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Tisztelt Sármellékiek!
Áder János Köztársasági Elnök Úr Október 12-re tűzte ki az
Önkormányzati választások időpontját.
A polgármesteri jelöltséghez szükséges ajánló aláírásokat
összegyűjtöttem, és ezzel megmérettetésre hívtam ki a jelenleg hivatalban lévő polgármestert.
A döntés megkönnyítése érdekében bemutatkoznék
Önöknek, és pár szóban ismertetném terveimet, elképzeléseimet.

Horváth Ferenc, („Biztosferi“) vagyok. 63 éves, nős, két

leányom apja és három gyönyörű unoka nagypapája. Végzettségemet tekintve vendéglátóipari technikusként kezdtem. 1970-ben érettségiztem Keszthelyen. Pár év szakmai
munka után az egykori Állami Biztosítónál helyezkedtem el
üzletkötői munkakörben. Ezen keresztül kerültem kapcsolatba a Sármelléki emberekkel. Miután megszűnt az Állami
Biztosító monopol helyzete átigazoltam az AXA-Colonia biztosítóhoz, a Keszthelyi kirendeltséget létrehozva, körzeti
igazgató munkakörben.
2002. évben vállalkozásba kezdtem, ezért búcsút mondtam
a biztosító szakmának, ettől kezdve a Helikon Vadászboltot
működtettem. 2013. május hó-naptól nyugdíjas vagyok.
2006 óta vagyok tagja a nagyobbik kormányzó pártnak, a
FIDESZ Polgári Szövetségnek. Igaz, nem vagyok született
sármelléki, de már 25 éve itt élek családommal a faluban.
Ez idő alatt sok embert megismertem és megszerettem a
települést. Megismertem problémáit, örömeit.
Bízva abban, hogy tudok jót tenni a település érdekében,
fogadtam el a FIDESZ-KDMP hévízi és keszthelyi vezetőinek
megkeresését és támogatását a polgármesteri jelöltséghez.
Pár szóban a terveimről, elképzeléseimről, a teljesség igénye nélkül, amit megválasztásom esetén szeretnék kivitelezni. Ígéreteimnél tekintetbe veszem, amit jó eséllyel teljesíteni is fogok tudni, felesleges ígéreteknek, amelyek csak a
választás előtt hangzanak el, nem látom értelmét.
Sármellék adottságai nagyon jók, ezek legjobb kihasználása
lesz legfőbb feladatom. Fontosnak tartom a jó kapcsolat és
összefogás kialakítását azokkal az önkormányzatokkal és
szervezetekkel, akik érdekeltek a repülőtér működésében
és hasznosításában.
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• Fontosnak tartom a rossz állapotban lévő utak és kerékpárutak rendbetételét!
• Fontosnak tartom a nagyobb odafigyelést a nehezen és
egyedül élő idős falubeliekre!
• Fontosnak tartom a kulturális és közösségi élet fellendítését a legszebb magyar hagyományok mentén!
• Fontosnak tartom a pályázatok által elérhető lehetőségek
legteljesebb felhasználását!
Ezekről a tervekről a szórólapról is lehet tájékozódni.
A cél mindenképpen településünk nagyobb arányú fejlesztése, erősítése!
Ezekhez kérem az Önök segítségét, az Önök bizalmát, szavazatát. Együtt menni fog!
Kérem, menjenek el szavazni. Biztassák erre családtagjaikat,
barátaikat!
Kívánok minden falubelinek, minden sármellékinek jó
egészséget és sikeres szavazást!
							
Tisztelettel:
Horváth Ferenc
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Kaszásné Németh Hajnalka
független jelölt
Kedves Sármellékiek!
Tisztelt Választópolgárok!
1973. szeptember 12-én születtem Keszthelyen. Szüleim ide Sármellékre hoztak haza, azóta is itt élek most már férjemmel
és kislányommal. A munkám is ideköt, hiszen 21 éve vendéglátással foglalkozunk a településen. Ettől az évtől az iskolai
Szülői Munkaközösség elnökeként is tevékenykedem. Eddig még soha nem indultam képviselőválasztáson, most gondoltam, megpróbálom. Először is szeretném megköszönni a támogatói aláírásokat, hiszen ezek nélkül nem tudnék részt venni.
Nagyon jól esett az emberek bíztatása, jó volt velük beszélgetni. Úgy éreztem, hogy szükség van arra, hogy meghallgassuk
egymást, és ne legyünk egymás ellenségei. Csodákra senki sem képes, ígérni sem szabad, ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy be tudjuk tartani. Egyben azonban biztos vagyok. Ha megtisztelnek bizalmukkal, szavazatukkal, igyekszem minden
olyan dolgot támogatni, ami hasznára válhat településünknek, és nekünk, lakóinak.
Köszönettel: Kaszásné Németh Hajnalka

Németh Attila
FIDESZ-KDNP támogatott, független jelölt
Tisztelt Sármelléki Honfitársam!
Németh Attilának hívnak. Keszthelyen láttam meg a napvilágot 1966 tavaszán. Édesanyám Halász Irén, édesapám Németh
Antal. Családommal a Tüskevár utcában élünk szerény otthonunkban. Négy gyermekünk született, Bence 13 éves, Attila
10 éves, Melinda 6 éves és Ágnes 8 hónapos. Mindhárom iskolás korú gyermekem a Sármelléki általános iskolába jár.
Feleségemmel, Melindával együtt – fáradtságot nem ismerve – próbáljuk szépre, jóra oktatni, nevelni őket. Hívő családban nőttünk fel feleségemmel együtt, ezért az erkölcsös, vallásos nevelés fontosságát tartjuk szem előtt. 2004-től a helyi
egyházközségi testület tagja vagyok. 2011 nyarától a testület világi elnökévé választottak. 2006 – 2010-ig az önkormányzat
képviselőtestületének tagja voltam. Az akkor elvégzett munkámról be is számoltam Önöknek.
Terveim:
• temető méltó rendbetétele és rendszeres gondozása /igény esetén urnafal, déli oldali kerítés, vízhálózat/
• Dózsa György u. 22. elé autóbuszváró vagy esőbeálló
• templom előtti parkoló megvalósítása, de már nem csak papíron
• a szemétszállítás felhasználás arányos átalakítása
Szeretném – szeretnénk – ha végre Sármellék is sikeres, fejlődő falu lenne és elindulna a felemelkedés útján. Ez a falu többet
érdemel. Ebben a munkában támogatóink a kormánypártok, melyeknek teljes bizalmukat, támogatásukat és segítségüket
élvezzük. Ehhez a munkához kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal.
Tisztelettel: Németh Attila

Palotai Péter
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
Palotai Péternek hívnak, Sármelléken lakom születésem óta. Itt jártam óvodába, iskolába, majd Keszthelyen folytattam tanulmányaimat. Szakmát szereztem és leérettségiztem.
Később egy másik szakmát választottam magamnak. A mai napig is a Keszthelyi Kórházban
dolgozom műtőssegédként. A hozzá kapcsolódó iskolát Szombathelyen végeztem. Családiasan élek feleségemmel és fiammal. A Jobbik Magyarországért Mozgalom tagja vagyok. Az
októberi Önkormányzati választásokon indulok a képviselői helyek valamelyikéért. Fiatalos
szemléletemmel szeretnék bekapcsolódni, segíteni Sármellék életébe.
Köszönettel: Palotai Péter
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Itkor Józsefné
független jelölt
Itkor Józsefné, született Magas Ibolya. 44 éves vagyok. Sármelléken nőttem fel, itt élek férjemmel és Máté nevű gyermekemmel. Termékforgalmazóként és a helyi munkahelyem révén nap,
mint nap van alkalmam a lakosokkal találkozni, beszélgetni. Aktív figyelemmel kísérem és követem
gyermekkoromtól fogva Sármellék közösségi életét. Bízom benne, hogy alkalmasnak tartanak és
lehetőséget adnak nekem arra, hogy az Önök érdekeit képviselve segítsem a Testület munkáját.

Novák János
független jelölt
Novák János vagyok, 48 éves. 1990-ben kerültem Sármellékre, rá 5 évre megnősültem. Több helyi rendezvényen is részt vettem, segítettem azok sikerességét munkámmal. Több civil szervezetben
szerepet vállalok, gyakran segítek a Sportegyesület rendezvényein, valamint a Polgárőrség aktív tagja
vagyok. Továbbra is igyekszem a falu életében jelen lenni, és munkámmal hozzájárulni a lakosság
képviseletéhez. Megtisztelnének azzal, ha jelöltségemet támogatnák szavazatukkal.
Tisztelettel: Novák János

Németh Csaba
független jelölt
36 éves vagyok, feleségemmel öt életerős fiúgyermek boldog szülei vagyunk. Legkisebb fiúnk,
a kis Benjámin az újság megjelenése előtt két héttel született.
Gazdasági agrármérnök végzettséggel a munkám vállalati tanácsadáshoz, pályázatíráshoz
kötődik. Az elmúlt két ciklusban, mint képviselőtestületi tag segítettem a községünk önkormányzatát. Hazai és nemzetközi pályázatok, beruházások előkészítésében, megvalósításában
és elszámolásában közreműködtem.
Fontosnak tartom, hogy a településünk ne sodródjon, hanem világos célok mentén igyekezzen eredményeket elérni és szándékait, terveit érvényesíteni.
Három dolgot tartok fontosnak.
• Neveléshez kötődő egészséges, biztonságos infrastruktúra: óvoda-, iskola-, szabadidős infrastruktúra fejlesztése
• Helyi vállalkozások munkájának támogatása, együttműködésük ösztönzése. Ipari parkkal kapcsolatos fejlesztések, beruházások megvalósulásának segítése. Helyi foglalkoztatás támogatása.
• A falu fejlődését és a lakósság közérzetét és biztonságérzetét javító elősegítő elmaradt beruházások pótlása: kerékpárút,
járdák, árkok, táblák, apró változtatások amely sok esetben kevésbé pénz, inkább odafigyelés kérdése
Fontos a turisztikai vonalon összefogni a helyi vállalkozókat, mert számos ötlet még megvalósításra vár.
A képviselőtestületi feladat vállalásával, törekedni fogok arra, hogy a testület nagyobb nyilvánosságot teremtsen a döntések
meghozásában és előkészítésük okáról. Fontosnak tartom a településért felellőséget érzőkkel való rendszeres párbeszédet
és a vélemények meghallgatását, megvitatását.
Szeretném, ha mindenki magáénak érezhetné a települést és ezért szívesen vállalok feladatot a testületben, hogy épülő,
szépülő, békés, kultúrában gazdag, hagyományát ápoló, gyengéket, betegeket, rászorulókat felkaroló helyi közösséggé váljon Sármellék.
Szívesen dolgoznék Önökkel Sármellék jólétéért!
Németh Csaba
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Bogdán István
független jelölt
Bogdán István független képviselő jelölt vagyok.
Keszthelyen 1974-ben születtem egy egyszerű család harmadik gyermekeként. Tanulmányaimat Budapesten végeztem, és ott is kezdtem dolgozni végzetségemnek megfelelően biztonsági szakterületen az egyik országos fiók rendszerrel
rendelkező banknál. Ezután külföldön folytattam pályafutásomat, Magyarország nagykövetségeinek egyik biztonsági rendszer felügyelőjeként. Számítástechnikai életvitelemet megunva, úgy döntöttem, hogy inkább emberi hangokat szeretnék
hallani, és civil pályára léptem. Kommunikációm szerencsére jó, kifejezetten szeretek emberekkel foglalkozni, és nyitottnak
érzem magam szociális téren is. Amiért elhatároztam, hogy képviselője szeretnék lenni a településünknek, az, hogy gondolkodásom szerint nem csak kívülről kell beszélni a problémákról, ha lehet, akkor majd belülről is keressük a megoldást!
• Legfőbb célom, az egyik legnagyobb problémát jelentő tömegközlekedést átszerveztetni, karöltve az erre illetékes szervekkel, céggel. A tömegközlekedés átszervezése az ezzel azonos nagyságú problémát is orvosolná a munkanélküliséget,
mert Sármellék kötödése leginkább Hévízt, és Keszthelyt érinti ebből a szempontból.
• Emellett szeretném, ha településünk arculata rendezettebb lenne, járdák, árkok, és nem utolsó sorban az utak állapota,
és persze a buszmegállók kérdése is megoldásra vár!
Szociális kérdésekben is hagy maga után kívánnivalót a mostani állapot, a bizalom megszavazása esetén azon fogok
munkálkodni, hogy sokkal igazságosabb, és tisztább legyen ezen a téren is a helyzet!
Köszönettel: Bogdán István

Szántóné Kelemen Erzsébet
független jelölt
Kedves sármelléki lakosok!
Szántóné Kelemen Erzsébet (Esi) vagyok.
Pár mondatban szeretnék azon lakosoknak bemutatkozni, akik esetleg nem ismernek.
1969-ben Keszthelyen születtem, azóta abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy – kb. 4 év kihagyással – Sármelléken élhetek.
Édesanyám, egyedül nevelt fel engem és nővéremet. Sármelléken jártam óvodába, iskolába is, majd Zalaszentgóton gimnáziumot és Keszthelyen jogi asszisztensképző iskolát végeztem. Elváltam, gyermekemet édesanyám segítségével egyedül
nevelem. Gyermekem is ide járt óvodába és iskolába is. A falu közösségi életében mindig aktívan részt vettem és részt
veszek jelenleg is. Az óvodában 4 éven keresztül a szülői munkaközösség vezetőjeként tevékenykedtem, majd az iskolában
8 éven keresztül a szülői munkaközösségi tagja voltam. Akkor is és most is részt veszek és segítek a falu életében megrendezésre kerülő rendezvényeken, legyen az falunap, szüreti felvonulás, vagy sportesemény. Éveken keresztül a sármelléki férfi focicsapat sporttudósítójaként segédkeztem. Idén ünnepeljük a női focicsapat megalakulásának 8. évfordulóját, melynek
kezdetektől fogva tagja vagyok és akik segítségére szintén bármikor számíthatott a falu.
Idén ünneplem munkaviszonyom 25. évfordulóját és büszke vagyok rá, hogy soha nem voltam munka nélkül, s nem volt
számomra lehetetlen. Jelenleg 10 éve már, hogy a Keszthelyi Járásbíróságon tisztviselőként dolgozom. Munkámat nagyon
szeretem, becsülettel és teljes tudásommal végzem, melynek elismeréseként a tavalyi évben én lettem az év kitüntetett
dolgozója.
Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt azzal, hogy elolvasta bemutatkozásom és úgy dönt, hogy szavazatával alkalmasnak
tart a képviselői feladatok ellátására.
Tisztelettel: Szántóné Kelemen Erzsébet (Esi)
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