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Tisztelt Szentpéterszegi Lakosok!
Harasztosi Gyula Imre független polgármester-jelölt vagyok, Szentpéterszeg Szabadság utca 17.
szám alatti lakos. Berettyóújfaluban születtem 1963. 06. 21-én, születésem óta Szentpéterszegen
élek. A Balázsházy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, később
Mezőgazdasági Technikusi minősítést szereztem, jelenleg főállású őstermelőként gazdálkodom.
Nős vagyok, két felnőtt gyermek édesapja. Feleségem Harasztosiné Kéri Edit, a Berettyóújfalui
Arany János Gimnáziumban egészségügyi szaktanár. Nagyobbik gyermekünk Bence 26 éves, a
vendéglátóiparban dolgozik, a kisebbik Nóra, 24 éves egyetemi tanulmányokat folytat.
Kedvelem a sportot, különösen a labdarúgást, hosszú ideig futballoztam, majd 9 évig voltam a
helyi sportegyesület elnöke.
Társadalmi megbízatásként jelenleg a helyi T.A.B (Települési Agrár Bizottság) elnöke vagyok.
2002 óta vagyok önkormányzati képviselő. Az elmúlt 17 évben képviselőként hozzászólásaimmal, döntéseimmel az itt élők
többségének az érdekét próbáltam képviselni. Az előző 5 évben a képviselő-testület szociális bizottságának elnöke voltam,
munkánk során igyekeztünk lehetőség szerint minél több embernek, és családnak segíteni a segélyek, támogatások
odaítélésével.
Miért vállaltam azt, hogy polgármester-jelöltként indulok az önkormányzati választáson?
Úgy gondolom, hogy 17 év önkormányzati munka során volt időm megtapasztalni, hogyan működik a közigazgatás, miként
működik az önkormányzat, és ami mindennél fontosabb, hogy az itt élők mit várnak el a település vezetésétől, a
képviselőtestülettől, a polgármestertől.
A Szentpéterszegen élők elvárják a jó közbiztonságot, a rendezett közterületeket, a megfelelő minőségű utakat és járdákat.
Mint más kistelepülésen, így nálunk is sok az idős ember, illetve kisgyermeket nevelő család, nekik különösen fontos hogy
legyen a faluban orvos, aki a hét minden napján fogadja a betegeket.
Fontos az intézmények megfelelő működésének biztosítása, az idősek és a rászorulók érdemi támogatása.
Támogatni kell a helyi civil szerveződéseket, a sportot, a kultúrát.
Továbbra is gondoskodni kell a közfoglalkoztatásról, igaz a munkaerő piaci helyzet gyökeresen megváltozott, de jó néhány
embernek továbbra is ez lesz az egyetlen lehetősége a jövedelemszerzésre. A megváltozott helyzethez kell igazítani a
közmunkaprogramot, a megmaradt 10-15 fő közfoglalkozott elsődleges feladatának a közterületek, az intézmények és az
önkormányzat kezelésében lévő területek rendben tartása kell hogy legyen.
Jogos elvárás az új vállalkozások létrejöttének segítése , illetve a már meglévőknek a megfelelő körülmények biztosítása.
Véleményem szerint az önkormányzat akkor működhet jól és hatékonyan, ha a települést érintő minden lényeges kérdésben a
képviselő-testület dönt, és ezt a közös akaratot a polgármester végrehajtja. Természetesen a polgármester kénytelen önálló
döntéseket is hozni, hiszen naponta nem lehet testületi ülést tartani, de ezekről később tájékoztatja a képviselő-testületet.
Mit ígérhet még egy polgármester-jelölt?
Sok mindent ígérhet, de azt tudni kell, hogy komolyabb fejlesztéseket, beruházásokat csak pályáztatás útján, pályázati
pénzekből lehet megvalósítani, és hogy a jövőben milyen pályázati lehetőségek lesznek azt nehéz előre látni.
Amit felelősen ígérhet egy polgármester-jelölt, az hogy a települést pozitívan érintő minden lehetőséget maximálisan
kihasznál, gondolok itt pályázatokra, valamint ígérhet megfontolt, takarékos, átlátható költségvetést és gazdálkodást.
Ahhoz hogy egy település jól működjön és fejlődjön az itt élőknek, a képviselő-testületnek, a polgármesternek megértésben,
összhangban kell együtt dolgozniuk.
Amennyiben egyetértenek velem, akkor kérem, hogy támogassanak szavazatukkal.
Tisztelettel: Harasztosi Gyula Imre független polgármester-jelölt
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Tisztelt Szentpéterszegi Lakosok!
Újra eljött a választások ideje!
Én, Kovács Imre Kossuth u. 79 sz. alatti lakos az önök bizalmából 9 éve dolgozom képviselőként!
Bemutatkozásom röviden, asztalos szakmával és faipari technikusi végzettséggel rendelkezem.
Szentpéterszegen éltem le az eddigi életem nagy részét! Ismerem a településünkön élőket, és
problémáikat. A mostani választáson azért indulok polgármesterjelöltként, mert úgy gondolom az itt élők
változást szeretnének! Én is a változás híve vagyok! Azt szeretném, hogy településünkön minden lakos
egyenrangú polgár legyen! Kivételezések és kiváltságosaktól mentes települést! Tisztességes, igazságos,
nyílt demokráciát! Ahol nem egy ember tudja a tutit, hanem a képviselőnek, lakosságnak is meg van a lehetősége a faluval
kapcsolatos döntésekben. Nyílt, nyugodt testületi munkát, ami a Lakosság érdekében történik. Csak az lehet jó a Falunknak,
ami a Lakosság érdekét szolgálja! A polgármester, a képviselő testület, a hivatal van Szentpéterszegért, és nem fordítva!
Sajnos eddig a polgármesternek volt faluja, nem a falunak polgármestere! Ezen mindenképpen változtatni kell! Minden
választáskor terjesztenek „rém” híreket! Most is, pl. hogyha én leszek a polgármester, elzavarok mindenkit! Nem tudom miért
jó azoknak, akik ilyet híresztelnek. Soha nem mondtam ilyet, sőt pont az ellenkezőjét! Senkinek az állása nincs veszélyben!
Mindenki tiszta lappal indulna! Tudjuk, a választásokkor sokaknak semmi nem számít, csak valahogy előnyt szerezzenek. Én
úgy gondolom, hogy az elmúlt évek képviselői munkámmal letettem már valamit az asztalra! Ebből kiindulva azért tudni lehet,
hogy nekem a lakosság érdeke az első. Volt több javaslatom képviselőként! Tőlem indult el pl. a kommunális adó eltörlése, de
volt számtalan javaslatom. Sajnos az előző ciklusokban nem lehetett igazi képviselő munkát végezni! Támogattam az évek
során több civilszervezetet, iskolát, óvodát, szerveztem rendezvényeket! Nem csak beszélni szoktam, hanem cselekedni is,
amikor eljön az ideje!
TISZTELT LAKOSSÁG! Most eljött az idő, cselekednünk kell! Kérem, támogassanak a szavazataikkal, legyen egy nyugodt,
egységes, kivételezések, és kiváltságosaktól mentes Szentpéterszeg!
Amennyiben a Lakosság bizalmat szavazna, akkor legfontosabb teendőmnek: A nyílt testületi munkát tartom, hogy láthassa
bárki, hogy a lakosság érdekében folyik a munka! A nyílt munkát úgy képzelem el, ahogy eddig is bárki részt vehetett a
testületi ülésen, de ezután videofelvétel is készülne! Ami felkerülne az internetre, hogy bárki megnézhesse! Ne titok övezze a
falu dolgait, ne legyen titok a képviselőtestület munkája.
Az utóbbi időkben nagyon elhanyagolt lett a falunk! Járdákat kell építeni szinte az egész településen! Van ahol járhatatlanok!
Az utakat rendbe kell rakni, nagyon sok a kátyú. A közterületek rendbe rakása. Nem faházra van szükség (faluháznál), hanem a
terek, parkok, játszótér, mázsaház, stb. rendberakása, karbantartása.
-A 70 éven felülieknek ingyen fűnyírás a kapujuk előtt.
–A gallyaprító igény esetén 2-3 hetente való beüzemelése a lakosság részére.
-A faluház ingyen (rezsidíj ellenében) használatba adása a lakosságnak lakodalom és halotti tor alkalmára.
-A helyben maradó fiatalok első házvásárláshoz, és az itt letelepedni kívánók segítése 300 ezer Forinttal.
-A szennyvízcsatornázás (természetesen az ilyen beruházások csak akkor lehetségesek, ha van rá pályázati lehetőség), napelem
park létrehozás a költségcsökkentésre.
- Parkosítás a „Nagygödör”-nél, padok, stb. elhelyezése, átjáró megépítése, biztonságossá tenni az átkelésre.
-A közmunka által megtermelt értékek a Falu javára fordítása, nem a magánszemély, vagy szövetkezeti célra való
felhasználása! A közmunka a Falunak hozzon értéket, ne magánszemélyeknek! Lehetőség van rá, CSAK önkormányzati
tulajdonú szociális szövetkezet létrehozása! Rászoruló idősek, betegek segítése.
-A rendezvények megtartása, természetesen változtatásokkal! Ne a vendégekről szóljon csak a rendezvények, hanem legelső
sorban a Falunak a Lakosságnak legyenek megtartva.
-A civilszervezetek támogatása, természetesen csak azok, akik tényleg a faluért akarnak dolgozni.
-A helyi vállalkozók, vállalkozások támogatása, akár pályázati munkáknál való bevonásával.
- Az önkormányzati ingatlanok (piactéri üzletek, volt öregek otthona, stb.) hasznosítása, vagy bérbeadás.
Tisztelt Szentpéterszegiek! Egy falu csak akkor működik jól, ha összetartó! Sajnos az utóbbi időben a Falunk kettészakadt! Ezt
szeretném megszüntetni, mert csak ott jó élni is ahol nincs széthúzás, a célokat is csak együtt tudjuk elérni! Együtt sok
mindenre képesek vagyunk. Ehhez kérem a szavazatukat, és a támogatásukat!
Tisztelettel: Kovács Imre
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Tisztelt Választópolgár!

Balogh Gyula vagyok, 1979-ben születtem, Szentpéterszegen élek. Az Önök bizalmának
köszönhetően 2010-ben önkormányzati képviselőnek választottak, mely tisztséget azóta is betöltöm.
Vallom, az eredményes munkához összefogás kell. Az elmúlt 9 év alatt sokat fejlődött településünk,
ezt az irányt szeretném folytatni. Fontosnak tartom, hogy az eddig megvalósult fejlesztéseket újak
kövessék, hiszen elengedhetetlen, hogy lakóhelyünkön igazán otthon és otthonosan érezze magát a
legifjabbaktól a legidősebbekig mindenki.
Ígéretemet megtartva tiszteletdíjamat az elmúlt ciklusban ismét Szentpéterszeg fejlődésére
fordítottam. Második ciklusom lezárása alkalmából a temetőbe emlékharangot állítattam, amit a falunak adományozok. Az
átadó ünnepségéről később tájékoztatom a lakosságot.
A 2019. évi önkormányzati választáson függetlenként indulok, polgármester-jelöltként és képviselő-jelöltként is megméretem
magam. Kérem, szavazatával támogasson október 13-án, építsük együtt tovább településünket!
Tisztelettel:
Balogh Gyula,
polgármester- és képviselő-jelölt
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Tisztelt Szentpéterszegiek!
Kiss Gábor Csaba vagyok, szentpéterszegi lakos és polgármester jelöltként indulok a helyi
önkormányzati választáson.
Iskolai tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem szakon
végeztem. Az elmúlt években a település postahivatalának vezetőjeként dolgoztam, ahol napi szinten
találkoztam a helyiek egyéni és közösségi problémáival. Mivel szívügyemnek tekintem
Szentpéterszeget, úgy döntöttem, hogy jelöltetem magam az idei önkormányzati választáson.
Most arra kérem önöket, hogy támogassanak szavazatukkal céljaim elérésében, hogy Szentpéterszeg a
jövőben is élhető település legyen.
A helyi civilszervezetek tevékenységében aktívan részt veszek. Némelyiknek oszlopos tagja és
szponzora is vagyok, így rálátást szerezhettem mely területek azok, amelyeket gazdasági és közéleti szempontból is erősíteni,
működésében segíteni kell.
Polgármesterré választásom esetén a következő feladatok megvalósítását tartom a legfontosabbnak:
Szociális-háló
- Óvodáztatási és beiskoláztatási támogatás nyújtása minden szentpéterszegi családnak.
- Babadoboz-program. Minden szentpéterszegi újszülött számára biztosítani egy babakelengyés ajándékcsomagot,
amely egy kisgyermekhez szükséges minden alapfelszerelést tartalmazna.
- Születésnapi köszöntés. Településünk idősebb polgáraira gondolva a 70 éven felüliek jubileumi juttatásban,
személyes köszöntésben részesülnének. Így a 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 évesek egyszeri jubileumi juttatást kapnának.
- Idős gondozás. Pályázati lehetőségeket kihasználva a volt TSZ irodaház vagy a már meglévő Idősek Klubját
kibővítve bentlakásos idősek szociális otthonát létesítsünk.
Művelődés
- A hagyományos, ünnepkörökhöz kötött eseményeink mellett (szüreti bál, falukarácsony) új lehetőségeket teremteni
(pl. pünkösd, augusztus 20, állami minősítők megrendezésére való jelentkezés) a község polgáraival a közös
programokra. Szeretnék megújult közművelődést, színvonalas országosan is ismert előadásokat biztosítani.
Infrastruktúra
- Járda-program: A falu területén belül mindenhol kiépített járdát pályázatban való részvétellel kívánom
megvalósítani, ezzel megkönnyítve sok ember számára az óvodába, iskolába és az orvosi rendelőbe való eljutást.
- Útfelújítási-program: A hiányzó útburkolatokat pótlását sürgősen lebonyolítjuk, a további útfelújításokhoz,
aszfaltozáshoz további lehetőségeket kutatunk fel. A Szentpéterszeget Tépével összekötő utat felújítjuk,
személyautóval való közlekedésre alkalmassá tesszük, lehetőségeinkhez mérten a Kálló-hidat megerősítjük, hogy
ezzel is közelebb hozzuk Szentpéterszeget Debrecenhez és az épülő autópályához. A külterületek, külterületi dűlő
utak rendbetételével megakadályozzuk az allergiát okozó gyomok terjedését.
Településfejlesztés
A szakhatóságok által jóváhagyott általános rendezési tervet meg kell valósítani. Fel kell készülni a turizmus adta
lehetőségek kihasználására. A Halastó, Záportározó, ócskatemető helyszíneken való táboroztatás lehetőségét meg kell
vizsgálni. Pályázati úton, vagy befektetői segítséggel egy gyermektábor építésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
- Megújuló energia: Pályázatokat keresünk a megújuló energiák felhasználására. A középületek ilyen irányú
felszereltsége a költségek akár 30-40%-os megtakarítását is jelenthetik. Az így megtakarított összegekkel a település
fejlesztését tudjuk támogatni.
- Hibabejelentő rendszer: Egy olyan „on-line” lehetőség megteremtése, ahol a falu lakosai jelezni tudják, ha valahol
hibát észlelnek az infrastruktúrában áramkimaradás, esetleg vízellátási problémák esetén.
Arra kérem önöket, hogy október 13-án szavazatukkal támogassanak engem és programomat. Mert településünk idősebbjeinek
bölcsességével, a fiatalság tenni akarásával Szentpéterszeget élhető és vonzó településsé tudjuk fejleszteni.
Csak a múltra építhetünk szilárd jövőt!
Tisztelettel: Kiss Gábor Csaba
polgármester jelölt
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Képviselő jelöltek
Tisztelt Szentpéterszegi Lakosok!
Kiss Imre Szentpéterszeg, Dózsa u. 4. szám alatt lakom. Iskolai végzettségem villanyszerelő
szakmunkás. A helyi önkormányzatnál dolgozom 1993 óta. Önkormányzati képviselő voltam 19942010-ig. 30 éve vagyok a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Feladataim közé tartozik a
közintézmények villanyszerelési karbantartása, javítása, közmunkások irányítása, anyagbeszerzés,
közterület rendben tartása.
Képviselőként szeretném a munkámmal segíteni továbbra is településünk fejlődését, az itt élő emberek
boldogulását, gondjainak megoldását. Törekedni szeretnék a falu hagyományainak megtartására.
Ha önök úgy döntenek, hogy bizalmat szavaznak nekem a következő választási cikluson, úgy
igyekszem a feladataimat minden erőmmel és tudásommal teljesíteni.
Kérem, hogy bizalmukkal támogassák továbbra is a munkámat!
Tisztelettel: Kiss Imre

Tisztelt Szentpéterszegi Lakosok!
Pákozdi László vagyok, 39 éves. 1988 óta élek Szentpéterszegen. 1997-ben végeztem az Eötvös József
Szakképző és Szakközép Iskolában, azóta az építőiparban dolgozom kőműves szakmunkásként. 2010ben nősültem meg, feleségemmel és két fiúgyermekünkkel itt telepedtünk le és a jövőben is
Szentpéterszegen képzeljük el az életünket. Ha bizalmat szavaznak nekem, célom, hogy az adódó
lehetőségek esetében reális döntéseket hozzak, a település lakosságának érdekeit védjem és
javaslataimmal azt a célt szolgáljam, ami a falu fejlődését segíti.
Tisztelettel:
Pákozdi László független képviselőjelölt

Tisztelt Választó Polgárok, Tisztelt Lakosok!
Ismét eltelt öt év, és újra elkövetkezett az önkormányzati választás.
Tóthné Gara Márta vagyok, 1973-ban születtem Debrecenben, Szentpéterszegen 1994-óta élek
férjemmel és két fiú gyermekemmel. 25 éve a helyi Mesevilág Óvodában dolgozom.
Óvodapedagógus végzettséggel rendelkezem, majd a Debreceni Egyetemen fejlesztő pedagógusi
szakvizsgát szereztem, és ebben az évben szintén elkezdtem tanulmányaimat ezen az egyetemen,
közoktatás vezető szakon.
2014-óta veszek részt a falunk életének alakításában, mint képviselő és alpolgármester, 2006 –
2016-ig a Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesületének elnöke voltam. Akik ismernek, igazolhatják, hogy közösségi ember
vagyok, és a jó csapat erejében hiszek.
Az elmúlt 25 év alatt szerzett tapasztalatom azt diktálja, hogy reálisan, csak az adottságok ismeretében szabad ígérni.
Valószínű, hogy mindegyik jelöltnek vannak elképzelései, mit lehetne és mit kellene megvalósítani - nekem is van - de a
realitások, és az eddigi tapasztalatom alapján azt mondhatom, ha nincs meg a közös akarat, és annak hátterében a biztosíték,
csak álom marad az elképzelés. Nagyon fontosnak tartom továbbra is a pályázati lehetőségek kihasználását reális önrész
bevállalásával, köznevelési intézmények működtetésének fenntartását - fejlesztését, közösség építést, szociális hálózat
működtetését.
Az idei választás egy teljesen új élethelyzet a falu életében, ezért a jövő szempontjából fontosnak tartom az alapvető értékek
megőrzését, partnerszemléletű - hatékony kommunikációt, a csapatban való gondolkodást, egymás tiszteletét, hagyományok
megőrzését.
Tisztában vagyok azzal, hogy az eddig elért eredmények nagyon szépek, de mindig van hova fejlődni. Amit ígérhetek, mint
ahogy az eddigi képviselői munkám során is, maximálisan a falunk érdekében, az alapvető értékeket képviselve és értékrendet
megtartva, a legjobb tudásom szerint szeretném képviselni a közösséget.
Tisztelettel:

Tóthné Gara Márta
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Tisztelt Választópolgárok!
Nagy Károly vagyok 42 éves, Szentpéterszeg Kossuth u.121.sz.alatti lakos. Születésemtől kezdve
Szentpéterszegen élek, nős vagyok, feleségem Nagyné Kovács Mónika, idősgondozóként dolgozik a
településen. Két kiskorú gyermekünk van, mindketten általános iskolai tanulók. Jelenleg, és
immáron 20 éve az Önkormányzat közmunka programjában dolgozom, mellette állattartással
foglalkozom.
Ebből kiindulva is szeretném képviselőjelöltként támogatni a települést abban, hogy megtermeljék
az intézmények, szociális étkezők, valamint a különböző rendezvények számára az étkezéshez való
alapanyagot. Továbbiakban ha megtisztelnek bizalmukkal, akkor támogatnám a közterületek
rendbetételét - ezen belül az utak, járdák javítását. Mindemellett javasolnám képviselőtársaimnak, hogy segítsük a rászoruló
időseket abban, hogy ingyenesen rendbe tesszük a portájukat a fűnyírás szempontjából, mint ahogyan ez már korábban is
működött és nagy segítség volt számukra. És nem utolsó sorban szem előtt tartanám a családosok és a rászoruló emberek
érdekeit is.
Én egyszerű falusi emberként úgy gondolom, hogy a falu érdekeit és segítésüket csakis összefogással és egyetértésben tudjuk
megvalósítani. Bízom abban, hogy összefogva és jól szervezett munkával sikerül jó közösséget kialakítani.
Kérem támogassanak szavazataikkal!
Tisztelettel: Nagy Károly Független Képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok, kedves Szentpéterszegiek!
Ezúton szeretnék bemutatkozni azoknak, akik még nem ismernek. Balázsi Zsigmond vagyok,
családi gazdálkodó. Szentpéterszegen élek feleségemmel és két gyermekünkkel. A lakosság nagy
része Édesanyám vegyesboltjából ismer, amelynek működtetésében részt veszek 1995 óta.
Tagja vagyok több civil szervezetnek. Véleményem szerint ezen szervezetek jelenléte nagyon fontos
egy kis közösség életében.
Képviselővé választásom esetén támogatni fogom az új polgármestert és képviselő-testületet azon
céljai megvalósításában, amelyek a falu és az itt élő emberek érdekeit tartják szem előtt.
Kérem, hogy az október 13-i választáson a 6. számú jelöltet, jómagamat is támogassák egy szavazattal!
Köszönve megtisztelő bizalmukat:

Balázsi Zsigmond

Kun Szabolcs vagyok Berettyóújfaluban születtem és ott is dolgozom a középiskola befejezése óta,18.
éve ugyanazon a helyen. Szentpéterszegen élek családommal, párommal szeretettel neveljük 10
hónapos kisfiúnkat. A legnagyobb motivációt a képviselőségi induláshoz pont a fiam adta, mivel
szeretném, ha ő is megismerné a falunk igazi arcát.
Én még sokukkal emlékszek arra, hogy a mi kis falunk minden utcája rendezett volt, virágok borították
a kapuk elejét. Most nem mindenhol ez a helyzet, aki ismer, az tudja, hogy rengeteg időt töltök a
faluban és sajnos nem ezt tapasztalom. Az egész faluban maximum 10 ház előtt vannak virágok, ha
éppen nem lopják el őket, a kiöregedett fákat nem tudják kivágni hiába ültetnének újat helyette, így
azok is akadályt képeznek a gyalogosoknak. Rengeteg a szemét, rendezetlen a környezetünk. A járdák,
közterületek, játszóterek gondozatlanul néznek ki. NE HAGYJUK, hogy a környék legszebb faluja,
ami volt már virágos falu, a feledésbe merüljön!
Rengeteg lehetőség van tovább fejlődni. Gondolok itt a falusi turizmus fejlesztésére, az önkormányzati ingatlanok
hasznosítására, az is sokat jelentene, ha egy kisbusz reggel és délután azokat az időseket is felvinné az idősek otthonába esetleg
orvoshoz, akik nem tudnak annyit gyalogolni, mert igény lenne rá és a jármű is adott. Vagy a kulturális programok
szélesítésével több látogató idevonzásával felpezsdíteni a falu életét. Az ingó és ingatlan értékek fontosak a pénzügyi
stabilitásban, így azokat semmi képen nem szabad áron alul eladni, esetleg csak bérbe adni, hogy a belőlük befolyó plusz
összeget vissza lehessen forgatni a költségvetésbe.
A lehetőségek száma szinte végtelen, csak jó irányba kell a pályázatokat írni. Semmitmondó ígéretek helyet csak annyit
mondhatok, hogy független képviselőként minden erőmmel azon leszek, hogy gyerekeink, unokáink is megismerhessék azt,
hogy mi hol nőttünk fel, mit jelent nekünk Szentpéterszeg!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat: Kun Szabolcs független képviselőjelölt.
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Tisztelt Szentpéterszegiek!
Kiss Gábor Csaba vagyok Szentpéterszegi lakos. Iskolai tanulmányaimat a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karán, történelem szakon végeztem. Az elmúlt években a település
postahivatalának vezetőjeként dolgoztam, ahol napi szinten találkoztam a helyiek egyéni és közösségi
problémáival. Sokan bátorítottak arra, hogy önkormányzati képviselőként képviseljem a falu és
lakóinak érdekeit. Ezért arra kérem önöket, hogy október 13-án szavazatukkal támogassanak engem,
hogy önökért, Szentpéterszegért dolgozhassak a helyi képviselő testületben.
A település fejlesztésére írott programomat részletesebben taglalom a polgármesteri bemutatkozó
oldalon. Kérem önöket, hogy településünk jövője érdekében támogassanak, hogy együtt, közösen
építhessük tovább azt a Szentpéterszeget, amelyet mindnyájan szeretünk.
Tisztelettel:

Kiss Gábor Csaba

Tisztelt Szentpéterszegiek!
Szabó László vagyok, 1961-ben születtem Szentpéterszegen azóta is itt élek. 2014 óta vagyok képviselő a
szentpéterszegi önkormányzatban. Munkámat azzal a szilárd meggyőződéssel végeztem, hogy a
mandátumom szolgálatot jelent az összes szentpéterszegi lakos érdekéért. Tagja voltam a szociális
bizottságnak, javaslatomhoz fűződik a középfokú tanulmányokat folytató gyermekek támogatása. A
döntéseimért mindig felelősséget vállaltam, újraválasztásom esetén is vállalni fogom. Aki ismer az tudja,
hogy az önkormányzat a falu és a lakosság érdekéért sokat és keményen tudok dolgozni. Az elmúlt
ciklusban amikor lehetett indítvány formájában próbáltam érvényt szerezni egyéni elgondolásomnak.
Megválasztásom esetén feladatomnak tekintem az alábbiakat: Prioritást élvez: járda építés és felújítás
sajnos ez a szegmens az elmúlt időszakban nagyon el lett hanyagolva. Pályázati lehetőség több esetben is
kínálkozott, de a döntés előkészítők úgy ítélték meg, hogy van ennél fontosabb beruházás ill. fejlesztés.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a kül és belterületi önkormányzati utak felújítására és karbantartására. A karbantartáshoz
szükséges gépek, eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak. Szándék és akarat kérdése az egész. Megválasztásom
esetén azon leszek, hogy meglegyen a szándék és az akarat. A Magyar Falu program és egyéb pályázati lehetőségekkel a
következő időszakban is élni kell. A nyertes pályázatokat közmegelégedésre kell megvalósítani. Támogatni, javasolni fogok
minden olyan kisértékű fejlesztést, beruházást, ami a lakosság komfort érzetét javítja. Gondolok pl. orvosi rendelő
várótermének klímával való ellátására ugyanitt Ivóvíz adagoló megvalósítására. Szorgalmazni fogom az úgynevezett tanyabusz
(kisbusz) lakossági hozzáférhetőségét is. Az elmúlt öt évben az önkormányzat működéséről és a feladat ellátásáról sok mindent
elsajátítottam. A képviselői munkámat folytatni szeretném, ezért kérem önöket, hogy támogassanak újra!
Tisztelettel: Szabó László

Tisztelt Szentpéterszegiek!
Borsós Balázs vagyok, születtem 1990-ben Berettyóújfaluban. Jelenleg a TAMA Hungary Kft-nél
dolgozom, mint karbantartás vezető. 3 éve egy 15 fős csapattal végzem feladatom, melynek részeként
egyedi vezetési rendszert kellett felépítenem, ahol havi és éves szinten is meghatározott költségkeretből
kell gazdálkodni. Ezt a szervezeti magatartást és módszert nagyban tudnám hasonlítani egy
közigazgatási egység működéséhez, ahol emberek véleménye és képviselete alapján kell döntéseket
meghozni, hogy az érdeküket felkaroljuk. Továbbá úgy döntöttem, hogy újra iskolapadba ülök és
szeretném kicsit elmélyíteni tudásom arról, ahogyan egy társaság költségeit optimalizálni lehet. Ez
természetesen átültethető egy település szintjére, gondoljunk csak a havi kiadásokra: rezsi, fenntartási
és fejlesztési költségek.
Testületi tagságom esetén célom lenne a közvilágítás fejlesztése, melyben jelentős megtakarítás fellelhető. Volt alkalmam 4
gyártócsarnokot korszerűsíteni, így sikerült tapasztalatot szereznem a beruházás megvalósításához. Visszatérő gond a járdák
állapota, azonban az előrelépés csekély, holott állami támogatás is igényelhető volt. Ezt a jövőben nem csak, mint üres ígéret
szeretném képviselni, hanem több ütemben megvalósítani, mert valljuk be, egyszerre ez túl nagy falat lenne a településnek.
További sarkalatos pont a település ivóvizét szolgáltató kút és házi vízmű, melynek állapota kritikus. Kétség nem fér hozzá,
hogy egy esetleges üzemképtelenség nem csak fejtörést és kellemetlenséget okoz, hanem hatalmas összegeket emészt fel.
Ennek modernizálása kulcsfontosságú.
Gyerekkoromra visszaemlékezve mindig azt láttam, hogy a környező települések előtt egy jobb úton járunk, ne hagyjuk ezt
múlni, inkább fokozzuk a köztudatban és cselekedjünk eszerint. Engedjék meg, hogy a testületben fiatal társaimat is
képviseljem mindazok mellett, akik öregbítik a falu hírnevét. Péterszeginek lenni büszkeség, viseljük ezt méltóképpen!
Maradok tisztelettel
Borsós Balázs
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Tisztelt Szentpéterszegi Választó Polgárok
Karácsony Sándor (Szipi) Kossuth u. 109. szám alatt lakom. Házasságban élek, van egy kiskorú
lányom. Helyben dolgozom a Magyar Bt.-nek a József Attila utcán. Azért hoztam azt a döntést, hogy
képviselőnek indulok, mert a falu az utolsó években nagyon elhanyagolt lett. Én úgy gondolom, hogy
egy jó képviselőnek függetlennek kell lennie a polgármestertől minden téren.
Lakosság érdekét csak úgy tudja képviselni. Nagyon fontos lenne járdák, utak, játszótér, (stb.)
rendbetétele. Támogatom a civil szerveket, sportot, néptáncot és minden olyan kezdeményezést, ami a
lakosság érdekében történik.
Támogassanak szavazataikkal.
Tisztelettel: Karácsony Sándor

Tisztelt Szentpéterszegi Választópolgárok!
Kocsis Vince vagyok, 1955. május 8-án születtem Berettyóújfaluban. Gyermekkoromat a szomszéd
faluban, Gáborjánban töltöttem. Szakközépiskolai tanulmányaimat Debrecenben folytattam. A
berettyóújfalui ÁFÉSZ-nél 36 évig voltam alkalmazásban, mint hálózatirányító. 2012-től 2019. májusi
nyugdíjba vonulásomig a Szatmári Impex Kft-nél üzletkötőként dolgoztam. 1981. február 21-én
házasságot kötöttem Farkas Ibolyával, azóta itt élek Szentpéterszegen. Két felnőtt gyermekem van, és
most már két unoka büszke nagyapja vagyok.
Korábban is érdekelt a falu sorsa, azonban aktív munkavállalóként nem tudtam volna eleget tenni a
képviselői kötelezettségeimnek, a gyűléseken való részvételnek. Immár nyugdíjasként úgy gondolom,
hogy több időt tudnék fordítani a lakosság érdekének és véleményének képviseletére.
Egy olyan képviselőtestületbe szeretnék bekerülni, ahol a problémás ügyek megvitatásra kerülnek, és
olyan döntések születnek, amelyek Szentpéterszeget a változás irányába mozdítják. A képviselőtestületi
tagok és a polgármester ne függjön egymástól. Véleményem szerint nagyon fontos a helyi keresőképes munkaerő megtartása.
Biztosítani kell az egyenlőség elvét a faluban pl. azok kapjanak segélyt ill. támogatást, akik igazan rászorulnak Továbbá
fontosnak tartom a járdák, utak, közterek rendbetételét, folyamatos karbantartását, a közbiztonság fenntartását.
Megválasztásom esetén szem előtt fogom tartani a közoktatási intézmények, sport és civil szervezetek támogatását, a
nyugdíjasok segítését reális keretek között.
Képviselői munkám során mindig és mindenkor valóban a választó polgárok érdekeit fogom középpontba helyezni. Széchenyi
István szavaival élve: „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”
Kérem, szavazataikkal támogassák a változtatást a falu jövőjének érdekében.
Tisztelettel:

Kocsis Vince képviselőjelölt
Bedő László
független jelölt

1955. 02.07-én születtem Berettyóújfaluban. Általános iskolai tanulmányaimat 1961-69-ig
Szentpéterszegen végeztem, majd Berettyóújfaluban 1973-ban érettségiztem az Arany János
Gimnáziumban. Debrecenben 1975-ben végeztem mint elektrotechnikai műszerész „C” tagozaton.
1975 nyarától dolgoztam Berettyóújfaluban az ELZETT-MŰVEKNÉL több mint húsz éven keresztül,
közben 1978-ban villanyszerelő szakmunkás vizsgát is tettem. A rendszerváltás után munkanélküli
lettem /megszűnt az ELZETT/. Később dolgoztam a PARTIUM-RT-nél és több magán vállalkozónál.
2019 februártól öregségi nyugdíjas vagyok.
A következő választási ciklusban szeretném, ha Szentpéterszeg újra vonzó és élhető település lenne.
Jelenleg erősen hanyatló állapotba került a falu. A felemelkedéshez községünk minden lakójának a munkájára és összefogására
van szükség.
- Maximálisan ki kell használni a pályázat adta lehetőségeket, mert önerőből szinte semmit sem lehet elérni.
- Kevés az önkormányzat bevétele, kevés a vállalkozó.
- Napelemrendszereket kell telepíteni nagyszámban, amely megoldaná az önkormányzat által működtetett intézmények
világítását és fűtését, a közvilágítási kiadásokat pedig minimalizálná.
- Az iskolától a volt takarékszövetkezetig végre normális járdát kell építeni, a mostani erősen balesetveszélyes, nagyok
a szintkülönbségek, töredezett, ferde.
- Támogatni kell az értékteremtő civilszervezeteket, amelyek szeretett falunk hírét továbbra is öregbítik.
- Idős és egyedülálló lakosokat meg kell becsülni, a lehetőséghez képest mindenben támogatni.
- Minden évben falunapot kell tartani /csak és kizárólag a helyi lakosság részvételével/.
Eredményeket csak összefogással, egymás véleményének tiszteletben tartásával és erőink egyesítésével érhetünk el.
Ha Ön egyetért az alábbi gondolatokkal, október 13-án szavazatával kérem támogasson.
Tisztelettel: Bedő László
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Tisztelt Választópolgárok!
Harasztosi Gyula Imre Szentpéterszegi lakos vagyok. Polgármester-jelöltként már volt szerencsém
bemutatkozni, ezért megpróbálom nem ismételni önmagam.
Születésemtől fogva Szentpéterszegen élek, jelenleg őstermelőként tevékenykedem.
1994-2002 között az Önkormányzat Szociális Bizottságának munkájában külsős tagként vettem részt,
2002-2019 között önkormányzati képviselő voltam. Bizottsági tagként és képviselőként is
igyekeztem az itt élő emberek érdekeit képviselni, bízom benne hogy ez az esetek többségében
sikerült is.
Véleményem szerint általánosságban elmondható hogy Szentpéterszeg tiszta, rendezett, élhető
település, megfontolt, ésszerű gazdálkodással meg lehet őrizni az eddig elért eredményeket, és
hosszútávon biztosítani a település további fejlődését.
Természetesen szükség van változásokra is, hiszen változik a világ, változik a lakosság elvárása is. Át kel alakítani a
közmunkaprogramot, a jelenlegi létszám és az elvégzendő feladatok függvényében.
A lehetőségekhez mérten többet kell segíteni az időseken és a rászorultakon. Támogatni kell a sportot, a kultúrát, és a civil
szerveződéseket.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, a következő időszakban is szeretném segíteni a település működését, fejlődését.
Támogatásukat előre is köszönöm.
Tisztelettel Harasztosi Gyula Imre független képviselőjelölt.

Tisztelt választópolgárok!
Nagy Richárd 29 éves helyi lakos vagyok és független jelöltként indulok az önkormányzati
választásokon.
2014-ben szociális munkásként diplomáztam a Debreceni Egyetemen. Családunkban édesanyám
révén, aki szociális előadóként dolgozott a polgármesteri hivatalban, valamint édesapám mindig
segítőkész magatartása révén abban a szellemben nevelkedtem, hogy a közösségért tenni kell, az
embereket, akik hozzánk fordulnak meg kell hallgatni és segíteni kell nekik.
A szociális munka széles spektrumára van rálátásom: dolgoztam menekültekkel a Debreceni
Menekülttáborban, sajátos nevelési igényű gyerekekkel Finnországban. Az ott szerzett tapasztalataim,
valamint az itthoni munkám során a Berettyóújfalui Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál sikerült elérni, hogy Magyarországon elsőként - Berettyóújfalu városa és Szociális Szolgáltató Központja csatlakozzon egy nemzetközi
gyermekvédelmi szervezethez, az Euromethez. Ezután Skóciában idősekkel és demens betegekkel dolgoztam bentlakásos
otthonokban. Több éves tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy ismerem a társadalom rétegeinek problémáit.
Szentpéterszeg sajnos egy elöregedő település. Az idősekkel törődni kell, meg kell találni számukra a megfelelő gondoskodási
formát. Lehet ez az Idősek Klubja, melyet meg kell tölteni programokkal, lehet ez bentlakásos idősek otthona itt helyben,
valamint sok más lehetőség van még. A fiatalokat meg kell fogni, hogy tanulás után jöjjenek vissza, alternatívát kell nyújtani
számukra, lehetőséget a munkára, a családalapításra, arra, hogy születendő gyermekeik számára színvonalas óvoda és iskola
álljon rendelkezésre.
Kitörési pontnak látom a falusi túrizmust, a fiatal vállalkozók segítését. Fontos, hogy átlátható legyen a gazdálkodás, tiszta a
közélet. Szükség van a civil szervezetekre, a közösségi programokra, a sport és kultúra támogatására, mert ezek nélkül
kiüresedik a falu.
Kérem, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám!
Tisztelettel: Nagy Richárd

Tisztelt Választópolgárok!
A nevem Márkus Attila 17 éve helyi lakos. Négy gyermekem és 6 unokám van. Végzettségem katonai technikum, fegyver- és
lőszertechnikus, de immár 9 éve a helyi Általános Iskola technikai dolgozója vagyok.
Mint egykori nagycsaládos, illetve egyedülálló szülő, egyik fő célom az iskola fejlesztése, népszerűsítése.
Továbbá a helyi infrastruktúrák (közlekedés, kommunikáció) fejlesztését szeretném megvalósítani, ebbe belefoglalva a
közterek, játszóterek rendbetételét is.
Az idős lakosság segítése, például díjmentes fűnyírás, hó és jégtakarítás az ingatlanok elől.
Amennyiben bemutatkozásom elnyerte tetszésüket kérem, szavazatukkal támogassanak.
Tisztelettel: Márkus Attila képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Szentpéterszegiek!
A nevem Góz János, 45 éves vagyok, családommal Szentpéterszegen lakom. Szinte születésem óta itt
élek, itt nőttem fel, mai napig aktív tagja vagyok a Szentpéterszegi Sport Egyesületnek.
Szeretem ezt a települést, szeretnék feleségemmel és gyermekeimmel továbbra is itt élni, ezért
döntöttem úgy, hogy a 2019. október 13-i választáson települési képviselőként indulok.
Úgy gondolom, hogy konkrét programot felelősségteljesen nem ígérgethetek az önkormányzat
pénzügyi helyzetének ismerete nélkül, azonban mindenképpen szeretném, ha a falu közterületei
folyamatosan szépek, rendezettek lennének, az utak és járdák pedig járhatóak.
Terveim között szerepel a játszóterek felújítása, rendben tartása, a környékük parkosítása, hogy a
gyermekek biztonsággal játszhassanak és a családok szívesen töltsék ott az időt.
Szeretném, ha a települési rendezvényeket szélesebb körben biztosíthatnánk a helyiek számára, ahol
mind a fiatalok, mind az idősek szívesen vesznek részt.
A településen élő lakosok érdekeit kívánom képviselni, és megszolgálni az Önök bizalmát. Szándékosan használtam azt a szót,
hogy „megszolgálni,” mert hiszem, hogy a képviselői munka szolgálat, az itt élők szolgálata, hogy bármikor bizalommal
fordulhassanak hozzánk, képviselőkhöz problémáikkal, tudva, hogy arra mindenképpen igyekszünk megoldást találni.
Képviselői tiszteletdíjat nem kívánok felvenni, annak összegét a Szentpéterszegen tevékenykedő civil szervezetek, az itt élő
gyermekek támogatására fordítanám.
Kérem, hogy október 13-án támogassanak szavazatukkal, mert
„a világnak szüksége van olyan emberekre, akiket nem lehet megvásárolni, akiket köt az adott szavuk, akik a jellemet többre
tartják a jómódnál…”
Tisztelettel: Góz János képviselő-jelölt

Tisztelt Szentpéterszegiek!
Újból eljött az idő, hogy megválasszák az új polgármestert, és képviselőket!
Kovács Imre Kossuth u. 79 szám alatt lakom. Gondolom részletes bemutatkozásra nagyon nincs szükség,
mert úgy vélem ismernek a faluba, Asztalos szakmával és faipari technikus végzetséggel rendelkezem.
Az előző két ciklusban már képviselőként tevékenykedtem. Amennyiben bizalmat szavaz a tisztelt
lakosság, úgy ezt szeretném folytatni. A Lakosság és a Falunk érdekében!
Bízom benn, hogy az új képviselőtestületet olyanok alkotják, akik szabad akaratuk és belátásuk szerint
hozhatják meg döntéseiket. Jó gazda módjával gondoskodnak a falunk dolgaival.
Nagyon sok teendője lesz, az elkövetkezőkben, mert sajnos a falunk nagyon elhanyagolt lett, és bizony a
lakosság jogai sem lennének egyformák. Nagy a széthúzás a falunkban, ezen is lenne mit változtatni.
Voltak javaslataim az előző ciklusban is, de igazából nem lehetett jó képviselői munkát végezni! Remélem ez most
megváltozik, és egy nyugodt, tisztességes, nyílt, Lakkosság érdekében végzett testületi munka következhet. Sikeres falut
építhetünk közösen a lakossággal együtt, egyetértésben.
Ehhez kérem a támogatásukat, a szavazataikat!
Tisztelettel Kovács Imre

Kedves szentpéterszegiek!
Nagy Irma (sokaknak csak Muci) vagyok. Az októberi helyi önkormányzati választáson független
képviselőként indulok.
52 éves vagyok, 20 évesen költöztem Szentpéterszegre és itt alapítottam családot férjemmel, Nagy
Tiborral. Itt született és nevelkedett fel 2 gyermekem, mára már megszületett az első unokám is.
Jelenleg a Mesevilág óvoda konyháján dolgozom szakácsként.
Nem itt születtem, de szentpéterszeginek tartom magam. Szeretek itt élni és jó közösségi embernek
vallom magam. Az elmúlt években nagyon sok közösségi rendezvényen részt vettem, segítettem
munkámmal.
Szeretném, ha aktív tagja lehetnék a falu jólétét képviselő embereknek. Ígérni nem ígérek, mert az
felelőtlenség lenne. Előre nem lehet tudni, milyen pénzügyi lehetőségei lesznek az
önkormányzatnak, milyen pályázatokat fognak kiírni.
Ezeknek a lehetőségeknek a maximális kihasználását fontosnak tartom a következő területeken: iskola, óvoda, környezet,
kultúra, vallás, sport, valamint idősek szociális helyzete.
Minden intézmény működjön!
Élhető falut!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal segítsenek, hogy én is segíthessek!
Tisztelettel: Nagy Irma képviselőjelölt.
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A Választási Iroda tájékoztatója
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
időpontját 2019. október 13. napjára tűzte ki.
Településünkön továbbra is egy szavazókör működik, amelynek címe: 4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála u. 9. szám.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud a szavazóhelyiségbe elmenni szavazni egészségi
állapota vagy fogyatékossága miatt, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek személyesen legkésőbb a szavazást megelőző második
napon (2019. október 11. napján 16.00 óráig) kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, illetve azt követően
elektronikusan, legkésőbb a szavazás napján 12.00 óráig a szavazókörben működő választási bizottsághoz.
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Személyazonosító okmányaikat a szavazásra szíveskedjenek magukkal vinni. Szavazni csak érvényes okmánnyal lehet!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
A képviselőjelöltek közül érvényesen legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni (kevesebb lehet, de hatnál több nem).
Polgármester jelöltek közül érvényesen egy jelöltre lehet szavazni.
Dr.Vámosi Margit
HVI vezető

Hirdetmény a Helyi Választási Irodáról és Helyi Választási Bizottságról
Helyi Választási Iroda:

Helyi Választási Bizottság:

Póttagok:

Vezetője:
Dr. Vámosi Margit jegyző
Címe:
4121Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Telefon száma: (54) 416-910
E-mail:
szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu

Kun Lajos
elnők
Vadászné Balogh Mária elnökhelyettes
Ékesné Baranyai Enikő
tag
Ékes Pálné
tag
Kiss Judit
tag

Mészárosné Pap Ildikó
Veress Sándorné
Címe:
4121Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Telefon száma: (54) 416-910
E-mail:
szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu
Dr. Vámosi Margit sk.
HVI vezető

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 28-án megtartott nyílt ülésén úgy határozott,
hogy a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán induló
minden képviselő-, és polgármester jelöltnek lehetőséget biztosít saját újságjában, a Péterszegi Körkép c. helyi lap választási
különszámában a bemutatkozásra.
Ezzel a lehetőséggel nem minden jelölt élt.
A jelöltek abban a sorrendben szerepelnek, ahogyan a Helyi Választási Bizottság kisorsolta őket, ilyen sorrendben fognak
következni a szavazólapokon is.
Vadászné Balogh Mária
szerk.

Kiadja Szentpéterszeg Község Önkormányzata
Főszerk.: Vadászné Balogh Mária
Készült: Kaligráf 2000 Nyomda Bt. Debrecen ISSN 2061-1722
Szerkesztőség címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tel.: 06-54/416 910; 06-54/416 835 e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com
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