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Ismét eljött a választás ideje, ezúttal községünk polgármesterét és képviselőit kell megválasztanunk.
Most nyílik alkalom arra, hogy mindenki kifejezhesse tetszését, akaratát. A választópolgárok döntését
szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy a jelölteknek bemutatkozást biztosítunk a Hírforrás választási
különszámában. Megkerestük és megkértük őket, hogy adják meg fontosabb adataikat és néhány sort
írjanak magukról. Ebből állt össze ez a kiadvány. Reméljük segítünk a döntésben.
(szerk.)

Információk a szavazáshoz
A Helyi Választási Iroda közleménye

Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának időpontját 2010.
október 3-ra, vasárnapra tűzte ki. Az alábbiakban a Pilisszentkereszti Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a választásokkal
kapcsolatos főbb tudnivalókról:

Kisebbségi választás
Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottság
a 3/2010. (VIII.09.) HVB sz. határozatával,
és a 4/2010. (VIII.09.) HVB sz. határozatával kitűzte Pilisszentkereszt településen a
szlovák és német kisebbségi önkormányzati
képviselő választásokat 2010. október 3-ra
vasárnapra.
Azon választópolgárok, akiket a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig
kérelmükre felvett a helyi választási iroda
vezetője, 2010. október 3-án részt vehetnek
a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 vagy több, de
legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe.
A települési kisebbségi önkormányzati
választáson az szavazhat, aki
– a szlovák, illetve német kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását
nyilatkozatával vállalta,
– 2010. október 1. napjáig nagykorúvá
váló magyar állampolgár,
– a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik,

– szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
A kisebbségi választásokon tehát csak akkor szavazhat, és csak akkor lehet jelölt, ha
– kérelmére – a jegyző felvette a kisebbségi
választói jegyzékbe!
A szavazásra Pilisszentkereszten az e célra létrehozott, önálló szavazókörben (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12. Szlovák ház előtér) kerül sor.
A szavazólapon az érintett kisebbség
minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt
sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, ezért
szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek
lesznek.
A szavazólap 2 nyelven készül, magyarul
és az adott kisebbség nyelvén.

A szavazás módja
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig
lehet.
– Szavazni csak személyesen lehet.
– A szavazatszámláló bizottság először
megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. A személyazonosság és a
lakcím igazolására a következő, érvényes
igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító

igazolvány (régi, könyvecske formátumú)
vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január
1-jét követően kiállított vezetői engedély
(kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. A
szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a
polgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.
Fontos ezért, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Amennyiben a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a
választópolgár részére a szavazólapokat és a
borítékot. A szavazólapokat a választópolgár
jelenlétében bélyegzik le. A szavazólapok átvételekor a választópolgárnak alá kell írnia a
névjegyzéket.
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett,
illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe
tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető
figyelembe.
Végül a szavazólapokat tartalmazó borítékot az urnába kell helyezni.
➺
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Választási kampány
A Ve. rendelkezései szerint a választási
kampány fogalmába tartozik a választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölő
szervezet népszerűsítése, választási gyűlés
szervezése, plakát elhelyezése, önkéntesek
igénybevétele.
A választási kampány 2010. október 3án 0 óráig tart. A szavazás napján 0 órától a
szavazás befejezéséig választási kampányt
folytatni tilos!

Plakát
Pilisszentkereszt szép, rendezett faluképének megőrzése érdekében a választási plakátok kihelyezésének szabályaira külön is
felhívjuk a figyelmet. A választási eljárásról szóló törvény bizonyos korlátozásokkal
szabadon lehetővé teszi a választási kampány időszakában a választási plakátok kihelyezését. A plakátok elhelyezője, illetve
akinek érdekében elhelyezték köteles gondoskodni 2010. november 2-ig az eltávolításukról.

Szavazás a bejelentett
tartózkodási helyen
(igazolással szavazás)
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül
bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy
– igazolással – bejelentett tartózkodási
helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt
2010. június 16-át megelőzően jelentette
be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
– Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00
óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is
kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010.
szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
– Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
– Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye
szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson
feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a
szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

Szavazás mozgóurnával
Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt,
és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, írásban kérheti a szavazás napja
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előtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól, hogy részére biztosítsa a
bizottság a mozgóurnás szavazást.

Kiket választunk?
Pilisszentkereszt településen minden választópolgár három szavazólapot kap:
– megválaszthatja Pilisszentkereszt község

polgármesterét – a szavazólapon lévők
közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
– megválaszthatja a Pilisszentkereszt köz
ség önkormányzatának képviselő-testületét – a szavazólapon lévők közül
legfeljebb 6 jelöltre, vagy kevesebbre
adhatja le a szavazatát,
– megválaszthatja a megyei közgyűlés
tagjait – a megyei listás szavazólapon 1
listára adhatja le szavazatát.

A 2010. október 3-án tartandó önkormányzati és kisebbségi
önkormányzati választás HVB által nyilvántartásba vett jelöltjei:
Becságh András

Polgármesterjelölt:

Katona-Berényi István

Független

Kvintovics László

Független

Lendvai József János

Független

Motika András

Becságh András
Demjén Tamásné
Galda László Antal
Galda Levente
Galó László
Havelka József
Jánszki István Miklós
Katona-Berényi István
Kvintovics László
Miklós-Kovács János
Orosházi Géza József
Papp Viktor
Papucsek Zoltán
Skripek Ferencné
Szemán Rózsa

Független

Független

Egyéni képviselőjelölt:

Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Német kisebbségi képviselő jelöltek sorrendje – sorsolás útján:

Skripek Ferencné
Spiegelhalter Zoltán
Rusznyák János Gábor
Dr. Graf Zoltán
Orbán Vilmos Ferenc
Mák Flóra
Piláth Rezsőné

(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)
(Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület)

Szlovák kisebbségi képviselő jelöltek sorrendje – sorsolás útján:
Szova István Jánosné
Galda József Antal
Fuhl Imre
Havelka József
Demjén Tamásné

(Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
– Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
– Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete)
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
– Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
– Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete)
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
– Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
– Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete)
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
– Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
– Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete)
(Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
– Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
– Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete)

Pilisszentkereszt, 2010. szeptember 14.

Helyi Választási Iroda Vezetője
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Polgármesterjelöltek
Becságh
András

Budapesten,
Zuglóban
születtem 1955-ben. Huszadik éve élek Szentkereszten. Fiaim közül ToPolgármesterjelölt
mit, „Tamás atyát” a falu
és képviselőjelölt
templomjáró része jól ismeri, öccsének Daninak,
aki a Szentendrei Református Gimnázium tanulója, rendszeresen hallhatták gyakorló orgonajátékát
délutánonként a templomi
karzat felől. Ami tanulmányaimat illeti, egy útépítő szakközépiskola után
szereztem építőmérnöki diplomát 1977-ben az Ybl Miklós Építőipari Főiskolán. Földmérőként kezdtem pályámat. Később kisebb-nagyobb mély- és
magasépítési munkák után dolgoztam városgazdálkodási cégnél is, megyei
nagyvállalatnál más-más alacsonyabb vagy magasabb vezetői munkakörben. Volt időm megtanulni, hogy mindenki kedvére tenni nem lehet.. 15
éve vállalkozó vagyok, saját cégem van. Építőipari kivitelezéssel, műszaki
szaktanácsadással foglalkozunk. Az eltelt több mint harminc év tanulsága az, hogy az emberek mind emberből vannak, tehát legtöbbjüket a személyes, jobb esetben csoportérdekek vezérlik. Egyéni érdekek feszegetik
a közös feladatot, a közös célt. A közös nevezőt megtalálni nem mindig
egyszerű...

Katona-Berényi
István

A közéletben 1988 óta veszek részt, akkor alapítottuk meg Pestszentlőrincen az MDF helyi csoportját, önkormányzati képviselőnek is megválasztottak 1990-ben. Szentkereszten 1998-ban indultam először választáson, akkor a középmezőnyben végeztem, de ez még nem volt elég a bejutáshoz. Az MDF széthullása után helyünket keresve 2003 nyarán alapítottuk
meg a Fidesz helyi szervezetét, ahonnan hosszas habozás után, de inkább
belátva, hogy nekem ez a fajta pártoskodás nem fekszik, 2008-ban kiléptem, félreálltam.
Az elmúlt négy évben képviselőként, alpolgármesterként dolgoztam a
falunkért, a változó lehetőségek, és a legjobb tudásom szerint.
Szívesen tevékenykedem civil szférában is. A Szentendrei Református
Gimnáziumért Egyesületnek alapítása (1995) óta tagja vagyok, az elnöki
tisztséget is betöltöttem egy ciklusban, 2005-2010 között.
Szentkereszten 2002-ben alakítottuk meg a Polgári Kört, amelynek a
mai napig titkára vagyok. A Kör 2003-tól egyesületként működik, 2008ban pedig elnyertük a közhasznú minősítést.
Régi vágyam, sőt célom egy élhető falu, melyet egy olyan önkormányzat
vezet, mely odafigyel öregre-fiatalra, kicsire-nagyra. Gondja van a falura,
annak épített és természeti környezetére. Óvja értékeit, jó gazda módjára
gazdálkodik, gondoskodik fejlődéséről. Védi- és támogatja hagyományait,
kultúráját és környezetét. Minden igyekezetemmel ezután is ezen leszek,
továbbra is ez a célom.
Nagy örömömre szolgálna, ha támogatnának ebben,
tisztelettel: Becságh András

28 éve élek Pilisszentkereszten. Édesapám a volt
helyi honvédségi laktanya
nyugdíjas parancsnoka,
édesanyám a helyi Büntetés-végrehajtásban dolgozik. A helyi óvodában,
illetve iskolában kezdtem
tanulmányaimat, melyet a
budapesti Dobos C. József

vendéglátóipari szakközépiskolában folytattam, ahol előbb szakmunkás
majd érettségi bizonyítványt szereztem. Közben megszereztem a mixer és
az élelmezésvezetői képesítést is. Az idegenforgalmi főiskolán idegenforgalmi közgazdász szakon végeztem. Gyakorlataimat a pilisszentkereszti
Büntetés-végrehajtási intézményben töltöttem, mely az első munkahelyem
is lett egyben. Azóta is ott dolgozom, mint élelmezésvezető.
Családi állapotomat tekintve nős vagyok. Feleségem a falu polgármesteri hivatalában pénzügyi ügyintézőként dolgozott, aki jelenleg Gyeden
van az egyéves kislányunkkal. Polgármesternek, illetve képviselőnek most
indulok először.

Kvintovics
László

Pilisszentkereszten élek
születésem óta, ide jártam
óvodába, iskolába. SzentPolgármesterjelölt
endrére jártam gimnáziés képviselőjelölt
umba. 2001-2009 között
Születési idő:
az Eötvös Loránd Tudo1982. október 6.
mányegyetemen végeztem
Családi állapot:
el a művelődésszervező,
Egyedülálló
Munkahely:
magyar és történelem szaVodafone Zrt.
kokat. 2010 szeptemberétől a Budapesti Corvinus
Egyetem hallgatója vagyok a gazdálkodási és menedzsment szakon. Angolból felső, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Egy
évet tanítottam, jelenleg a Vodafone Magyarország Zrt.-nél dolgozom telefonos ügyfélszolgálati munkatársként.

A falu közösségi életében rendszeresen részt vettem és veszek, s szervezem is azt. Tíz évet néptáncoltam, hét évig vettem részt, illetve voltam
vezetője a hittantábornak. Emellett sportrendezvényeket, kispályás focit,
pingpongot is szerveztem. Segítem a helyi civil szervezetek munkáját,
működését. Tagja vagyok a jelenlegi önkormányzati képviselő testületnek.
Célom, hogy Pilisszentkereszt olyan település legyen, ahol a lakók valódi közösséget alkotnak, ahol a lakosság kezdeményezőként, aktívan részt
vesz a település életében. Az elkövetkezendő négy év legnagyobb feladatának pedig azt tartom, hogy javítsunk a falu gazdasági helyzetén, előteremtve így a fejlődéshez szükséges forrásokat!
Független jelöltként, politikai, ideológiai és érdekcsoporti kötődéstől
mentesen szeretném szülőfalum érdekeit szolgálni. Bízom benne, hogy a
kedves Választópolgárok személyemet a posztra alkalmasnak, programomat pedig megvalósításra érdemesnek találják!

Lendvai József János

megfelelően a falu infrastruktúrájának további fejlesztése megkezdődött,
új életre keltek ünnepeink és a kultúra bizonyos területei. Az érdemtelen
és nemtelen támadások kereszttüzében is megerősödtek és bővültek külső
kapcsolataink. A változás megkezdődött, de sok még a tennivaló. Nehéz
négy évet hagyott maga mögött nem csak hazánk, önkormányzatunk is. Az
Önök támogatásával folytatni szeretném a megkezdett munkát. Az elmúlt
négy év tapasztalatával és a küzdelmekben kemény próbáknak alávetett
hittel és erővel. Független jelöltként indulok, de most sem bújok a látszatfüggetlenség álarca mögé. Elfogadtam, és megtisztelőnek tartom a falunk
választópolgáraitól is nagyarányú felhatalmazást elnyerő FIDESZ-KDNP
támogatását.
Tisztelettel:
Lendvai József János polgármester

Polgármesterjelölt
és képviselőjelölt
Szül.: 1979.10.02.
Foglalkozás:
élelmezésvezető
Családi állapot: házas
Gyerekek száma: egy

Polgármesterjelölt
Születési időpontja: 1961. 08. 31.
foglalkozása: Pilisszentkereszt polgármestere
végzettség: biológus-vegyész mérnök
családi állapot: nős
gyerekei száma: 3
(Krisztina 21 éves, Klaudia 19 éves, Kornél 16 éves)

Négy éve bizalmat kaptam Pilisszentkereszt lakóitól ahhoz a munkához,
amit azóta is tisztességgel és nagy tenni akarással végzek. Az ígéreteknek
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Motika András
Polgármesterjelölt
Szül.: 1979. 08. 30.
Budapest.
Családi állapot: nőtlen.
Gyermek: –
Foglalkozás: –

Nehéz helyzetben vagyok,
hiszen nevemet szinte
mindenki ismeri a faluban
mégis én vagyok az akit
mindig összekevernek. Az
idősebbik iker, ha úgy tetszik a középső Motika fiú.
Célom újra megteremteni
az egységet Pilisszentke-

reszten. Az emberek bízzanak a falu vezetésében és a ciklus mind a négy
évében próbálja tevékenyen és szolgálni Pilisszentkeresztet. Szeretném a
fejlesztéseket új irányba terelni, úgy hogy azok eredményeit ne csak egyegy utca élvezhesse hanem a falu összes lakója.
Nagyobb figyelmet szeretnék szentelni a sportnak, az oktatásnak és a
közösségi élet javításának. A kompromisszum és a megegyezés elkötelezett híveként nem csak a döntéshozatalba, hanem a tervezési folyamatba is
szeretném a lehető legtöbb érintettet, civil szervezeteket és nemzetiségieket
bevonni.

Egyéni képviselőjelöltek
Demjén
Tamásné

1965-ben
Pilisszentkereszten születtem, itt jártam iskolába, férjemmel
és két lányunkkal azóta is
Egyéni
itt élek, ügyvezető igazgaképviselőjelölt
tóként dolgozom.
A Szlovák Gimnázium
elvégzése után, a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd
az ELTE Szlovák szakán
szereztem diplomát. 7 évig tanítottam a Varga István Kereskedelmi Szakközépiskolában gazdasági tárgyakat.
1987 óta végzek vállalkozói tevékenységet az idegenforgalom területén,
kezdetben magánvállalkozóként, majd 1994-től a Dem-Team Bt tagjaként.

Galda László
Antal

Tisztelt
Választópolgárok!

1947. szeptember 11-én
születtem Pilisszentkereszten. Feleségem szintén
pilisszentkereszti lakos.
Két gyermeket neveltünk
fel. 1964-től dolgozom,
munkaviszonyom folyamatos, 1989-től Pilisszentkereszten a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképző Intézeténél,
2008. óta vagyok a BV szervezet nyugállományú tagja.
Egyéni
képviselőjelölt

Galda Levente
Egyéni képviselőjelölt

Született: 1982. november 30.
Foglalkozása:
kommunikációs igazgató
Közösségi aktivitásai: önkormányzati képviselő (az Üdülőhelyi Bizottság
tagja), a Pilis Néptáncegyüttes vezetője, valamint a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület elnöke.
Szakmai előmenetel: PR-, reklám-, marketing- és politológiai tanulmányok, ill. piac- és közvélemény-kutatási jártasság megszerzése a Magyar
Tudományos Akadémia Kutatás-szervezési Intézeténél; televíziós műsorszerkesztői tapasztalatok (RTL Klub); kiváló minősítésű közgazdász (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola), majd színész-előadóművész
diploma (Pesti Magyar Színház); sikeres pályázatírói tevékenység.
Nyelvismeret: angol, francia, német, szlovák.
Képviselőként a választások küszöbén most én is azt kérdem magamtól:
milyen embereket látnék szívesen a falu vezetésében?
Néhány mondatban: olyanokat, akik egyik-másik szakterülethez bizonyítottan értenek, s önzetlenül vállalják a nem könnyű, mégis igen megtisztelő
és felelősségteljes munkát; olyanokat, akik a falu s az itt élő emberek – idő-

2009-től a Manikol Kft. ügyvezető igazgatójaként a húsfeldolgozó ipart
ellátó kereskedelem területén is tevékenykedem.
Szlovák és orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgám van. Ezen kívül alapszinten beszélek németül.
1995-ben hoztam létre az azóta is működő Moderntánc Csoportot. 2002
óta vagyok a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat tagja, 2003-tól pedig az elnöke.
Számomra Pilisszentkereszt a világ közepe, ezért mindig fontos volt
jelene és jövője, a falu lakóinak sorsa. Lehetőségeimhez képest mindig
megpróbáltam tenni is érte. A táncsoport működése, az elmúlt időszak
sikeres rendezvényei (Fánkfesztivál) azt mutatják, hogy sikerült némi
eredményeket is elérni. Amennyiben a falu lakosai bizalmat szavaznak
nekem, a jövőben, képviselőként még több lehetőségem nyílik arra, hogy
a gazdaságban szerzett szakmai tapasztalataimat, a közéletben kialakított
kapcsolataimat szülőfalum érdekében tudjam kamatoztatni.
Úgy vélem, kimondhatom, hogy minden pilisszentkereszti választópolgár ismer, mindig igyekeztünk aktív közösségi életet élni.
Nem voltam még az önkormányzati képviselő-testület tagja, mivel úgy
éreztem, hogy ez a szerepvállalás teljes embert igényel, és nem tudtam volna összeegyeztetni munkahelyi teendőimmel. Most azonban úgy gondolom, hogy immáron nyugdíjasként aktívan részt tudnék venni a képviselőtestület felelősségteljes munkájában.
Számomra fontos értékek közül ki kell emelnem a családot, a munkát,
a biztonságot, a pilisszentkereszti és a nemzeti értékek tiszteletét. Úgy vélem, hogy a jövő nagy feladata a település számára az, hogy a lakosok
felül tudjanak emelkedni a falu megosztottságán, hiszen közös erővel könnyebben tudjuk venni az akadályokat, szépíteni kisfalunkat, és a lakosok
megelégedettségére szolgálni Pilisszentkereszt érdekeit.
sek és fiatalok – gondjait jól ismerik, rajtuk – a lehetőségek és legjobb tudásuk szerint – segíteni akarnak; olyanokat, akik várhatóan eredményesen
tudnak majd EGYÜTT dolgozni és dönteni; olyanokat, akik hozzáállásukban gyakorlatias beállítottságúak, széles látókörűek és tájékozottak,
továbbá józan ítélőképességűek és megfontoltak, elhivatottak, szociálisan
érzékenyek és emberszeretők, mindazonáltal kötelességtudó, következetes,
szolgálatkész, megbízható és határozott jellemek, akik a munkájukra igényesek, s azt lelkiismeretesen végzik; végül olyanokat, akiknek hosszú
távon e közösség érdeke előrébbvaló saját egyéni érdekeiknél.
Mindenekfelett hiszek az összefogás teremtő erejében, mint a békés egymás
mellett élés mindnyájunkat egyesítő alapkövében. Szilárd hittel és méltósággal csak egymást kölcsönösen tisztelve, egymás értékeit el- és felismerve léphetünk előre a fejlődés kompromisszumkereső útján – intelligens,
objektív és nyitott párbeszéd révén, településünk jó hírnevét fenntartva s
azt tovább öregbítve, Pilisszentkereszt-Dobogókő javát szolgálva.
Engem nem az érdekel, hogy az országgyűlési választásokon, a szavazófülkében ki hová teszi az x-et, vagy, hogy bírja-e valaki bármely párt támogatását.
Az országos irányvonalat és a követelményeket úgyis a mindenkor érvényes
törvények és az anyagi lehetőségek határozzák meg. Ezek között keresheti
csak a nyílt vizeket s kerülheti el a zátonyokat településünk törékeny hajója.
Nem mindegy tehát, hogy KI a „kormányos” és MILYEN a „legénység”!
A község ügyeiben én csupán egyet: a pártatlan Pilisszentkereszt-pártiságot tudom elfogadni. Legyen hát végre EZ az elérendő közös célunk!
A KÖZ SZOLGÁLATÁBA vetett rendíthetetlen hittel:
Galda Levente – független képviselő-jelölt
Választási különszám 2010. szeptember · 
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Egyéni képviselőjelöltek
Galó László
Egyéni
képviselőjelölt

26 éve dolgozom a falu
iskolájában
tanítóként,
4 éve logopédusként is.
Feleségem tanítónő, fiam
a falu szülötte. 2006 óta
önkormányzati képviselő
vagyok; ezen belül nevelési-oktatási tanácsnok,
pénzügyi bizottsági elnök, illetve az üdülőhelyi
bizottság tagja.

Havelka József
Egyéni képviselőjelölt
1948-ban Pilisszentkereszten születtem, jelenleg nyugdíjas vagyok. 37 éve
vagyok nős, feleségem Diószegi Katalin, két felnőtt már férjezett leányom
van, Katalin és Rita.
Pilisszentkereszten születésem óta élek. Szüleim és felmenőim mind
szlovák nemzetiségűek voltak, ebből adódóan én is az vagyok. Büszként
vallom nemzetiségemet, és mindent megteszek annak érdekében, hogy falunkban újra a megillető helyet foglalja el. Életem során nagyon sok emberrel dolgoztam, mindig az a cél vezérelt, hogy segítsek a boldogulásukban.

Jánszki István
Egyéni képviselőjelölt
Születési idő: 1946. december
Iskolai végzettség: gimnáziumi érettségi
Foglalkozás: híradástechnikai műszerész, jelenleg nyugdíjas
Nős vagyok, két gyermekem van.

Pilisszentkereszti születésű és pilisszentkereszti lakos vagyok, településpárti.

Miklós-Kovács János
Egyéni képviselőjelölt
49 éves vagyok, nyolc éve élek Pilisszentkereszten. Kunszentmiklóson nevelkedtem, Kecskeméten elvégeztem a Gépipari- és Automatizálási Műszaki Főiskolát és rögtön a Kecskeméti Katona József Színházhoz kerültem segédszínészként. Tíz évet töltöttem különböző színházaknál. Később
Budapestre költöztem.
Feleségemmel együtt családi vállalkozást működtettünk 15 éven keresz-

Orosházi Géza
Egyéni
képviselőjelölt

Tisztelt választópolgárok!

Engedjék meg, hogy pár
szóban bemutatkozzam.
Az alap és középfokú
tanulmányaimat
Pusztaszabolcson és Hegyeshalomban folytattam. A
gimnázium
elvégzését
követően vasutasként helyezkedtem el, majd felvételt nyertem a Katonai Műszaki Főiskolára légvédelmi tüzér szakra. A főiskolát 1981-ben végeztem el és szabályozás
technikai üzemmérnöki és légvédelmi rendszer üzemeltetői diplomákat
szereztem. Első tiszti beosztásomat Kalocsán kezdtem meg és 1994-ig ott
teljesítettem szolgálatot, majd Szentendrére helyeztek át. Közben elvégez · Választási különszám 2010. szeptember

Képviselői munkámat tiszteletdíj nélkül végeztem. Fontosnak tartottam
és tartom az iskolánkba és óvodánkba járó gyermekek nevelését, oktatását,
az önkormányzat pénzügyi stabilitását, a falu infrastruktúrájának fejlesztését, a hagyományőrzést, ezek érdekében pályázatok beadását.
Mindezek mellett alapkérdés volt és lesz számomra a közbiztonság erősítése, a forgalombiztonság növelése, a faluban élő emberek érthető, pontos
tájékoztatása (újság, honlap, tv, hirdetők), véleményük meghallgatása. Kívánatosnak tartom az együttműködést a civilekkel és az egyházzal.
Javítani valót látok a döntéselőkészítésben és végrehajtásban. Szeretném, ha a faluképet meghatározó „kisebb” dolgokra is odafigyelnénk.

A falum érdekében, a nemzetiségi munkálkodásom mellett, több mint 25
éve az egyházi tanácsban is próbálom hasznosítani tapasztalataimat.
Az önkormányzatunk hatékony, falunk érdekét képviselő munkájában
16 éven át dolgoztam.
1990-1994. között képviselőként, 1994-2006. között polgármesterként
dolgoztam. Úgy gondoltam, hogy ennyi év után az elért eredmények birtokában, nyugodtan átadhatom a stafétát a fiataloknak – sajnos a vágyam nem
teljesült be. A jelenlegi állapotok arra késztetnek, hogy képviselőként próbáljak segíteni abban, hogy falunkban, intézményinkben, újra mosolygós
arcokat láthassunk. Úgy gondolom, magamról nem szükséges többet írni,
szinte minden választó polgár ismer. Szívesen veszek részt bemutatkozó
fórumokon, ahol bővebben tudom kifejteni elképzeléseimet, céljaimat.

Harmadik ciklusomat töltöm önkormányzati képviselőként. Törekszem
a partneri viszony kialakítására a falu polgáraival. Nem az alá-fölérendelt
viszonyoknak vagyok a híve!
Fontosnak tartom az elődeink örökségének megtartását, ápolását és továbbítani a fiatal nemzedék felé. Ezért is fontos az óvodánk, iskolánk nemzetiségi jellegének megtartása, valamint az oktatás színvonalának emelése.
Az igaz, hogy az oktatás nem egy látványos beruházás, de ez biztosítja
falunk jövőjét!
A megszerzett tapasztalatok birtokában vállalom az önkormányzati
képviselő jelöltséget.

tül. Két gyermekünk van. Janka 16 éves, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
fizika tagozatán tanul, Bernát 12 éves, a Német Tagozatos Általános Iskolába jár Újpestre.
Mint bizonyára sokan tudják a faluban, jelenleg ügyvezetője vagyok a
Pilisi Klastrom Nonprofit kft.-nek, ami Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának gazdasági társasága és faluüzemeltetéssel foglalkozik.
Szívügyemnek tekintem a környezet megóvását, az emberek tájékoztatását, az értékek és hagyományok megőrzését, a gazdasági rendszerek
ésszerű működtetését, vagyis településünk sorsát.

tem a Rendőrtiszti Főiskolát, bűnügyi szakon, valamint az Államigazgatási Főiskolát igazgatásszervezői szakon. A Katonai Akadémián törzstiszti
képzés keretében nemzetbiztonsági szakot is végeztem. Az alakulatok
leszervezése miatt áthelyezésemet kértem a rendőrség állományába és
Szentendrén ügyeletes tisztként, majd 2000-től Pomázon őrsparancsnokként teljesítettem szolgálatot nyugállományba vonulásomig. Jelenleg
is aktív polgárőrként tevékenykedem, valamint egy magánnyomozással,
biztonsági tanácsadással foglalkozó cégnek vagyok az ügyvezetője.
A településre 1996-ban költöztünk. Feleségem a helyi általános iskolában tanít, mint matematika-ének szakos tanár. Egy fiam van, aki angoltörténelem szakos tanárként dolgozik Budapesten. Megválasztásom esetén
elvégzett tanulmányaim, valamint az évek során az államigazgatásban
szerzett tapasztalataim felhasználásával elsősorban a közbiztonsággal, a
testületi ülések előkészítésével, valamint a hivatal munkájának segítésével
szeretnék foglalkozni.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Egyéni képviselőjelöltek
Papp Viktor

1984-ben születtem Budapesten.
Végzettségemet tekintve okleveles
kertészmérnök vagyok.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem, Növénytani Tanszékén doktori
képzésben veszek részt. A
kutatómunka mellett első
éves egyetemistáknak ok-

Egyéni
képviselőjelölt

tatok növénytani ismereteket.
Családommal hét éve döntöttünk úgy, hogy állandó lakosként Dobogókőre költözünk. Mivel a közösségi ügyek mindig is érdekeltek, már az első
évben beléptem a Dobogókői lakosság érdekeit képviselő Dobogókő Egyesületbe, melyben 2007-től, mint elnökségi tag tevékenykedem. Megtiszteltetésnek érzem, hogy Dobogókőn élő szentkereszti lakosként ez év februárja óta a Pilisszentkereszti Hírforrás szerkesztőbizottsági tagja lehetek.

Papucsek Zoltán
Egyéni képviselőjelölt
1968-ban születtem Pilisszentkereszten. Általános iskolai tanulmányaimat
itt végeztem.
Majd Budapestre a Bánki Donát Szakmunkásképző iskolába jártam.
Karosszéria lakatosként végeztem.
1986 óta ebben a szakmában dolgozom. 1995-től vállalkozó vagyok. Pályafutásom alatt több embernek tanítottam meg a szakmát. Az ügyfelekkel
és kollégáimmal könnyen szót értek. A munkámban szeretem a kihíváso-

Skripek Ferencné
Egyéni képviselőjelölt
Születési idő: 1955. 09. 08 Pilisszentkereszt
Családi állapot: házas
Gyerekeim nincsenek, de a család összes
gyereke az enyém.
Foglalkozás: takarító-ágazat vezető
Iskolai végzettség: KÖGAV gépkönyvelő 1970-73
ADU csepeli Vállalkozói Szakközépiskola,
Szakiskola Takarítási és irányítási szak

Szemán Rózsa
Egyéni
képviselőjelölt
1961. Bp.
óvodapedagógus
főiskola (1983),
szakvizsga (2003)
hajadon, gyermektelen

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,

Születésem óta Pilisszentkereszten élek. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom jelöltjeként indulok.
Nemzeti,
radikális,
konzervatív elveket vallok. Isten, Haza, Család!
Példaképem Klebelsberg
Kunó.

Úgy gondolom Dobogókő és Pilisszentkereszt sorsa közös. Ha hagyjuk Dobogókőt lepusztulni, akkor további munkahelyek szűnhetnek meg,
csökkenhetnek az innen származó bevételek. Ezért tartom fontosnak, hogy
közösen tegyünk azért, hogy Dobogókő híréhez méltó legyen és új munkahelyek, vállalkozások jöhessenek létre, ezáltal gazdagítva egész Pilisszentkeresztet. Képviselővé választásom esetén azonban, nem csak a Dobogókővel kapcsolatos ügyeket szeretném képviselni. Mivel gyerekkorom
óta sportolok, minden a mozgást, egészséges életmódot segítő fejlesztést,
beruházást támogatni fogok. Úgy gondolom, hogy egy település jövője a
családokban és ezáltal a születendő gyermekek számában mérhető, ezért
az óvoda fejlesztésének segítését, támogatását az egyik szívügyemnek tekintem. Az iskola kérdése is komolyan foglalkoztat, mivel azt kell látnunk,
hogy a tankötelesek közel fele kénytelen más iskolát keresni magának.
Ezen mindenképpen változtatni kell! Bízom benne, hogy az elkövetkezendő négy év az együttműködésről fog szólni, mint ahogy Wass Albert fogalmaz: „nem arról van szó, hogy mit vagyunk hajlandóak és mit vagyunk
képesek tenni egymás ellen, hanem hogy mire jutunk végre együtt.”
kat, mert ezek megoldása elégedettséggel tölt el. Több éve vezetek Szentendrén karosszériajavító műhelyt.
Párommal húsz éve vagyunk együtt. Ő az egészségügyben dolgozik. Két
fiam van. A nagyobbik közgazdasági érettségi után szakmát tanult, most
friss pályakezdő. Szeret gitározni.
A kisebbik idén érettségizett és a karosszéria lakatos szakmát szeretné
elsajátítani. Sakkozni és focizni szeret.
Titkos vágyam, hogy átvegye a műhely irányítását.
A párommal szabadidőnkben sokat túrázunk és biciklizünk, főleg a Pilisben. Nagyon szeretünk itt lakni, mind a táj látványa és a falu nyugalma
miatt.
A FIDESZ-ben 5 éve aktívan tevékenykedem, jelenleg a helyi csoport vezetője vagyok. Jutalomként 3 napot tartózkodtam Strassburgban. Hankiss
Ágnes meghívására és dr. Őze Sándor vezetésésével vettem részt a strassburgi parlament ülésén. Ez az út nagyon tanulságos volt számomra, mert
közelebbről megismertem az Európai Parlament munkáját.
Az önkormányzat szociális és kulturális részében szeretnék részt venni.
A dobogókői üdülők újranyitását szeretném szorgalmazni, munkahelyteremtés céljából. A falu érdekeit legjobb tudásom szerint képviselem.

Fontos számomra a magyarságom és nem csak külsőségekben. Aktív
óvónőként, csak magyar népmeséket, mondókákat, mondákat, népdalokat tanítok a gyerekeknek. Nem vagyok híve a liberális eszméknek, sem a
szakmámban, sem a magánéletben.
Képviselőként is elsősorban ezt az értékrendet szeretném követni. Fontosnak ítélem az emberek véleményét, aktív részvételét a falu életében, és a
magyarság érdekeit, természetesen tiszteletben tartva a helyi szlovákság értékeit. De a tisztelet kölcsönös kell legyen. Első a nemzet, utána a nemzetiség!
Adjon az Isten Szebb Jövőt!
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