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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Jánszky Lajos László
polgármesterjelölt

A Duna-kanyarból származom, de több,
mint 30 éve már annak, hogy a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem elvégzése után Herendre érkeztem, és a Herend-vidéke MgTSZ
növénytermesztési ágazatának egyik vezetője
lettem.
Bármerre is sodort az élet, bárhol is volt
a munkahelyem, életem fix pontjává örökre
Herend vált. Dolgozhattam pénzintézetek
szakértőjeként, vezethettem különböző szövetkezetek növénytermesztési ágazatát, lehettem vállalkozó, mindig Herendre tértem haza.
Itt alapítottam családot. Feleségem a Herendi Porcelán Manufaktúra külkereskedője,
idősebb fiam Veszprémben a Pannon Egyetemen, a fiatalabb a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett
diplomát.
2007-ben az igazságügyi és rendészeti miniszter szakterületemen országos igazságügyi
szakértői tevékenységgel bízott meg. Néhány
éve elismert szakmai munkám alapján a
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Agrártudományi Szakbizottságának elnökségi
tagja vagyok.
Harmadik éve a Dobra 2006 Mezőgazdasági
Integrációs és Szolgáltató Kft. ügyvezetői
igazgatója vagyok. A Kft. az elmúlt évben
nettó árbevétele alapján bekerült a megye 200
legjobb vállalkozása közé.
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Azok közé az emberek közé tartozom, akik
szívesen vállalnak közéleti megbizatásokat,
hogy segíthessenek másoknak.
Két éves megszakítással 5. ciklusban tevékenykedem Herend város képviselői testületében, ahol mindig próbáltam hasznára lenni
a településnek.
5 évig voltam a Herendi Horgászegyesület
elnöke, és úgy gondolom, hogy horgásztársaim segítségével sikerült ebben az időszakban
is maradandót alkotnunk.
A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület alelnöke vagyok, amely a legutóbbi
uniós ciklusban mintegy két milliárd forint vidékfejlesztési forrást mozgósíthatott a tagsággal bíró 29 bakonyi település önkormányzatának, civil szervezeteinek és vállalkozásainak.
Ezen forrásokból történt Herenden a templom
felújítása, a közterületen megvalósított kamera rendszer kiépítése, és jutott 5 millió forint
a buszmegálló felújítására is.
Második diplomámat aktiválva tagja vagyok a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamarának.
Meggyőződésem, hogy az évek alatt felhalmozódott tudásommal, tapasztalatommal és
a FIDESZ-KDNP támogatásával polgármesterként a képviselőként elértek sokszorosát
tudnám megvalósítani városunk érdekében.

Program:
1.) Jó kapcsolatot ápolni a manufaktúrával! Turizmus fejlesztésén alapuló, államilag
preferált közös projektek megvalósítása.
2.) Gyermekeink minőségi oktatása a
jövőnk záloga. Herendi identitás akkor
alakul ki legkönnyebben, ha az óvodai és
az általános iskolai nevelést és oktatást
Herenden kapja a gyermek.
3.) Tartalmas, aktív életet biztosítani az
időseknek!
4.) Rendszeres ifjúsági programokkal,
állandó szórakozási lehetőségek megteremtésével kiszolgálni a fiatalság igényeit!
5.) A helyi vállalkozásokkal aktív kapcsolatot ápolni! Számon tartani a tevékenységi
köröket, és minden olyan beruházást, szolgáltatást, amely megvalósítására herendi
vállalkozás is képes, lehetőség szerint
preferálni kell.
6.) A kulturális élet fellendítésével kiszolgálni a lakosság igényeit. Tartalmas
előadások, zenés, táncos estek. Ehhez
adott a minden igényt kielégítő kultúrház.
7.) Kiszámítható rendszeres támogatást a sportnak! Minden szakosztálynak
előteremteni azt a pénzösszeget, amely
biztosítja a zavartalan működést.
8.) A településhez méltó úthálózat és
csapadékvíz elvezetés megvalósítása.
Az elmúlt nyár özönvízszerű esőzései
bebizonyították, hogy településünkön a
csapadékvíz elvezetése nem megoldott.
Elsődleges feladat, hogy az úthálózat
rekonstrukciójával ezt is rendezzük.
9.) A felső városrész tömegközlekedésének megoldása, buszmegállók a 8-as
főút mindkét oldalán. A nemzetfejlesztési
miniszterrel folytatott megbeszélések után,
minden remény meg van arra, hogy lesz
megoldás erre a problémára is.
10.) Az ipari terület gyalogos megközelítésének biztosítása. Nem tartom helyesnek, hogy az a száz dolgozó, aki jelenleg is
a 8-as főút túlsó oldalán dolgozik, ne tudja
megközelíteni munkahelyét gyalogosan,
csak óriási kerülővel. Teljesítjük ezt az
önkormányzati feladatot is.
11.) A vasútállomás teljes felújítását kezdeményezzük a MÁV felé, és vele együtt
fel kell újítani a Vasút utca burkolatát is.
Tárgyalásokat kezdünk abba az irányba
is, hogy a gyorsvonatok megálljanak Herenden.
12.) Virágos település: Nem fordulhat
elő, hogy szénaboglyák éktelenkednek
Herend kapujában. A Herendre érkező
nyírt pázsitot és virágokat láthat csak.

Tisztelettel:
Jánszky Lajos László
Az Önök polgármester-jelöltje

polgármesterjelölt

ÚJ LENDÜLETET HERENDNEK
Tisztelt Választópolgárok!
Korábban Önökhöz eljuttatott választási
levelemben már olvashattak személyemről
és megismerhették programom főbb elemeit
is. Köszönöm, hogy ajánló aláírásukkal több
százan támogatták jelölésemet, beszélgetéseink során biztattak, javaslataikkal segítettek.
A Veszprém megyei Csöglén születtem.
Már gyermekként a tanári pályára készültem,
amit a Pápán töltött középiskolás évek tovább
erősítettek. Érettségi után a Szombathelyi
Tanárképző Főiskola magyar-népművelés
szakán szereztem első tanári diplomámat.
Itt kötöttem házasságot, férjem hivatásos
katonaként szolgált, a vasi megyeszékhelyen éltünk, ott született első gyermekünk
is. 1985-ben Veszprémbe költöztünk, ahol
az egyetemi közművelődésben dolgoztam,
közben újabb bölcsész diplomát szereztem.
Második gyermekünk 1989-ben született,
ekkoriban kezdtük meg Herenden családi
házunk építését. Ideköltözésünket motiválta
a település szépsége, fekvése és persze a rokoni
szálak is idehúztak. Diplomás gyermekeink
Budapesten élnek.
Herenden pedagógusként kezdtem dolgozni, majd hamarosan önkormányzati képviselővé választottak. Nagy lelkesedéssel, tenni
akarással vettem részt a helyi közéletben,

két ciklusban képviselőként, majd négy évig
köztisztviselőként dolgoztam a hivatalban.
Ez motivált arra is, hogy közigazgatási, majd
jogi és szakjogászi végzettséget is szerezzek.
1999-ben Herend elnyerte a városi címet, a
településen látványos fejlődés indult: épületek
újultak meg, új létesítmények készültek, a város kulturális- és sport élete virágzott, művészeti csoportok, civil szervezetek, mozgalmak
alakultak. Szépítettük a várost, a polgárok
örömmel vettek részt a közösségi munkában.
Városszépítő egyesület alakult, mely napjainkra éppen megszűnőben van.
Választási levelemben is utaltam már rá,
hogy a 2004. évi időközi választások után
Herend fejlődése megtorpant: a hivatali, és az
intézményi vezetés átrendeződött, egyre szürkül, hanyatlik a város korábbi jelentős kulturális- és sportélete. A civil kezdeményezések,
mozgalmak nem kapnak kellő támogatást, a
város közterei, útjai gondozatlanok, az infrastruktúra egyre romlik, a lakossági tájékoztatás hiányos, az itt élők elégedetlenek, amit
nap, mint nap én is érzékelek. A polgárokkal
folytatott beszélgetések során visszatérően
megfogalmazták, hogy megszűnt a párbeszéd
a település vezetése és a lakók között. Így
fordulhatott elő, hogy a 8-as úttal kapcsolatos
lakossági igények nem kerültek érvényesítésre.

HEREND ÉRTÉK, MEGTARTÓ ERŐ –
TEGYÜNK EGYÜTT HEREND
MEGÚJÍTÁSÁÉRT!
A választópolgárok, civil szervezetek,
mozgalmak képviselőinek felkérését elfogadva vállalom a megmérettetést, alkalmasnak és felkészültnek érzem magam
a polgármesteri feladatokra. Itt az ideje,
hogy a megszerzett tudást, tapasztalatot
Herend érdekében kamatoztassam, újra
lendületbe hozzam a várost.
Terveim közt első helyen szerepel, hogy
kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést alakítsunk ki a manufaktúra vezetésével, együtt gondolkodjunk Herend
jövőjéről. Elengedhetetlen, hogy a helyi fejlesztések, beruházások ügyében
együttműködjünk a megyeszékhellyel,
különös tekintettel a 8-as főút bővítése
kapcsán adódó lehetőségekre, a megyei
fejlesztések hatására.
El kell érnünk, hogy az EU-s és a kormányzati források olyan produktív beruházásokba áramoljanak, amelyek elősegítik a
herendi vállalkozások működését, a helyi
szolgáltató- és vendéglátóipar bővülését,
új szálláshelyek létrehozását, a fiatalok
letelepedését.
A városvezetésnek azon kell lennie, hogy a
herendiek Herenden dolgozhassanak, bővüljön a közfoglalkoztatás, de keressünk
és támogassunk új munkalehetőségeket
biztosító vállalkozásokat.
Herendnek minden adottsága megvan
ahhoz, hogy fejlesszük az idegenforgalmát, meghonosítsuk a turizmuskülönböző
formáit, előtérbe állítva ezzel a környezettudatos, fenntarthatóságot biztosító
szemléletmód formálását.
Szükséges a Herenden meglévő szellemi
tőke aktivizálása, egyesítése, a kulturális- sportélet felélesztése, a közösségek,
egyesületek, erkölcsi és anyagi támogatása, a helyi értékek összegyűjtése és a
település történetét bemutató nemzetiségi
tájház kialakítása.
Kiemelkedően fontos számomra a nyilvános, polgár közeli önkormányzati vezetés
megvalósítása, a lakosság bevonása a
döntések előkészítésébe, a széleskörű
tájékoztatás, és a polgármesteri hivatalban a szolgáltató jellegű, ügyfélbarát
ügyintézés.

Hívom Önöket választási fórumomra
szeptember 29-én 18.00 órakor a Művelődési házba, kérem, hogy október
12-én szavazzanak bátran a változásra,
voksukkal adjanak bizalmat!
Tisztelettel:
dr. Bíró Eszter
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Dr. Bíró Eszter

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
ROVAT CÍME

Vajai László

független polgármester- és képviselőjelölt

és működtetést teszi lehetővé. A város
élhetőbbé válásához az egyik legsürgetőbb feladat a csapadékvíz elvezetés
problémájának megoldása.
Kapjon nagyobb hangsúlyt az idősek
megbecsülése, a fiatalok helyben tartása, bevonásuk a város életébe! Az
aktív egyesületekre, a városi sportéletre
figyelmet és anyagi erőforrást kell biztosítani tervezetten, kiszámítható, lefektetett
szabályok szerint.
Településfejlesztés, városüzemeltetés,
közösségépítés e három területet egyensúlyban tartva kell a munkát végezni. A
közösségépítés személyi és tárgyi feltételeit már megteremtettük.
Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában szerepeltettük a legfontosabb
fejlesztési céljainkat, így a belterületi
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, az iskola bővítését, a belterületi utak
felújítását, összekötő út építését Herend
és Bányatelep között.
Céljaink elérhetőek: felelős gazdálkodással (önerő rendelkezésre áll), sikeres pályázati tevékenységgel és összefogással.
A legfontosabb, hogy az itt élő emberek
jól érezzék magukat! Legyen pezsgő, jól
élhető, vonzó kisváros Herend.

Vajai László vagyok, nős, feleségemmel 3
felnőtt gyermekünk van. Feleségem a Herendi
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Herendre költözésünk óta ott dolgozik. A
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után közvetlenül -1981-től - a
Herendi Porcelánmanufaktúrában, ill. jogelődjénél helyezkedtem el közgazdászként. Az ott
eltöltött 23 év alatt több felelős választott
tisztséget töltöttem be (MRP, Igazgatóság).
2004 novemberétől az Önök bizalmából polgármesterként dolgozom. Fő feladatomnak
tekintettem az önkormányzat gazdasági
stabilitásának megteremtését, Herend érdekeinek szem előtt tartását, a bizalom és
őszinte emberi kapcsolatok fenntartását. A
közel 10 éves polgármesteri tevékenységem
során annak a szellemében dolgoztam, hogy
a Képviselő-testület jó előkészítő munka és
alkotó vita után megalapozott döntéseket
tudjon hozni,.
Mottóm: „A becsületesség a legjobb
politika.” (Adam Smith angol közgazdasági
szakíró). Ma, holnap és holnapután is szeretnék úgy kimenni az utcára, hogy mindenki
szemébe bátran bele tudjak nézni!
Az eltelt 4 év rendkívül mozgalmas volt. A
ciklus elején végrehatott adósságkonvertálás
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jelentősen könnyített a terheken, kezelhetővé
tette a forráshiányos gazdasági környezet hatásait. A gazdasági stabilitás megteremtése és
a működés biztonsága mellett a legszükségesebb fejlesztéseket is megvalósítottuk. Emellett ezen időszakban további beruházások is
megvalósultak (buszpályaudvar felújítása,
járda és parkoló építése az egészségháznál,
kamerarendszer kiépítése stb.). A gazdálkodási szigor mellett nagymértékben segítette
a fejlesztéseket a saját bevételek növekedése
(8-as út), pályázati források, valamint az
adósságkonszolidáció. Jelenleg 102.1 millió
Ft pénzállománnyal rendelkezünk (nem
pedig adóssággal!), amit városunk fejlesztésére kívánok fordítani!
A jövőre nézve fontos feladat a jövedelemtermelő munkahelyteremtés feltételeinek
megteremtése. Szolgáltatási tevékenység
bővítésével a bevételek növelését érjük
el. A város útjait teljesen újjá kell építeni,
a felsőváros és a majolika közlekedési
gondjait meg kell oldani. Az iskola és
óvoda energetikai korszerűsítése gazdasági előnyökkel jár, az egészségház teljes
rekonstrukciója az ellátás körülményeinek
javítása mellett a gazdaságos fenntartást

Herend alapvető érdeke, hogy konstruktív,
nyílt és tisztességes együttműködéssel
dolgozzon minden megválasztott képviselő. Határozott célom, hogy hozzátegyem mindazt a település életéhez,
amit ma egy polgármester megtehet.
Folytatni szeretném az eddigi munkát, a
ma is érvényes program továbbfejlesztésén dolgozom.
A mostani bemutatkozásom mellett részletes tájékoztatást adok polgármesteri
programomról a közeljövőben megjelenő
kiadványomban, valamint a választási
fórumon.
Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Herendi Lakosok!

Kísérjék figyelemmel a jelöltek programjait, vegyenek részt a fórumon és bátran keressenek kérdéseikkel, minél nagyobb számban
vegyenek részt a választáson.
Köszönöm Önöknek az eddigi bizalmat, és
köszönöm, hogy ismételten indulhatok a választásokon jelöltként. Megválasztásom esetén tevékenyen fogom képviselni az Önök és
Városunk érdekeit. Kérem, támogassanak
a választásokon, hogy Herenden a tiszta
közélet, biztos alapok megteremtése
után a fejlesztések kerüljenek előtérbe.

képviselőjelölt

Tisztelt Herendi Választópolgárok,
Bemutatkozásom röviden: … 57 éves vagyok, … 1985-ben költöztem családommal
Herendre, … négy gyermekem itt nőtt fel, …
ezt a települést tekintem otthonomnak. Munkahelyem folyamatosan a Herendi Porcelánmanufaktúra volt különböző beosztásokban,
… 2005 óta kereskedelmi igazgatói pozícióban
dolgozom. Az elmúlt 20 évben nem kis részem
volt a Manufaktúra MRP (Munkavállalói
Résztulajdonosi Program) keretében történő
privatizációjában és ezen igazságos tulajdonosi szerkezet fenntartásában. Jelenleg is tagja
vagyok az MRP szervezet vezetőségének.
Az Önkormányzat tevékenységében az
első demokratikus választások, 1990 óta részt
veszek képviselőként és a legutóbbi ciklusban
a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi

Dr. Csetényi Tünde
képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Dr.
Csetényi Tünde vagyok, független képviselő
jelölt. Herenden élek családommal, Általános
Iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. A
Lovassy László Gimnáziumban érettségiztem,
a győri Tanítóképző Főiskolán szereztem első
diplomámat, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász
diplomát szereztem. Jelenleg ügyvédként
dolgozom. Két gyermekem van, Milán 24
éves táncművész, a Budapesti Operettszínház táncosa, Patrik 15 éves az idén kezdte a
Lovassy László Gimnázium angol tagozatán
tanulmányait.
Herend Város Önkormányzatában 2004
óta töltök be képviselői tisztet, az Önök
jóvoltából, melyet ezúton is nagyon szépen
köszönök. Képviselőségem alatt mindig igyekeztem a lehetőségeimhez mérten a városunk
érdekeit, valamint a lakosság által felém intézett jelzéseit szem előtt tartva részt venni az
Önkormányzat munkájában.
Megválasztásom estén a jövőre nézve célkitűzéseimet a következőkben foglalnám
össze: legfontosabb feladatnak tartom az

bizottság elnökeként. Voltak nehéz helyzetek
és „viharos” képviselőtestület ülések, ennek
ellenére mindig megtaláltuk a kompromis�szumos megoldást - úgy érzem, hogy ehhez
én is aktívan hozzájárultam. Az elmúlt években az önkormányzat helyzete pénzügyi és
gazdasági szempontból sokat javult, amit
nagyrész a jelenlegi kormány támogatásának
köszönhetünk, illetve helyi forrásból, pályázatokból és takarékosabb gazdálkodással is
sikerült néhány fejlesztést megvalósítanunk
az Általános Iskolában, Központi Buszpályaudvar, településközpont, Egészségház felújításával, térfigyelő biztonsági kamerarendszer
kiépítésével … és belátható időn belül a 8.sz.
főút felújítása és biztonságosabbá tétele is
megvalósul.
Az elmúlt hetekben sokaktól hallottam olvastam, hogy az önkormányzat életében
szükséges lenne a változás. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Örvendetesnek látnám,
ha a képviselőtestületbe néhány fiatal jelölt
is bekerülne, akik idővel átveszik a település
irányítását. Ebben a folyamatban készséggel
ajánlom együttműködésemet, amennyiben
Önök újra megtisztelnek szavazatukkal.
Szesztay László

Önkormányzati bevételek növelését, további iparterületek kijelölésével, vállalkozások
támogatásával, iparűzési adó kedvezmények
bevezetésével. Bízom benne, hogy a 8-as
főút bővítése révén a meglévő vállalkozások
fellendülnek és további munkahelyteremtő
létesítmények települnek városunkba.
Gondot kell fordítani a nyugdíjasok, valamint a hátrányos helyzetűek segítésére,
a lakosság komfortérzetének javítására, intézmények hatékonyabbá tételére, valamint
közösségi programok szervezésére. Fontos
a lakossággal, Porcelánmanufaktúrával, a
herendi vállalkozókkal, valamint az Önkormányzati intézményekkel, az egyházzal, és
egyéb Herenden működő szervezetekkel a
folyamatos kapcsolattartás, ahol lehetőség
nyílik a közös, ránk nehezedő feladatok
megbeszélésére, és annak lehetséges megoldásaira. Hangsúlyt kell fektetni továbbá a
testvérvárosi kapcsolatok ápolására, valamint
a fiatalok szabadidős és sport tevékenységeinek támogatására. Rengeteg a megoldandó
feladat, amit nem tudok itt felsorolni, de ha
bizalmat kapok képviselőként, támogatni
fogom az Önök által megválasztott Polgármestert munkájában döntésemmel, hisz az
Önkormányzás közös döntéseken alapul, ami
meghatározza jövőnket!
Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat!
Tisztelettel: Dr. Csetényi Tünde
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Szesztay László

Képviselőjelöltek
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Horváth Krisztián
képviselőjelölt
Horváth Krisztián vagyok Veszprémben
születtem 1976. augusztus 13-án /pénteken/.
Nős, kettő fiúgyermek apukája, akik 12 és
5 évesek.
Kisebb megszakítással 10 éves koromtól
pontosabban 1986-tól élek Herenden, általános iskolai tanulmányaimat itt fejeztem be,
a szakmámat Pápán tanultam ki.
Szakmai gyakorlatot külföldön szereztem 1
évet voltam Ukrajnában – egy húsüzemi cég
beindításának lehettem részese. Utána 2 évet
Németországban dolgoztam.
A Tesco üzletlánc veszprémi egységénél
hentes eladóként kezdtem és területi igazgató beosztással jöttem el. Házasságkötésem
után egyéni vállalkozóként – mint hentes – a
húsboltommal állok a lakosság szolgálatában.
Munkámból kifolyólag nap mint nap találkozok a herendi emberekkel – rövid beszélgetéseinkből elém tárulnak örömeik és
gondjaik, melyek mindig kapcsolhatók a nagy
közösséghez, Herendhez.
Ezért gondoltam, hogy szívesen vennék
részt Herend közéletében, hasznára lenni a
településnek.

Nyitott vagyok a környezetemben élő emberek problémáira, segítő készen, józan ésszel
és szívvel állok bárki elé.
Lehetőségeimhez mérten segítséget is nyújtok a hozzám fordulóknak, vagy a rászorulóknak.
Szeretném megismerni az Önkormányzat
működését. Érdekelne, hogy a régi rendezvények – sörfesztivál, juniális stb. – aminek
szerintem közösség összetartó ereje is volt,
miért maradtak el?
Az Önkormányzat és a lakosság között és
a lakosság és az Önkormányzat közötti információ áramlás gyenge – ezen mindenképpen
kellene változtatni.
Fontosnak tartom, hogy a közmeghallgatásokon minél több herendi vegyen részt és
elmondják a problémáikat, gondjaikat.
Akár egy „panaszpostaláda” kihelyezésével is hozzá lehetne járulni a problémák
feltárásához.
Szeretnék egy szép virágos élő, összetartóbb Herendet.
Ha egyetértenek a gondolataimmal együtt
változtassuk meg városunkat.
Szavazataikkal támogassák a FIDESZ KDNP polgármesterjelöltjét és képviselő csapatát.
Köszönettel
Horváth Krisztián képviselő jelölt.

Csótai Csilla
képviselőjelölt

Csótai Csilla vagyok. Veszprémben születtem, 1966-ban. 23 évig Bándon nevelkedtem.
A Veszprémi Vegyipari Szakközépiskolában
érettségiztem, majd gépészmérnöki oklevelet
szereztem Pécsen a Pollack Mihály Műszaki
Főiskolán.
Dolgoztam a Városlődi Majolikagyárban,
a hajdani Bakony Művek gyújtógyertya gyárában, a Herendi Porcelánmanufaktúrában.
Jelenleg a Veszprémi Petőfi Színház alkalmazottja vagyok, mint műszaki ügyintéző.
Három lányommal és férjemmel 13 éve
élünk Herenden.
Két kisebb lányunk Pécsen tanul, mentőtiszt, illetve pszichológus hallgatók, nagyobb
lányunk Bordeaux-ban a földrajz kutató mesterképzést végzi.
Szabad időnkben sokat túrázunk főként
itthon, de ha tehetjük szívesen megyünk az
Alpokba, a Tátrába és Erdélybe.
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Néhány hónapja Jánszky László azzal
keresett meg, hogy szeretné, ha a csapatába
tartoznék. Olyan témákban számítana rám,
mint a gyermekeknek, fiataloknak szóló
programok szervezése, a sport és túrizmus.
A településen nagyon sok természetet
ismerő értő és féltő ember van.
Az Ő tudásukat és tapasztalutakat összehangolva a fiataloknak is példát lehet mutatni
arra, hogy városunk értékeit megtartva aktív
közösséget alkossanak, s tegyenek a szükebb
hazájukért.
Ezek fontos kérdések egy település megítélésében, élhetőségében.
Nagyon sok jó példa van, amiket városunkban is meg lehetne valósítani, s hiszem, hogy
ezen működő ötletekre a herendi családok is
fogékonyak.

Képviselőjelöltek
RovAt címe

Sági János Róbert
képviselőjelölt

Sági János vagyok. Közel 30 éve élek a
településen. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, indulok a képviselő választáson.
Programom egyszerű. Mint a nevében is
benne van, képviselni szeretném Önöket,
Titeket. Megígérhetem a településen lévő beruházások kizárólag helyi vállalkozók munkájából valósulnak meg. Nem fogadom el, hogy
pénztelenségre hivatkozva semmi fejlesztés
nem történt Herenden, kivéve az utóbbi 2
hónapot. A római kori mondás, miszerint
„Kenyeret és Cirkuszt” kell adni a népnek,
úgy gondolom a mai napig megállja helyét.
Megígérhetem a lehetőségeimhez mérten
mindent megteszek. Legyen munka és kulturális élet! Független jelöltként indulok, mert
még nem született olyan párt, amelyet szívből
magamévá éreznék.
Magamról: 1994-ben felsőfokú végzettséget szereztem az Egyesült Államokban,

Hegyi Gábor
képviselőjelölt
Kedves Herendiek!
1974-ben születtem. Feleségemmel és fiaimmal, a Vasút utcában építkeztünk. Szüleim és
testvéreim is Herenden élnek.
Általános iskolai tanulmányim után Ajkán
a Bródy Imre Gimnáziumban informatikusként szakérettségiztem. Munkahelyeimen is
képeztem magam épületgépész, műszaki rajzoló, értékesítési menedzser és kereskedelmi
vezető képesítéseket szereztem. Német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.
Herendet az elmúlt években NEM a dinamikus, felfelé ívelő fejlődés jellemezte. Sajnos!
Ennek nem csak objektív, hanem szubjektív
okai is voltak.
Ezt a lemaradást csak egy lendületes,
dinamikus, fiatal képviselőtestület képes
behozni. A fejlődés elengedhetetlen feltétele
az összefogás és az egyetértés.
Az legégetőbb feladatunk, hogy a 8-as
főúton a felső buszmegálló fennmaradjon,
így városunknak ezen része sem legyen kirekesztve a tömegközlekedésből. A lakosok
nagyobb hányada időskorú nyugdíjas, de sok
a kisgyermekes fiatal, a tanuló és több műszakban tevékenykedő aktív dolgozó. Nekik
is joguk van egy közeli buszmegállóhoz!

marketing-kommunikáció szakon. Társalgási
szinten beszélem az angolt és a lengyelt.
Szerencsés embernek érzem magam, hiszen
elmondhatom, hogy bejártam a világot.
Rövid ideig éltem Szingapúrban ill. Floridában is, de szívem és a családom mindig
haza húzott.
Az első szabad választásokon a Zöld Párt
megyei listáján indultam. A természet védelem a mai napig szívügyem.
Nagyon sok tervem és elképzelésem van
Herenddel kapcsolatban. Remélem segítségetekkel megvalósulnak.
Köszönettel: Sági János Róbert

NEM lehet tőlük elvárni, hogy több mint
egy kilométert gyalogoljanak a megszűnő
buszmegállók miatt! Sem hajnalban, sem
nappal, sem késő éjszaka.
Mindemellett még sok-sok feladat vár ránk.
Az egyik legfontosabb feladatunk volna,
hogy a Porcelánmanufaktúrával egy kölcsönös
előnyökön nyugvó, gyümölcsöző és hosszú
távú kapcsolatot építsünk ki, mert elszomorítónak tartom a jelenlegi helyzetet.
Fontos, hogy egy sport és kulturális támogatási rendszert felállítsunk! Sajnos a sport és
a kulturális élet is elhanyagolt. Következetes
segítséggel, attraktív kommunikációval újraélesztjük városunkat a 10 éves Csipkerózsika
álmából.
Herend zöldterületei az alföldi tanyavilág
hangulatát idézik. Városgondnokságunkat
azonnal át kell szervezni, és a néhány renitens
dolgozó számára nyilvánvalóvá kell válnia
annak, hogy véget ér a „túlzottan jókedvű”,
a tó partján a szénaboglyák takarásában
piknikező, „megfáradt” munkások időszaka
Herend közterületein!
Úgy gondolom, hogy manapság Herendért
a legtöbbet Jánszky László vezetésével tudnánk tenni. Mivel a testület létszáma nem
túl magas, ezért ellendrukkert, a lendületet
visszafogó képviselőt nem célszerű közénk
választani.
Tisztelettel :
ifj. Hegyi Gábor az Önök képviselő jelöltje
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Domonkos Gabriella
képviselőjelölt

Domonkos Gabriella vagyok, herendi lakos.
Mencshelyen voltam gyermek, általános
iskolai tanulmányaimat Nagyvázsonyban végeztem. Három testvérem van, iker testvéremmel 1987-ben kerültem Herendre, akkor még
faluba : a Fischer Mór Porcelánipari Szakmunkás-képző Iskolába, melynek elvégzése után
a Herendi Manufaktúrában helyezkedtem el,
és azóta is, mint porcelánfestő itt dolgozom.
Szabad időmben fa lemezekre festek és égetek
tájképeket, és dám agancsokra vések vadász
jeleneteket.
Egy nagykorú gyermekem, és számos unokaöcsém van. Az ő életüket nyomon követve
látom az iskola sportkör és a gyermekek helyzetét, problémáit a környezetemben.
A porcelán manufaktúrában munka közben
nap, mint nap szembesülök a településen lakó
munkatársaim gondjaival. Szeretnék segíteni
abban, hogy ne szűnjön meg a buszmegálló a
8-as úton a felső városrészben, valamint fontosnak tartom, hogy gyalogosan át lehessen
kelni az ipar területre.

Halászi Dóra
képviselőjelölt
Tisztelt Herendiek!
Halászi Dóra vagyok és immár tizennyolc
éve vallhatom magam herendinek. A településhez már ezelőtt is volt kötődésem, hiszen
édesanyám és nagyszüleim is a Porcelán Manufaktúra dolgozói voltak.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy nemcsak itt élek, hanem itt is dolgozom
a helyi általános iskolában, mint tanítónő,
illetve mozgásfejlesztő pedagógus. Ez év májusáig a helyi óvodában is dolgoztam, mint
mozgásfejlesztő pedagógus. Ennek köszönhetően a családokat érintő kisebb-nagyobb
problémákra, örömökre jó rálátásom van. Az
információk hamarabb juthatnak el hozzám,
hiszen napi kapcsolatban állok a herendi gyerekekkel, szüleikkel, nagyszüleikkel.
Alaptermészetemből fakadóan a tenni akarás a közösségért, a segítségnyújtás sohasem
esett nehezemre. Lehetőséginkhez képest
anyagilag és önkéntes munkával is segítettem, illetve családommal együtt segítettük a
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Azért jelentkeztem képviselőtestületi tagnak, hogy ezeket a gondokat segítségemmel
megpróbáljuk orvosolni, a környezetünket
pedig szebbé tenni.
Fontosnak tartom, hogy támogathassuk
azokat akik rászorulnak . Külön figyelmet
fordítanék a sport finanszírozására, valamint
kiemelten támogatnám az óvodai munkát. Ki
kell építeni egy jól működő szociális támogatási rendszert elsősorban az időseknek és
azoknak akiknek szükségük van rá.
Amennyiben egyetért az itt megfogalmazott céljaimmal kérem az október 12-én
az önkormányzati választáson szavazatával
támogasson.
Tisztelettel :
Domonkos Gabriella
képviselőjelölt

Herendi Családsegítői Szolgálat és a Herendi
Védőnői Szolgálat munkáját. Négy éve pedig
az Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány Kuratóriumának önkéntes elnökeként
koordinálom az Alapítvány munkáját.
A férjem Hollandiából költözött Magyarországra, hiszen a közös életünket, amelynek
meghatározó eleme a család- és hazaszeretet,
a hívő keresztény értékrend, csak itt tudtuk
elképzelni.
Négy gyermeknek lehetünk büszke és
szerencsés szülei. Dalma éa Tímea lányunk
egyetemista, Csaba és Gyöngy Virág pedig
a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola nyolcadikos és harmadikos
diákja.
Most láttam elérkezettnek az időt, az
Önök támogatásával- ha erre alkalmasnak
és méltónak tartanak-, hogy még aktívabban
részt vegyek a település életében. Képviselőként képviseljem első-sorban a gyermekek,
az ifjúság, az idősek – ez által a herendi
családok - érdekeit. Fontosnak tartom a helyi
civil szervezetek megerősödését, munkájának
segítését, a helyi vállalkozói réteg megtartását,
bővítését. Megköszönve figyelmüket, bizva
támogatásukban, tisztelettel:
Halászi Dóra
képviselőjelölt

Képviselőjelöltek
RovAt címe

Eckert Zoltán
képviselőjelölt

Tisztelt Herendiek!
Eckert Zoltán vagyok, 1973.11.27-én születtem Ajkán. Feleségemmel és 6 éves kislányommal Herenden élünk.
Az általános iskola 8 osztályát a Herendi
Általános iskolában végeztem el, majd szakmunkásként a Herendi Fischer Mór Szakmunkásképző Intézetben végeztem. Később
az érettségi bizonyítványt levelező tagozaton

Sóskuthy István Tamás
képviselőjelölt
Sóskuthy István vagyok, 1963-ban születtem Veszprémben és ott végeztem az
iskoláimat, a Lovassy László gimnáziumban
érettségiztem 1982-ben. Budapesten, a Külkereskedelmi Főiskolán szereztem diplomát
1986-ban. Ezután a veszprémi Balaton Bútorgyárban kezdtem dolgozni a külkereskedelmi
osztályon, majd később, mint export manager
döntöttem úgy, hogy 20 éves munkaviszony
után a vállalkozói szférában próbálom ki magam. Jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozom
a bútoriparban, elsősorban európai országok
különböző cégeinek a termékeit gyártatom
Magyarországon és exportálom ezeket az
Európai Unióba. 1993-ban költöztem feleségemmel és 3 gyermekemmel, két fiúval és egy
lánnyal, Veszprémből Herendre.
Képviselőjelöltként, céljaim nem sokat változtak az elmúlt négy évhez képest, aminek
oka elsősorban az, hogy szinte semmi sem
történt ezeket illetően a most véget érő önkormányzati ciklusban, az elhangzott ígéretek
ellenére.
Akkor és most is kiálltam többek között a
herendi úthálózat, a szolgáltatások fejlesztése
mellett, a helyi vállalkozók támogatása és a
turizmus elősegítése érdekében.

szereztem meg, majd Gyöngyösön a Károly
Róbert főiskolán vadgazdálkodási végzettséget szereztem. Jelenleg egy Svájci tulajdonú
cég alkalmazottja vagyok, ezért gyakran
tartózkodok külföldön.
Képviselőként szeretnék bővebben tájékozódni azokról a lehetőségekről, melyekkel
Herend város fejlesztése elősegíthető, majd a
lehetőségek ismeretében a közreműködésemmel próbálnék hasznára lenni a településnek.

Úgy gondoltam és ma is ezt képviselem,
hogy egy adott település hangulatát mindenképpen meghatározza a sport jelenléte.
Nem csak a fiaim példájából kiindulva, de
ha valamilyen sporttevékenységet űzhetnek
a fiatalok és erre megvan a lehetőségük a lehető legkisebb pénzügyi ráfordítással, akkor
energiát nem kímélve bele is vetik magukat
az adott sportágba, aminek természetesen
megvan a maga jellemformáló hatása. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a város és a
manufaktúra gyakorlatilag magára hagyta
a herendi sportot, így mindent meg fogok
tenni, mint a futball klub elnöke is, hogy ez
megváltozzon.
Azt gondolom, hogy napjainkban, a polgárok által helyesen megválasztott jobboldali
kormányzás segítségével egy olyan polgármester és mellette működő képviselőtestület
tud hatékonyan dolgozni és a kitűzött célokat
megvalósítani, amelyik minden tekintetben
közel áll a jelenlegi politikai elithez.
A fő célom, képviselőként történő megválasztásom esetén mindenképpen az, hogy
a herendi polgárok egyszerűen jól érezzék
magukat a lakóhelyükön és ehhez egy biztonságot teremtő, nyitott, jól és kiszámíthatóan
működő önkormányzatra, valamint képviselőtestületre van szükség. Ebben szeretnék én
a segítségükre lenni.
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Magasházi Rudolf
képviselőjelölt

Tisztelt Választó Polgárok!
Magasházi Rudolfnak hívnak, 35 éves
vagyok születésem óta Herenden élek. Faipari
majd magas- építész technikusként végeztem
Veszprémben. A választás közeledtével sokan
lázban égnek és próbálják megtalálni a jelöltek
közül azokat, akik a legtöbbet tudnak majd
tenni Herend jövője érdekében. Magam is
azért indultam, hogy részese lehessek Herend
fejlődésének és hasznos tagként segédkezhessem az önkormányzat ez irányú munkájában.
Rengeteg dolog van városunkban, amin
érdemes és kell is változtatni, illetve meglévő problémákat megoldani, mint például
a megfelelő csatornázás, az utak felújítása,
a sportegyesület újbóli fellendítése, Herend
megszépítése. De emellett, amit legalább ilyen
fontosnak tartok, az a herendi fiatalok támogatása a bölcsisektől a felsőoktatásban tanuló,
valamint a dolgozó fiatalokig, beleértve a
kisgyermekes családokat is. Ők a következő
generáció, akik jelenleg egy ingerszegény
környezetben élnek itt. Pedig ők azok, akik
színt tudnak hozni az életünkbe.

Dr. Pfundné Dr. Altai Elvira
képviselőjelölt
Dr Altai Elvira vagyok, 51 éves, születésem
óta herendi lakos. Általános iskolába is Herenden jártam, majd a középiskola elvégzése után
a pécsi orvostudományi egyetemen szereztem
diplomát. 3 gyermekem van, nevelésükben, ellátásukban édesanyám segít. 27 éve dolgozom
a veszprémi kórház belgyógyászati osztályán,
mint belgyógyász, haematológus, onkológus
szakorvos. Jelenleg a megye haematológiai
szakellátásáért vagyok felelős. Másodállásban
kb. 10 éve felülvizsgáló főorvosként dolgozom.
5 cikluson át, összesen 17 éve vagyok Herend
önkormányzatában képviselő, 10 éve Vajai
László Polgármester Úr javaslatára a testület egyetértésével pedig alpolgármesterként
tevékenykedem. Munkámból kifolyólag is
sokan ismernek, igyekeztem mindig a herendi
emberek javát, érdekét szolgálni. Az elmúlt
10 év nehéz anyagi körülmények között, sok
munkával, de békében és nyugalomban telt el,
melynek alapja volt a jó testületi együttműködés, különösen az utóbbi 4 évben. Polgármester Úrral, mint a „ Nyugodt Erő” markáns
képviselőjével , -aki mindig alapos, higgadt
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Azt szeretném, hogy több lehetőség legyen a játékra, kikapcsolódásra, szórakozásra
és egy igazi közösségi élet alakulhasson ki
városunkban.Ez működik máshol is, nálunk
miért ne működhetne? Ezen segíthetne például egy állandó szabadtéri kis színpad is, ahol
az emberek rendszeresen összegyűlhetnek,
ahol a helyi iskolai növendékeink, fiataljaink
is felléphetnének előttünk, amit eddig iskolai rendezvényeken, ünnepségeken tehettek
csak meg. Rengeteg talentum él itt, akiket
kötelességünk felkutatni és lehetőséget adni
nekik arra, hogy megmutathassák, illetve
kibontakoztathassák tehetségüket.
Ezen kívül az önkormányzat által szervezett ünnepségek, sportesemények, koncertek, hagyományőrző vásárok, főzőversenyek,
gasztronómiai fesztiválok, játékos vetélkedők,
könyvvásárok, filmvetítések, táborok, játszópark, oktatóprogramok, kiállítások, gyalogos
vagy kerékpártúrák is felpezsdíthetnék a város
életét. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen.
De ahhoz, hogy ebből bármi is megvalósulhasson Kedves Barátaim, a Ti ötleteitekre
és segítségetekre is szükség van! Tájékozódjatok és gyertek el szavazni, hogy életet lehelhessünk ebbe az amúgy csodás kisvárosba!
Tisztelettel:
Magasházi Rudolf

és megfontolt-, jól kiegészítjük egymást.
Fontosnak tartom a demokrácia betartását,
a pártsemlegesség fenntartását, egy érdeket
ismerek, a város érdekét, és az itt élő emberek
boldogulását. A jövőt illetően fontosnak tartom a belterületi utak állapotának javítását,
a 8-as út bővítése kapcsán a település megközelítésének biztosítását, különös tekintettel a
felső városrészre. Szorgalmazom és dolgozom
azon, hogy a településen tevékenykedő kulturális, sport és egyéb, a közösség érdekében
működő szervezetek anyagi támogatása előre tervezett, áttekinthető és kiszámítható
legyen. Másfél éve az önkormányzat anyagi
helyzete már pozitívra fordult, lehetőségünk
volt az első fejlesztések megvalósítására, amit
a jövőben folytatni szeretnénk. Az önkormányzat pénzügyi mérlege jelenleg is pozitív.
Eddig szerényen, de a lakosságot nem terhelve
igyekeztünk a működést fenntartani és a lehetőségekhez mérten apránként fejlődni,-pl.
egészségház saját erős és társadalmi munkával
történő felújítása- ami reményeim szerint a
jövőben fel tud gyorsulni. Amennyiben az
eddigi munkám alapján ismét bizalmat kapok
Önöktől, hasonló szellemben kívánom folytatni a közös munkát. A személyes találkozón
részletesebben is beszélnék, melyre szeretettel
várom Önöket.

Képviselőjelöltek
RovAt címe

Kaphegyiné Szabó Mária
képviselőjelölt

Várpalotán születtem 1958-ban. Gyermekkoromat Ajkán töltöttem. A Veszprémi
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem pénzügyi-ügyintéző szakon. 1981-ben a
Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szereztem matematika - ének-zene szakos tanári
diplomát. Ajkán és Kislődön tanítottam kétkét évet, közben munka mellett folytattam
tanulmányaimat. Budapesten szereztem „A”
kategóriás karvezetői engedélyt a Népművelési Intézetben.
1987-ben költöztünk Herendre. 1990 őszétől tanítok a herendi iskolában.
Három felnőtt fiunk van, már dolgoznak
illetve tanulnak.
A falu (később város) közösségi életébe
igyekeztem bekapcsolódni. Kórust vezettem,
a Christkindl csoportokkal foglalkoztam,
operalátogatásokat szerveztem nem csak is-

Huszárné Fazekas Andrea
képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Kérem azok, akik még nem ismernének,
fogadják sok szeretettel a 2014. évi Önkormányzati választás kapcsán rövid bemutatkozásomat: Huszárné Fazekas Andrea
vagyok, 1972. január 18-án születtem, 36
éve élek Herenden. Két gyermekem van, fiam
19, lányom pedig 16 éves. Általános iskolai
tanulmányaimat Herenden, középiskolai tanulmányaimat pedig az ajkai Bródy Imre Gimnáziumban folytattam. 2011. december 21-én
közgazdász diplomát szereztem pénzügy és
számvitel szakon. 2002-től a helyi általános
iskolában, 2005-től pedig több mint 7 éven
keresztül a herendi Polgármesteri Hivatalban
dolgoztam humán és pénzügyi munkakörben.
Jelenleg kormánytisztviselőként dolgozom a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Veszprémi Kirendeltségénél, humán területen.
Folyamatosan nyomon követtem és követem a
település fejlődését, az önkormányzat működését. Ismerem a települési szinten megoldásra
váró problémákat, feladatokat. Tudom, hogy
az itt élő emberek egy olyan várost szeretnének, ahol jól érzik magukat. Jogos elvárás,
hogy az önkormányzat az állampolgárokat

kolásoknak. Részt vettem a német kisebbségi
önkormányzat munkájában több cikluson
keresztül. A települési önkormányzat képviselőjelöltjeként 4 éve indultam először, az Önök
bizalmából képviselői mandátumot kaptam.
Tagja voltam a humán ügyek bizottságának
és a pénzügyi bizottságnak is. A rám bízott
feladatot igyekeztem becsületesen és tisztességesen elvégezni. Az Önkormányzat szűkös
anyagi lehetőségei látványos eredményeket
nem tettek lehetővé az első években, de az
intézmények folyamatos működését sikerült
biztosítani. A művészeti csoportok, sportkörök munkáját a tiszteletdíjunkból támogattuk.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, ismét az oktatást, közművelődést és az ifjúság
szabadidős tevékenységének eltöltését szeretném támogatni .

megfelelően tájékoztassák, informálják, a
döntések előtt véleményüket kikérjék. A
civil szervezetek kezdeményezéseit felkarolni és minden lehetséges módon segíteni
kell. A vállalkozásokkal egy oda-vissza jól
működő kapcsolatot kell kialakítani. Mind a
civil társadalom mind pedig a vállalkozások
érezhessék, hogy aktív szereplői a helyi eseményeknek, fejlesztéseknek. A 2014-2020-as
Európai Uniós pályázati ciklus veszi kezdetét
hamarosan. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
pályázatokra, melyek forrást jelenthetnek új
fejlesztések, projektek megvalósításához. Tapasztalataimat elsősorban a humán, pénzügy
és szociális téren tudom a közösség érekében
felajánlani. Szeretnék a település kulturális
életében aktívan részt venni, munkámmal
e kis közösséget szolgálni. A problémák
megoldásán kell dolgozni és nem azt keresni,
hogy mit, miért nem lehet megoldani. Egy
új, pozitív szemléletben együtt dolgozó, a
település lakóit tiszteletben tartó és érdekeit
valóban képviselő testület tagja szeretnék
lenni. Kérem Önöket, hogy az október 12-i
választásokon tiszteljenek meg bizalmukkal
és szavazatukkal, hogy az elkövetkezendő
években képviselhessem az Önök érdekeit.
Tisztelettel:
Huszárné Fazekas Andrea, független jelölt

2014. szeptember
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Képviselőjelöltek
RovAt címe

Dr. Brodmann Péter
képviselőjelölt

Tisztelt Herendiek!
Engedjék meg, hogy független képviselőjelöltként bemutatkozzak. Dr. Brodmann Péter
vagyok. Ügyvédként dogozom. 2008-ban
költöztem Veszprémből Herendre. Korábban
Veszprémből gyakran látogattam ki Herendre,
mert tetszett a földrajzi fekvése a csendes
kisvárosi nyugalom. Jól éreztem magam falú,
később városnapokon, a Búcsúban amikor az
árusok sora a templom előtt kezdődött. Jó volt
a vízi színpad. Mára ezek már csak emlékek,
ma már nagyon csendes, ingerszegény a városunk. A régi idők maguktól nem jönnek vissza,
azért tenni kel. Ha nem teszünk semmit, akkor Herend tovább öregszik. Lehet, hogy a régi
idők már nem jönnek vissza, de az új időnek
meg kell találni a kapcsot a múlttal. A múlt
értékeire épülő új időnek új életteret, életcélt
kell adni a jelennek, a jövőnek, különben Herend tovább öregszik és a fiatalok elhagyják
városunkat. Az ilyen kivándorlás mindenki
tudja mivel jár. A város fejlődése jobb esetben

Arnold Mária
Nemzetiségi képviselőjelölt

Arnold Mária vagyok. Herenden nőttem fel
és tanulmányaim után ide jöttem vissza, mint
német-földrajz szakos tanár. A Herendi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában
dolgozom. Szeretek nyelvet tanítani, de szívesen oktatok német és magyar népismeretet is.
Örökségként kaptam a helyi hagyományok,
szokások tiszteletét, talán ezért fordult érdeklődésem ezek mélyebb megismerése, gyűjtése
felé. Lejegyeztem a Christkindl-járás szokását,
nagyanyáink gyermekkorának eseményeit,
mondókáit. Úgy tapasztaltam, hogy ezek életben tartása fontos egy kis közösség számára,
és vallom, hogy megértőbbek, elfogadóbbak
azok az emberek, akik sokszínű kultúrában
nőnek fel. Nem kell nagy dolgokra gondolni:
az éneklés, a tánc, a karácsonyi és egyéb ünnepi szokások, vagy akár egy jó „sváb” ételrecept
is lehet ilyen összetartó erő.
A múlt tisztelete motivált abban, hogy
alapító tagja voltam a Német Nemzetiségi
Dalkörnek, s próbáltam Német Nemzeti-
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megáll, rosszabb esetben leépül a város. Azt is
tudjuk, önerőből ma már fejlődni nem lehet,
de a pályázatok világát éljük. Szinte mindenre
lehet pályázni. Ezt a forrást kell megkeresni.
Tennivaló van bőven. Rosszak az utak a
város egyes részein megoldatlan az esővíz
elvezetése. Nem következhet be az, ami pár
évvel korábban történt, nevezetesen amikor az
esővíz elárasztotta a város egyes részeit. Ezt
meg kell előzni. Van tennivaló a diáksport,
tömegsport, szabadidő, egészségügy, kultúra
terén. Három iskola van, abból kettő kihasználatlan. Sokba az kerül, ami áll és nincs használva, nincs hasznosítva. A korábbi, ill. a még
aktív városi vezetők nem találták meg a város
fejlődését biztosító pályázati forrásokat. Úgy
gondolom, ha a múltban nem találták meg,
akkor a jövőben sem fogják megtalálni. Új
dolgok csak új emberek új ötletéből születnek.
Kívánok Önöknek a választáshoz megfontolt,
bölcs döntést, az új városvezetésnek kitartást,
erőt, alkotó szellemiséget.
Tisztelettel:
dr. Brodmann Péter független jelölt

ségi Kulturális Egyesületen keresztül hozzájárulni Herend hagyományainak feltárásához. Fontosnak tartom, hogy továbbra is
jól működjön a Német Nemzetiségi Dalkör,
a Vergissmeinnicht Tánccsoport. Jó lenne,
ha lenne ennek egy utánpótlás csapata is.
Egy-egy herendi svábbálban szívesen próbálkoznának a fiatalok is a tánclépésekkel. Ezért
támogatom a báli hagyomány újjáélesztését.
Régóta megoldásra váró kérdés egy helyi tárgyi emlékeket megőrző, bemutató gyűjtőhely
kialakítása, aminek szükségességét tenném
talán az első helyre, hiszen jelenünk a múltban gyökerezik. A gyerekek népismeret órák
keretében ismerhetnék meg a gyűjteményt,
de a felnőttek is gyarapíthatnák ismereteiket
a segítségével. Ne feledjük: a régi tárgyak
előbb-utóbb eltűnnek!
Nem lehet minden kérdést rögtön megoldani, de minden apró eredmény értékes, az
összefogás pedig szép eredményeket hozott
eddig is.
Hivatalos és baráti találkozókon gyakran
beszélgetek más nemzetiségi településen élő
emberekkel. Tapasztalatokat és némi tájékozottságot gyűjtöttem az évek során. Ezekkel
szeretném segíteni a megalakuló új kisebbségi
önkormányzat munkáját.

Nemzetiségi Képviselőjelöltek
RovAt címe

Lennert Hajnalka
Nemzetiségi képviselőjelölt

1978-ban születtem, azóta is Herenden élek,
itt, ahol már a dédszüleim is.
Jelenleg Ajka-Bakonygyepesen dolgozom
egy kereskedelmi kft-nél, mint import beszerző. Férjezett, két iskolás gyermek édesanyja
vagyok.
Fontos számomra a hagyományőrzés, főleg
azóta, mióta a fiaim megszülettek. Rajtuk keresztül látom, hogy ami nekem gyermekként
még természetes volt (pl. bizonyos ételeknek
csak a sváb nevét használtuk itthon), nekik
már mennyire nem az. Fontosnak tartom,
hogy tisztában legyenek magyarságuk mellett a sváb származásukkal is, adott esetben

Hudi Katalin
Nemzetiségi képviselőjelölt
Hudi Katalin vagyok, a veszprémi Katedrában dolgozom német vezetőtanárként. Bár
több mint 30 éve Herenden élek, családom
Hárskútról származik, mely – akárcsak Herend - szintén sváb település. Nagyszüleim
még beszéltek svábul, a velük töltött idő
nyomán a nyelv, a szokások, az ételek, a jókedv és mókázás a család mindennapjainak
részévé vált, ebbe nőttünk bele öcsémmel és
unokatestvéreimmel.
A gyerekkori élmények, a Herendi Általános
Iskola színvonalas németoktatása indítottak el
pályámon is, a móri Táncsics Mihály Gimnázium német nemzetiségi tagozatának elvégzése után, a Pannon Egyetemen, Veszprémben
szereztem diplomát. Némettanár lettem, majd
a német nemzetiségi gyermektáncoktatói
tanfolyamot is elvégeztem Pécsett.
A pécsi tanfolyamra Fódi Judittal jártunk,
és sok szó esett arról, hogy Herenden is kellene
egy felnőtt tánccsoport, ahol ápolhatjuk a
német nemzetiségi hagyományokat. A szót
tett követte, 2006. januárjában megalakítottuk a Vergissmeinnicht tánccsoportot, mely
a Herendi Német Nemzetiségi Kulturális

vállalják és legyenek rá büszkék.
A Vergissmeinnicht tánccsoportban kezdetek óta táncolok férjemmel együtt.
Úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni őseinkről, hagyományainkat ápolni
kell. Az előző nemzetségi önkormányzati
képviselők áldozatos munkáját szeretném
folytatni. Megkönnyíti helyzetemet, hogy
ebben családom is támogat.
Köszönöm hogy bizalmukkal megtiszteltek: Lennert Hajnalka

Egyesülethez csatlakozhatott. Azóta is együtt
táncolunk, herendi és környező falvakból
járnak a táncostársak a jókedvű próbákra,
sokat utazunk külföldre és belföldre egyaránt.
Idén azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy
az újra életre keltjük a Herendi Lakodalmast
az Egyesület énekkarával együtt. Fontos
és nemes feladatnak érzem a projektünket,
hiszen életközeli, látványos formában adjuk
át a régmúlt hagyományait a felnövekvő
generációknak. Nagyban motivál az is, amit
otthonról kaptam útravalóként: össze kell
tartanunk, tartoznunk kell valahova. Olyan
utakkal, kalandokkal, élményekkel lett gazdagabb az életem, melyek az egyesület, a
tánccsoport nélkül kimaradtak volna. Azt
remélem, táncostársaim az egyesület tagjai
is így gondolkoznak erről.
Amint látják, egész életem végigkísérte
és még ma is fő helyet foglal el kis és nagy
családom, a hivátásom mellett az a szellemi
örökség, melyet nagyszüleim és később tanulmányai során részemmé vált.
Az Egyesület és a tánccsoport segítségével
szeretnénk minél több emberrel megismertetni a régmúlt szokásait, szeretnénk minél több
embert bevonni az Egyesület életébe, különös
tekintettel a fiatalokra, hiszen ők jelentik a
jövőt. A Német Kisebbségi Önkormányzat
munkájában való részvétel még több lehetőséget nyújtana erre.

2014. szeptember
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Etlinger Gáborné
Nemzetiségi képviselőjelölt

1955-ben születtem Herenden. Az általános
iskolát itt végeztem, középiskolába Veszprémbe jártam. Születésem óta Herenden élek,
tehát tőzsgyökeres herendi vagyok. Szüleim,
és férjem is itt születtek, nem is tudnánk
máshol elképzelni az életünket. Két felnőtt
gyermekünk van, fiunk Ajkán él, leányunk
pedig Budapesten. Közel 40 évet dolgoztam a
világhírü Porcelánmanufaktúra Zrt. Viktória
Márkaboltjában. 4 hónapja élvezem a nyugdíjas életet.Férjemmel együtt 15 éve vagyunk
tagjai a herendi Német Nemzetiségi Dalkörnek.Az énekkar munkájában a lehetőségeimhez képest eddig is tevékenyen részt vettem.A
munkaidő beosztásom miatt nem mindig sikerült olyan aktívnak lenni, mint amilyennek
szerettem volna. Most, hogy nyugdíjas lettem,
sokkal többet tudok tenni a közösségért.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
az énekkar vezetősége és a jelenlegi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői alkalmasnak találtak arra, hogy jelöltessenek
képviselőnek. A sváb hagyományok ápolását
mindig is szívügyemnek tekintettem, habár
nem vagyok 100%-ban sváb származású.Az
ismeretségi köröm a településen nagy, úgy
érzem, hogy akiknek sváb gyökerei vannak,
azokat ismerem személyesen.Igyekszem úgy
élni és dolgozni, mint sváb őseink. Ha úgy
érzik, hogy méltó vagyok az Önök bizalmára,
kérem, hogy október 12-én szavazatukkal
támogassanak.
Köszönettel:
Etlinger Gáborné

Ujhelyi Kiss Judit
Nemzetiségi képviselőjelölt

Ujhelyi-Kiss Judit vagyok, 1972-ben születtem. Az általános iskolát Herenden végeztem, majd Veszprémben ápolónői képesítést
szereztem. Két gyermek édesanyja vagyok, a
férjem és én is a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt-nél dolgozunk.
Tősgyökeres herendinek mondhatom magam, családom generációk óta itt él.
Részt vettem 1983-ban a Christkindl hagyomány újraélesztésében és ezt a szép
hagyományt ma már a lányom viszi tovább.
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Tagja vagyok a Herendi Német Nemzetiségi
Dalkörnek, ezzel is szeretném továbbvinni a
régi idők sváb dalait.
Fontosnak tartom a hagyományaink megismerését és ápolását, a herendi német közösség
összetartását.

ROVAT CÍME
KözéRDeKŰ

!
FÓRUM:
Az önkormányzati választások alkalmából, október 7.-én 17.00 órai kezdéssel
Fórumot tartunk a Herendi Művelődési
Ház és Könyvtár nagytermében.
Itt személyesen találkozhatnak a jelöltekkel, akik bemutatkoznak és felvezetik
programjaikat.
Minden herendi polgár megjelenésére
feltétlenül számítunk!

A SZAVAZÁS:
ideje:
2014. október 12.
6.00–19.00 óra között.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő,
magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
a.)
lakcímigazolvány és - személyazonosító
igazolvány, vagy
- útlevél, vagy
- vezetői engedély, vagy
b.)
a lakcímet, vagy személyi azonosítót
tartalmazó személyazonosító igazolvány
(régi típusú személyazonosító igazolvány).

(vasárnap)

Szavazni csak személyesen, a kiküldött értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet.

idejű felmutatásával - az állampolgársága
szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel, vagy személyazonosító
igazolvánnyal is igazolhatja személyazonosságát.
Herenden minden szavazóhelyiség
akadálymentesített.
Ha egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a
szavazást megelőzően a helyi választási
irodához nyújthatja be, legkésőbb 2014.
október 10. 16.00 óráig. A szavazás
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Az Európai Unió Magyarországon élő
állampolgára - a lakcímigazolvány egy-

2014. SZEPTEMBER
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Állásfoglalás:
Minden beérkezett szöveges anyag, változatlan formában került az újságba,
a szerkesztőség kizárólag technikailag
készítette elő nyomdai megjelenésre. A
tartalom a jelöltek véleményét képviseli.
Az alacsonyfelbontású képek minőségéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget és elhatárolódik minden politikai
irányultságtól.
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