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Polgármester jelöltek
MATOLCSY GYÖNGYI polgármester-jelölt
Tisztelt Balatonakarattyai Választópolgárok!
Matolcsy Gyöngyi üzemgazdász vagyok, férjezett, két felnõtt fiú édesanyja.
A településért és az itt élõk közösségéért tenni akaró ember. Érzek magamban annyi erõt, tapasztalatot, lelkesedést, hogy Balatonakarattya jó polgármestere legyek.
Az új önkormányzat felállítása és az önálló mûködés elindítása nehéz, de szép feladat, ehhez
kérem támogatásukat. Kérem, hogy a velem induló képviselõjelölteket – dr Détár Bianka, dr
Imrédy Szabolcs, Rozs Péter, Ránky Péter – is támogassák szavazatukkal, hogy együtt dolgozhassunk a település és az Önök érdekében.

VATICS ERZSÉBET polgármester- és képviselõjelölt
Kedves Balatonakarattyai Választópolgárok!
Vatics Erzsébet vagyok, helyi vállalkozó, nyolc éve képviselõ; egy felnõtt fiatalember édesanyja és egy gyönyörû kislány nagymamája.
A leválásért sokat küzdöttünk, szeretném, ha a folytatásban polgármesterként vagy képviselõként részese lehetnék az elsõ önálló testületnek, hogy tovább küzdjek a céljaink eléréséért.
Azokat támogassák, akikben bíznak, hogy egy jó csapat dolgozhasson együtt
Balatonakarattyáért!

Képviselõ jelöltek
Dr. Détár Bianka képviselõ jelölt
1998 óta dolgozom Balatonkenese II. sz. felnõtt háziorvosi körzet orvosaként. Az itt eltöltött 16 év alatt ismertem meg Önöket, az itt élõ és nyaraló emberek, valamint a település
problémáit és sok esetben örömeiket is. Óriási bizakodással nézek az ÚJ AKARATTYA jövõje elé. Hiszem, hogy az itt lakók és a nyaralótulajdonosok összefogásával felépítjük a Balaton
keleti kapuját, amin belépve minden itt lakót, ide nyaralni jövõt és itt átutazót is jó érzés tölt
el. Álmaim Akarattyáján jó élni, jó lenni, jó nyaralni! Ennek megvalósítása érdekében szeretném tudásomat képviselõként kamatoztatni Matolcsy Gyöngyi polgármester jelölt csapatában.

Enzsöl Gábor képviselõ jelölt
Tisztelt Akarattyai Választópolgárok!
Indulok az akarattyai választásokon képviselõként, mert szeretném a terveimet megvalósítani: létesítsünk munkahelyeket az itteni embereknek. Egyik lehetõségünk, hogy építsük meg
az AKARÁTIA TERMÁLFÜRDÕT konkrét tervekkel, szakértõkkel. Ezt nem csak megépíteni kell, hanem üzemeltetni is, így lesz munkahely, a bevételébõl pedig fejleszteni tudjuk
Akarattyát. Nem én vagyok a fontos, hanem a program, amit kínálok, ehhez kérem a támogatásukat szavazatukkal, hogy mindezt tudjam képviselni.
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Farkas Sándor képviselõjelölt
Tisztelt Választó Polgárok!
Farkas Sándor vagyok. Beruházások elõkészítésével és megvalósításával foglalkozom, vállalkozóként.
2006-tól szakmai javaslataimmal próbáltam a segítségére lenni a település vezetõinek. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a falugyûlés határozata értelmében részt vehettem a leválási
dokumentáció összeállításában, valamint a sikeres népszavazás elõkészítésében. Büszkeséggel
tölt el, hogy segítõimmel összállítottuk 2013 októberében Balatonakarattya fejlesztési elképzeléseit a 2014-20-as Európai Uniós idõszakra.
Meggyõzõdésem, hogy Balatonakarattya önálló településként igenis megállja a helyét, de csak
és kizárólag akkor, ha olyanok képviselik, akik rendelkeznek szakmai felkészültséggel, továbbá akik tudják és akarják vállalni a felelõsségteljes sok-sok munkát!
Azért kérem a támogatásukat és a szavazatukat, hogy a településfejlesztés ügyét még hatékonyabban tudjam képviselni a Településünk érdekében.

Dr. Imrédy Szabolcs képviselõjelölt
Tisztelt Balatonakarattyai Választópolgárok!
44 éves ügyvéd vagyok, egy leánygyermek édesapja. Családom az 1930-as évek óta kötõdik
Akarattyához, mikor Szente Károly – anyai nagyapám – nyaralót épített az Állomás téren.
A település önállóságának elnyeréséhez szükséges leválási dokumentációval kapcsolatos jogi
tevékenység végzésével kivettem részem az önállóságért folyó harcban. A választásokon
Matolcsy Gyöngyi polgármesterjelölt csapatában indulok.
Kérem szavazatukat, hogy tudásomat és tapasztalatomat az új önkormányzat szakmai felépítésében kamatoztathassam az Önök - és így Akarattya érdekében.

Kiss Tamás képviselõjelölt
1953-ban születtem. Feleségemmel együtt hosszú ideje dolgozunk Akarattya fejlõdéséért. Az
évek során megtanultuk, hogy csak az a terv valósul meg, amelyért keményen megdolgozunk.
Foglalkozásom informatikus.
10 éve vagyok tagja a részönkormányzatnak. A jövõben, arra kell törekedni, hogy Akarattya
igazi, takaros balatoni település legyen. Korszerû strandok, fürdõk, szálláshelyek sok munkalehetõséget teremthetnek, és bevételt hoznak az önkormányzatnak is. Településünk évtizedes
lemaradásban van az utak, járdák, sétányok, csapadékvíz elvezetés megépítésében. Remélem,
be tudjuk hozni a lemaradást!
Megtiszteltetésnek venném, ha az elsõ önálló települési Testület tagja lehetnék.

Lengyel János képviselõjelölt
61 éves vagyok, születésemtõl a településen élek.
1978-tól feleségemmel, Péter Klárával és gyermekeinkkel.
2014–ben Balatonakarattya Fejlõdéséért néven Alapítványt hoztam létre, és megjelentetjük az Akarattyai Szilfalevél újságot, melyet teljes mértékben magánemberek adományából
fedezünk.
2006-ban és 2010-ben képviselõnek választottak, köszönöm Önöknek. 2008-ra sikerült elérnünk az eladósodás felszámolását. A várva várt fejlõdés azonban elmaradt: megnyert pályázat visszavonása, pályázatok elutasítása, káoszos Testületi ülések, határozathamisítás, személyes támadások. A fejlõdés most valóban elkezdõdik!Ezért dolgoztam eddig is,szeretnék továbbra is!
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Mocher Istvánné képviselõjelölt
Tisztelt Akarattyai Választópolgárok!
Mocher Istvánné, Szõke Erzsébet vagyok. Szeretnék pár mondatban bemutatkozni azoknak, akik még nem ismernek,
és azoknak is, akik ismernek, de nem tudják rólam, hogy milyen vagyok.
Itt születtem Balatonakarattyán, és az óta is itt élek. Itt jártam óvodába, iskolába; sõt a munkám is idekötött. Nyugdíjazásomig a MÁV-nál dolgoztam. Minden közösségért folyó munkában, aktív koromban és most is részt vettem és veszek.
Jelenleg a helyi nyugdíjas klub vezetõje vagyok. Szeretnék a lakosokért és a településért dolgozni.

Ránky Péter képviselõjelölt
Tisztelt Balatonakarattyai Választópolgárok!
Nyugdíjas gépészmérnök vagyok. 20 éven át vállalkozóként egy külföldi cég magyarországi
képviseletét láttam el. Nagyapám a Balatonakarattyai Fürdõtelep díszelnöke volt. 60 éve járok Akarattyára, 2008 óta állandó lakos vagyok, ismerem a település mindennapjait, közéletét. Tagja voltam a leválást elõkészítõ bizottságnak, a BART-nak. Anyagunkban én írtam
Akarattya történetét. Helytörténészi munka a hobbim.
Matolcsy Gyöngyi csapatában indulva szeretnék részt venni Akarattya jövõjének építésében.
Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak ebben.

Rozs Péter képviselõjelölt
Tisztelt Balatonakarattyai Választópolgárok!
Rozs Péter 41 éves vállalkozó vagyok, nõs, két gyönyörû kislány édesapja. Családom 1969
óta él Akarattyán. Itt alapítottam elsõ cégemet, mely nyaralók ellenõrzésével és õrzésével, ill.
gondnoki és gondozási feladatokkal foglalkozott. Életünket ezen a településen képzeljük el.
Tenni szeretnék az akarattyai közösségért. A leválási folyamat egyik civil kezdeményezõje voltam. Közösségi ember vagyok, ezért indulok Matolcsy Gyöngyi csapatában.
Kérem támogassanak, hogy együtt dolgozhassunk Akarattya jövõjének érdekében.

Turcsányi Károly Tibor képviselõjelölt
1952-ben születtem az Alföldön, de szüleim válása után Székesfehérvárra kerültem. Sokat
nyaraltam a Balatonnál, ahol a természetfotózás, a filmezés lett egyik nagy szenvedélyem.
Hobbim a vitorlázás, és jelenleg természetfilmet készítünk a „Balaton a víz felõl nézve” címmel. Itt élünk párommal a löszfal tetején, és legkedvesebb háziállatunk a róka, aki sokszor kezünkbõl eszik. Sokat éltem a világ távoli országaiban: Chicagóban, Brazíliában, Thaiföldön,
és sok érdekes ötletet tapasztaltam, melyekbõl itthon, településünk fejlesztésben is sokat lehetne hasznosítani. Szerintem Akarattya fekvése kiváló, viszont természeti értékei jelenleg kihasználatlanok: egy elhivatott, önzetlen vezetõség talán kibontakoztathatja. Ebben bízzunk
mindannyian!

Udvardy Gábor képviselõjelölt
45 éves vállalkozó vagyok, feleségemmel és 4 gyermekemmel itt Akarattyán teremtettünk otthont, itt
élünk életvitelszerûen, itt igyekszünk boldogulni.
Az önállósodás egyik kezdeményezõje voltam és annak folyamatában aktívan részt is vettem, majd a leválást elõkészíteni hivatott Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) elnökeként folytattam a megkezdett munkát. A mostani választások kínálják azt a lehetõséget, hogy valóban a kezünkbe kerüljön a
településünk sorsa és a jövõje. Meggyõzõdésem, hogy a településhez való erõs kötõdés, a mindennapok
gondjait és örömeit itt megélõk jogosultak az önszervezõdés és irányítás átvételére. Ez is volt a cél: a
döntéshozatalt közelebb hozni azokhoz akikrõl szól. E megkezdett tevékenységet kívánom folytatni azzal, hogy függetlenként részt kívánok venni a település önkormányzatában mint képviselõ.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, mindenképpen azon leszek, hogy a település lakossága erejének és az itt üdülõk támogatásának öszszefogásával élni tudjunk településünk fejlesztésének lehetõségeivel, hogy behozzuk a lemaradásunkat, és élhetõ, kiegyensúlyozott
barátságos, településsé válhassunk!

