál árszínvonalú bevásárlási lehetőség megte-

remtése a településen,
• vezetékes ivóvíz bevezetése egyéni mérési lehetőséggel minden háztartásba és nyaralóba,

• csatornázottság arányának növelése,
• közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (LED), többek között a településüzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében,
• a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, amely a megnövekedett forgalmat egész évben kiszolgálja.
Fontosnak tartom, hogy az eddig elnyert EU-s támogatásokat a következő 5 évben jól használjuk fel, a fejlesztéseket magas minőségben valósítsuk meg.
Nem szeretnék mindenáron képviselő lenni, főleg nem ezért csatát (háborút) vívni, de szívesen teszek a közért, egyéni érdekeken felülemelkedve. Szívesen

áldozok energiát és időt a településért, az itt élőkért képviselőként is, amennyiben arra érdemesnek találnak.
Kérem, Önöket szavazzanak Orbán Péter Polgármester jelölt Úrra és az Őt támogató jelöltek közül a véleményük szerint legalkalmasabbakra.

Tisztelettel:
Kun István képviselő jelölt

Kun István képviselőjelölt

Tisztelt Badacsonytomaji Polgárok!
Öt év hosszú idő, és bár sok mindenben volt részünk ez idő alatt, összességében mégis egy nyugodt és eredményes

cikluson vagyunk túl.
Az elmúlt időszakban igyekeztem legjobb tudásommal és kapcsolatrendszeremmel minden lehetőséget megragadni,

hogy a település javát szolgáljam. Sokszor hangzik el az a vélemény, hogy az egyik beruházás a „helyieknek”, míg a másik
a „turistáknak” készül. Meggyőződésem, hogy nincsenek ilyen kategóriák. Egyformán fontos a strandok fejlesztése, a lakos-
ságot kiszolgáló létesítmények magas szintű fenntartása, vagy például a badacsonyi móló és környékének megújítása is.

Az eddig ismert fejlesztési elképzeléseken túl fontosnak tartom az örsi településrészen az ivóvíz és a strand problémájának
rendezését, a tomaji településrészen a Fő utca megújítását és a valódi bevásárlás lehetőségének megteremtését, Bada-
csonyban az Ibos Ferenc út felújításának megkezdését, valamint a művelődési ház belső rekonstrukcióját és a közterületek
városarculatnak megfelelő használatát, szabályozását is.

Az elmúlt időszakban abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az állami fejlesztési elképzelések és a térség par-
lamenti képviselőjének támogatása találkoztak a helyi akarattal és összefogással. Meggyőződésem, hogy ennek a konstruktív
légkörnek a fenntartása elengedhetetlen a további fejlődéshez.

2018-ban Orbán Viktor Miniszerelnök Úrtól megkaptam a hazai turizmus legmagasabb szintű elismerését, a Pro Turismo-díjat, mely a balatoni-badacsonyi
turizmus fejlesztése érdekében kifejtett teljesítményemet ismeri el. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően azt tapasztaljuk, hogy településünkön a munka-
nélküliség szinte megszűnt, a bérek emelkednek, az ingatlanok értéke növekszik, ezáltal mindenki vagyona, lehetőségei nőnek.

Bízom benne, hogy a megkezdett munka folytatására és ezáltal személyemre is szavaznak!
Tisztelettel: Laposa Bence képviselő-jelölt

Laposa Bence képviselőjelölt

1966-ban születtem Kemecsén. Gimnáziumi tanulmányaimat Pápán végeztem, itt érettségiztem 1985-ben. 1989-ben
kötöttem házasságot a férjemmel. Badacsonyba 1992-ben kerültünk, ekkor már két gyermek édesanyja voltam és várandós
a harmadikkal. Ebben az évben indítottuk el vállalkozásunkat, amely a mai napig a biztos megélhetésünket adja.

Mindig nyitott voltam az új dolgokra, szívesen tanultam és tanulok a mai napig. Végzettségeim: felsőfokú külkereskedelmi
ügyintéző, vendéglátó üzletvezető, szociálpedagógus, családpedagógus, mediátor.

A vállalkozásunk mellett öt éven keresztül vezettem az Egry József Emlékmúzeumot Badacsonyban. 2009-ben helyez-
kedtem el a Tapolcai Önkormányzathoz gyámügyi ügyintézőként, majd a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz. Három
éven keresztül 2018-ig láttam el az intézményegység vezetői feladatait. 

2018. októbertől a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központhoz kerültem, mint nevelőszülői tanácsadó, jelenleg is
itt dolgozom. Mellette a felnőttoktatásban a VSZC Gönczy Pál Szakképzőiskolában pedagógus, családsegítő asszisztensek
oktatásában veszek részt óraadóként.

27 éve élünk Badacsonyban. A gyermekeim itt nőttek fel, itt jártak iskolába. Mindig is szerettem részt venni a település
életében, szervezni azt. Hosszú évek óta vagyok a badacsonytomaji Nők a Balatonért Egyesület aktív tagja. Szeretem a
tájat, az itt élő embereket, hálás vagyok azért, hogy itt élhetek. 

Úgy érzem, hogy választott hazám képviselőjeként a megszerzett tapasztalataim alapján megfelelően tudnám a képviselői feladatomat ellátni. A munkában,
céljaim elérésében kitartó vagyok, képes az értelmes kompromisszum megkötésére. Szeretek jó csapatban dolgozni, a közösségépítésben nagy tapasztalatra
tettem szert.

Ha e rövid bemutatkozás elnyerte a tetszését, kérem, hogy a szavazólapon a 15-ös szám mellé tegye a jelét. Köszönettel és tisztelettel: Majerné Gulácsi Tünde

Majerné Gulácsi Tünde Katalin képviselőjelölt
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Kedves Helybeliek! Tisztelt Választópolgárok!
Mékli Bernadett (Kocsis Bernadett) vállalkozó vagyok.
Kozmetikus mesterként és oktató kozmetikusként dolgozom. Családommal a nyári szezonban kereskedelemmel, ven-

déglátással és éves szinten szálláshely kiadással foglalkozunk. Édesapám és az ő szülei is Badacsonyban éltek. Férjem ősei
Tomaj falu alapító családjának egyike voltak. Talán innen a nagy szeretet és elfogultság a szülőfalumért.

Fiatal asszonyként már próbáltam sokat tenni a gyermekeinkért. Anyukaként az óvodai, majd gyermekeim iskolás évei
alatt az iskola Szülői Munkaközösségében tevékenykedtem. Anyaként látom felnövekvő fiataljaink munka-, szórakozási és
letelepedési problémáit. Szeretnék nekik is segíteni, hogy maradjanak városunkban és itt találják meg számításaikat.

Oszlopos, és büszke tagja vagyok a "Nők A Balatonért " helyi csoportjának. Nőtársaimmal az egyesületben mindent
megteszünk, hogy megőrizzük ezt a gyönyörű vidéket és a Balatont az utókornak. Képviselőként talán többet tudnék tenni
a környezetvédelemért, a település klímavédelmi koncepció kidolgozásáért.

A Turisztikai Egyesület tagjaként a turizmus adta lehetőségek kiaknázása, a helyiek munkalehetőségének kibővítése a célom a jövő-
ben. Olyan projekteket szeretnék Badacsonytomajon látni, amelyek növelik a vendégek számát és itt tartózkodásuk idejét meghosz-
szabbítják. Nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni a természeti szépségeket a kultúrával és a helyi borokkal összekapcsoló programokra.

Sok barátom és vendégem kérésére (és a családom féltése ellenére) indultam képviselőjelöltnek. 
Köszönöm a sok aláírást és a megtisztelő bíztatásokat. Amennyiben alkalmasnak tartanak képviselőnek, kérem szavazzanak rám a 7 es számon.
Közös célok, közös ügyek, női szemmel! -ÖNÖKKEL-ÖNÖKÉRT! Köszönöm! Mékli Bernadett

Mékli Bernadett képviselőjelölt

Tisztelt Badacsonytomajiak, Kedves Barátaim!
Önkormányzati képviselőként immár a harmadik ciklusban képviselem településünket. Először is köszönöm azt, hogy

az elmúlt években kitüntettek a bizalmukkal. Azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben mindent megtettünk Badacsonytomaj
érdekében, de persze még rengeteg dolgunk van.

Természetesen minden közösségben vannak vitás dolgok, de hiszem, hogy ezekből a vitákból tanulva és erőt merítve
mindig megtaláltuk a közös nevezőt, félre téve a személyes érdekeket és csak a település fejlődését szem előtt tartva dol-
goztunk. Úgy érzem, hogy ezzel a testülettel mindent megtettünk Badacsonytomaj érdekében.

Amennyiben Önök erre mandátumot adnak továbbra is azon leszek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, igazi lokálpat-
riótaként – félretéve minden politikai csatározást- Önöket illetve a város fejlődését szolgáljam.

Orbán Pétert azért támogatom, polgármester-jelöltnek, mert városvezetői tapasztalata és elkötelezettsége alkalmassá
teszi erre a pozícióra. Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak engem, mint képviselőjelölt és Orbán Pétert, mint polgár-
mester-jelöltet!

Tisztelettel, Nagy Lajos

Nagy Lajos képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok, Lakótársaim!
Szombathelyi Ferenc vagyok, sokan csak Edunak ismernek. 1957. január 19.-én Badacsonyban születtem. Feleségemmel,

Rakics Erikával 38 éve vagyunk házasok, ezalatt felneveltük három gyermekünket és most három unokánk szeretetét élvezzük. 
48 év folyamatos munkaviszony után, jelenleg előnyugdíjas vagyok, mellette aktívan részt veszek, mint technikai vezető

és főrendező a hétvégi megyei első osztályú labdarúgó mérkőzéseken. 28 évig voltam a Badacsonytomaji Sport Egyesület
igazolt labdarúgója, majd a pályafutásom befejeztével, az utánpótlás nevelését végeztem, segítettem 15 éven át. Ezen
munkám elismeréseként, 2004-ben megkaptam a Város Testneveléséért és Sportjáért Kitüntetést. 

Az Ezüst KüKapú Táncegyüttes tagjaként a feleségemmel a helyi és környékbeli, valamint a külföldi testvérvárosok ren-
dezvényein képviseljük Badacsonytomaj városát. 

Nekem fő célom a lakosság érdekeit képviselni, tolmácsolni, összefogni és cselekedni. Ezen összefogással, a régi
arculatát megtartva fejleszteni Badacsonyt, Badacsonytomajt és Badacsonyörsöt, valamint a meglévő  újításokkal együtt
biztosítani a fiatalabb generáció jövőjét, itthon tartását. Az idősebb lakosok segítségnyújtása és nyugodt nyugdíjas éveiknek
támogatása is fontos számomra. Szavazzanak bizalmat! Tisztelettel: Szombathelyi Ferenc

Szombathelyi Ferenc képviselőjelölt

Tisztelt Badacsonyiak, Tomajiak, Örsiek,
32 éves közgazdász vagyok, a néhai Tóth Alajos (Ubul) unokája, Takács Lajos villanyszerelő fia. Első diplomámat 2011-

ben szereztem a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján kereskedelmi szakon, majd 2017-ben másoddiplomáztam a Szent
István Egyetem Pénzügy mesterszakán. 7 éven keresztül dolgoztam Magyarország legnagyobb pénzintézeteinél, majd
lehetőséget kaptam az Országgyűlés Hivatalánál, mint gazdaságpolitikai szakértő, aminek a mai napig tanácsadója vagyok.

Tősgyökeres badacsonyiként úgy döntöttem, hogy elindulok az idei őszi önkormányzati választáson Badacsonytomajon.
Korábban szerzett tapasztalataimat vélemény szerint nagymértékben tudnám hasznosítani önkormányzati képviselőként.

Kapcsolatom a településsel sosem szakadt meg, mivel korábban is minden szabadidőmet itt töltöttem. Parlamenti mun-
kám lehetővé tette számomra, hogy munkámat otthon végezzem, ezért egy évvel ezelőtt hazaköltöztem a Rózsa közbe.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy hozzám hasonlóan térjenek haza szülőföldjükre
és emellett segítenünk kell őket, hogy itt helyben tudjanak érvényesülni. Képviselővé válásom esetén fiatalos dinamizmussal
és egy új szemlélettel szeretném képviselni az itt élőket.

Kérem Önöket, hogy szavazatukkal támogassanak engem, hogy bizonyíthassam alkalmasságomat erre a feladatra és
egyben támogassák Orbán Péter polgármester-jelöltet! Tisztelettel: Takács Lajos képviselőjelölt

Takács Lajos képviselőjelölt
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Tisztelt Badacsonytomajiak, Badacsonyörsiek, Badacsonyiak, Kedves Barátaim!
Született Badacsonytomajiként, óriási büszkeséggel tölt el, hogy ilyen csodás helyen élhetek a családommal. Annyi

gyönyörű dolgot kaptam ettől a településtől, amit viszonozni szeretnék azzal, hogy a szolgálatába állok, a legjobb tudásom
szerint, ismeretségeimmel, kapcsolataimmal a legjobb módon segítem, mind a lakóit mind a települést.A jelenlegi képvi-
selő-testülettel kiegészülve, úgy gondolom, hogy mindenki egytől egyig önös célok nélkül vezérelve, kizárólag a település
érdekeit szolgálva tekintünk az előttünk álló időszakra.Hiszek abban, hogy ebben a városban jó élni és fiatal vállalkozóként,
munkavállalóként is lehet boldogulni. A következő évek legfontosabb feladatának tartom, hogy „gyermekeinket” sikerüljön
itthon tartani, ezért képviselőként szeretnék egy olyan programot elindítani, amivel lehetőségünk nyílik itthon bírni a fiatalokat.
Véleményem szerint, az idősek bölcsessége és tapasztalata, a fiatalok innovációja és dinamikája lehet a közös sikerünk
alapja.

Szeretném ha badacsonytomaji sportélet visszakerülne méltó helyére. Kiemelt feladatnak tekinteném, hogy számos
lehetőséget tudjunk biztosítani a településen élőknek, a sport által.Rendkívül sürgős beavatkozást igényel, hogy a fiatalok
közösségi életének egy teret tudjunk biztosítani, és itthon Badacsonytomajon biztonságban tudjanak szórakozni és kikap-
csolódni a fiatalok.

Kérem Önöket, hogy az október 13-i választáson támogassák Orbán Péter polgármester-jelölt urat, valamint a mellette induló képviselőjelöltek közül azokat,
akik Önök szerint a legalkalmasabbak a köz szolgálatára.

Tisztelettel,
Vincze Péter

Vincze Péter Ádám képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Török Zoltán 44 éves badacsonytomaji lakos vagyok, születésem óta itt élek! 30 évig a helyi sportélet aktív részese

voltam. 25 éve vállalkozóként dolgozom, és mindezen tevékenységek során sok emberrel és problémával találkoztam. 
Tapasztalatom, hogy a legtöbb nehézség egyszerűen orvosolható! Nem kell más hozzá csak többek közös akarata és

szervezettség! Pl. programokat, beruházásokat időben kezdjünk el szervezni, egy embert bízzunk meg a lebonyolításával,
és biztosítsuk kellő időben az érintettek tájékoztatását. 

A Kiss József Alapítvány kuratóriumi tagjaként van rálátásom az idősek és fiatalok problémáira! Középkorúként pedig
átérzem a velem hasonló korúak gondjait! Alapítványunknak sikerült megvalósítania egy régi óhajt, az Idősek Napközi
Otthonát, melyet hamarosan átadunk! Nem szeretném ismételni a szórólapomon leírtakat, csak annyit tennék hozzá, hogy
jó lenne, ha a három városrész együtt maradna, és mihamarabb béke és nyugalom költözne újra közénk! 

Megválasztásom esetén kezdeményezni fogom vitafórumok szervezését, ahol mindenki elmondhatja a saját gondolatát! 
Köszönöm, ha megtisztel szavazatával! 

Török Zoltán 
képviselő-jelölt

Török Zoltán képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Pécsett születtem 1949-ben jogász és tanár szülők gyerekeként  18 évesen, mint birkózó élsportoló Pestre, az Újpesti

Dózsába igazoltak és a tanulmányaimat a Tf-en folytattam.
A 70-es években Tatay Sándor vendégeként ismertem meg a badacsonyi tájat, 79-ben diszkóztam a badacsonytomaji

Művelődési házban. 
A nyolcvanas években tartósan Badacsonyörsre költöztem, és üzemeltettem a Badacsonyörsi kocsmát. Ebben az időben

vendéglátósként dolgoztam Tomajon a Tropikálban, és Badacsonyban az IL Capitánóban is. Volt kutyás őrző-védő vállalko-
zásom is. Az itt töltött évek meghatározói voltak életemnek.

Majd visszakerültem Pestre, egy első osztályú egyesület birkózó edzőjének. Húsz évvel ezelőtt egy gerinc és térd
sérülés miatt pályát módosítottam. Elvégeztem a Limra egyetemet, eleinte biztosítóknál voltam vezető, majd 10 éve Alkusz
(bróker) cégeknél voltam szakmai igazgató.

Négy éve párommal vettünk egy badacsonytomaji házat. Ez a hely lett a végleges otthonunk.
Városunk a Balaton és az ország gyöngyszeme, többnyire a vendéglátásból él
Nem lenne helyes arra törekedni, hogy a széles népréteg helyett egy elitréteget megcélozni, és a többieket hátrébb

helyezni. Minden Tisztelt világpolgárnak jár a tisztes vendéglátás! Ha sokan érzik itt jól magukat, a Jó hírünk is nagyobb lesz, melynek, kézzelfogható anyagi vonzata
is lesz.

Mint 6 gyerek apja és 7 unoka nagyapja, több generáció nehézségét átérzem. 
Szükséges lenne a fiatalokat a helyben maradásra ösztönözni. A nyári szezonmunka után, tudjanak helyben dolgozni (vannak rá ötleteim) és lehetőséget kell

biztosítani az új életkezdéshez átmeneti, de határozott időre önkormányzati ingatlanokban lakhatásra. 
Mindezek megvalósításához, kérem a tisztelt közösséget, hogy vegye igénybe az évtizedek alatt felhalmozott tudásomat, kapcsolati tőkémet és adjon felha-

talmazást, hogy teljes erőmből szolgálhassam a település jövőjének érdekét és MINDANNYIUNKAT!
Tihanyi Gusztáv

Tihanyi Gusztáv képviselőjelölt

KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. OKTÓBER 13.


