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A 2019. október 13-i
helyhatósági választásokon,
Paloznakon induló jelöltek:

POLGÁRMESTERJELÖLT:
Czeglédy Ákos  független

KÉPVISELŐJELÖLTEK: 
Árvai Attila  független
Császár Gábor  független
Csurgay Csaba  független
Happ Gergely  független
Hernádi Péter  független
Kristály Katalin  független
Szente Zsolt független 
Őry Zoltán  független
Verrasztó Ferenc  független

Tisztelt
Választópolgárok!

2019. október 10-én,

csütörtökön 18.00 órakor a Faluházban

VÁLASZTÁSI FÓRUMOT
tartanak a jelöltek,

melyre minden választópolgárt 

tisztelettel várunk!

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 2019
PALOZNAK

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 
választása 2019. október 13. 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek általános választását 2019.október 13-ra 
tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiség önkor-
mányzati képviselők általános választását 2019. október 13-ra 
tűzte ki. Paloznak község esetében települési nemzetiségi önkor-
mányzati választást nem tűzött ki az NVB, a területi és országos 
nemzetiségi választásra azonban itt is sor kerülhet.

Szavazóköri névjegyzék: Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 
2019. augusztus 23-ig. A helyi választási iroda készíti el és adja át 
az értesítőt annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 23-át 
követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat 
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc 
nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási he-
lyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átje-
lentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 
16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben sze-
replő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illet-
ve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A moz-
góurna iránti kérelemnek a helyi választási irodához levélben 
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani; személyesen 

vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapuval) elektronikus 
úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy 2019. október 11-én 
16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2019. október 13-án 12.00 óráig; az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, 
legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be. Választási kampány: A vá-
lasztást megelőző ötvenedik napon kezdődik és a szavazás napjá-
ig, a voksolás befejezéséig tart.

Szavazás: A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti sza-
vazókörben szavazhat. A szavazás 6 órától 19 óráig tart. A válasz-
tópolgárt a szavazást megelőzően a helyi választási bizottságnak 
azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát, 
valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A helyi választási 
bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja sze-
mélyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni. 
Paloznakon a választópolgár legfeljebb négy egyéni listás kép-
viselőjelöltre, legfeljebb egy polgármester jelöltre szavazhat. 
Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta. Azok az egyéni listás képviselő jelöltek lesznek képviselők, 
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapták. Szavazat egyenlőség esetén sorsolással 
kell megállapítani, hogy ki jut mandátumhoz.

További részletes információk a www.valasztas.hu oldalon ta-
lálhatók. Szavazóköri, illetve központi névjegyzéket érintő kére-
lem ezen az oldalon online is benyújtható, vagy a formanyomtat-
vány pdf formában letölthető. 

Dr. Szántód Anita jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
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POLGÁRMESTERJELÖLT

CZEGLÉDY ÁKOS
Tisztelt Paloznakiak!

Az előző 21 évben az Önök megtisztelő bizalmából polgármes-
terként vezethettem a Paloznaki Önkormányzat Képviselő-tes-
tületét. Ez idő alatt sok mindent sikerült megvalósítanunk. Ezt 
az utat szeretném folytatni a következő öt évben is a képvise-
lő-testülettel és a falu lakóival közösen. A következő évek is ko-
moly feladatok elé állítják az önkormányzatot a megnövekedett 
fejlesztési és építési igények adta konjunktúrát fontos kezelni és 
kordában tartani 

A falu működtetése és fejlesztése érdekében a támogatási lehe-
tőségeket jól kiaknázva a pályázati és egyéb forrásokat bevonva 
kell tervezni. Fontos szempont a működés jó színvonalú fenn-
tartása, a mennyiségi bővítés helyett a minőség fejlesztése. Szép 
gondozott környezettel, jó infrastruktúrával, színvonalas prog-
ramokkal tettük vonzóvá Paloznakot. A jövőben is azon leszek, 
hogy a civil szervezetekkel karöltve színvonalas és sokrétű prog-
ramok, emberléptékű fejlődés valósuljon meg.

Az elmúlt években folyamatosan nő Paloznak lélekszáma a be-
települőknek köszönhetően, már jócskán meghaladja az 500 főt, 
ami azt jelzi, hogy a község vonzereje egyre nagyobb. Nem lenne 
szerencsés azonban, ha túlnőne a falu jelenlegi keretein. Meg kell 
őrizni a családiasságot, a csendes nyugodt élhető lakóhelyet, a 
tiszta, ápolt és virágos környezet, amelyért érdemes itt élni.

Az elmúlt évek eredményei a közös tenni akarás, a közös mun-
ka gyümölcsei. Azok, akik látogatóként fordulnak meg nálunk, 
rácsodálkoznak és elismeréssel szólnak Paloznakról. A fejlesz-
tések eredményeként a régióban az „Év települése” lettünk, és 
ismét Falumegújítási díjat érdemelt ki a település. Ez is megerő-
síthet bennünket abban, hogy jó irányba fejlődünk. Arra kérem 
Önöket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan támogassanak en-
gem és a képviselő-testületet abban, hogy Paloznak továbbra is 
egy kedves, barátságos, élhető falu legyen, ahol helybéli, nyaraló 
és látogató egyaránt jól érzi magát!

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám a helyi 
választáson!

Czeglédy Ákos polgármesterjelölt

KÉPVISELŐJELÖLTEK

ÁRVAY ATTILA
Tisztelt Paloznakiak!
Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, így az elmúlt öt évben a 

képviselő testület tagja lehettem. Szeretném összefoglalni az el-
múlt ciklusbéli képviselői tevékenységemet, és jövendő céljaimat.

Vezérelveim egyszerűek voltak: következetesen képviselni a 
helyi közösséget, az ezeréves nemzeti összetartozást, a magyar 
hagyományt.

Ezért minden erőmmel azon voltam, hogy őrizzük meg Paloz-
nakot falunak a szó nemes értelmében, és ne legyen feláldozva 
egyes privát üzleti érdekek mentén.

Megszerveztem a kálvária felújítását, újrameszelését.
Ötletem alapján készül – ötödik éve – a Paloznaki Etalon.
Kezdeményezésemre – szintén ötödik éve – rendezi meg a 

Borklub és a Paloznaki Horgász Egyesület a keszegsütést a Papa 
borozójában.

Kiálltam amellett, hogy ne csak Homola bort lehessen kapni 
a faluban, így kapta meg a Csiszár Család Pincészete a Tájház 
udvarban lévő büfét.

A Testületben azon az állásponton voltam, hogy ne a vándor 
piacosok számára kiszabott területfoglalási díjat szedjük be a 
Jazzpikniken, hanem tisztességes összeggel támogassa a falut a 
Homola Pincészet.

A volt TSZ majorban elképzelt beruházás kapcsán azon az 
állásponton voltam, hogy igenis joga van az Önkormányzatnak 
beleszólni a koncepcióba, hogy elkerülhessünk egy itteni „görög 
falu” létrejöttét.

Hegyben lakóként árgus szemekkel figyelem a külterületek 
sorsát.

Javaslatomra került az adórendeletbe, hogy a magánerős köz-
világítási beruházás is leírható legyen az építményadóból.

Ellenzője vagyok a külterületi földadó mértéktelen emelésé-
nek. Nem lehet az az eredmény, hogy ellehetetlenítjük a helyi 
kistulajdonosokat.

Kulcsfontosságúnak tartom, hogy mindenki számára érthe-
tően, közösen és világosan határozzuk meg a falu fejlődésének 
útját.

Jövőre lesz 100 éves a Trianoni Békediktátum, melyre – mint 
Pálpataka testvértelepülése – méltóan meg kell emlékeznünk.

Szeretném, hogy az Önkormányzat karolja fel a helyi mező-
gazdasági termékek közösségi feldolgozását, ne legyen potyogott 
alma a faluban!

Szeretném, hogy akadálymentes lehessen minden közcélú he-
lyiség.

Szeretném, ha megépülne végre két forgalomlassító sziget a 
Zrínyi utca két végén.

Végül, én továbbra is a fent leírt gondolatokat fogom képvisel-
ni. Ha támogatnak, akkor a Testületben is.

Tisztelettel: Árvay Attila

* * *

CSÁSZÁR GÁBOR 
40 éves vállalkozó, 2 gyermek édesapja. 
Pápán születtem és jártam iskolába. Kaposvári Egyetemen 

szereztem állattenyésztési szakirányon agrármérnöki diplomát, 
majd Pécsi Tudomány Egyetemen közgazdász képzést. 13 éve 
ügyvezetőként irányítom a családom tulajdonában lévő Ford 
márkakereskedést. Mezőgazdasági vállalkozásomban legeltetett 
húsmarhát tenyésztek. Szabadidőmben szívesen foglalkozok 
baromfitartással, méhészkedéssel, kertészkedéssel. Családommal 
szívesen kirándulok, biciklizek. Fontos számomra a természeti 
környezet megóvása, lehetőség szerinti javítása, rendezett, tiszta 
utca, beszélgető emberek.

Paloznakra feleségem révén kerültem, aki gyermekkora je-
lentős részét itt töltötte nagyszüleinél. Gyermekeim már igazi 
paloznakiak, itt születtek, Csopakra járnak iskolába. Iskolai sza-
badidőmet én is nagyszüleimnél, falusi környezetben töltöttem, 
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ezért jól ismert számomra a falusi lét. Szeretném gyermekeim 
számára is megőrizni ezt a miliőt, szeretném, hogy részesüljenek 
a falusi környezet előnyeiből, de rendelkezésükre álljon a modern 
világ eszköztára, legyen az színvonalas iskola, játszó és közösségi 
tér -vagy sportlétesítmények és azokat működtető személyek.

Kötelességemnek tekintem, hogy vállalkozóként megszerzett 
tapasztalatommal segítsem a falu működését, fejlődését.

* * *
CSURGAY CSABA

Csurgay Csaba vagyok, 1975-ben születtem Veszprémben. 
Édesanyám védőnőként dolgozott, édesapám a Magyar Légierő 
parancsnoka volt. Jelenleg Alsóörsön, Balatonfüreden és Vesz-
prémben élek a feleségemmel. Paloznaki közvetlen kötődésem 
2018-ban lett telekvásárlás kapcsán.

Balatoni gyerekként minden nyáron diákként dolgoztam a 
környező parti településeken.

Veszprémben 4 évig tanultam építészetet, majd 4 évig tanul-
tam informatikát, ezt követően mérnökként 5 évet hallgattam 
jogot a Pécsi Jogtudományi Egyetemen. Tanulmányaim után az 
Egyesült Államokban szereztem tapasztalatokat. 

Az elmúlt egy évben Paloznakon számos olyan benyomás ért 
magánszemélyként és vállalkozóként is, ami arra késztetett, hogy 
aktívan részt vegyek a település életében. 

Képviselőnek azért jelöltettem magam, mert szeretném a te-
lepülés vezetésében azokat a hagyományos értékeket képviselni, 
melyek személyes tapasztalataim alapján kiveszőben vannak. 
Három szóban összefoglalva ezek a következők: jóindulat, kor-
rektség, tisztesség. 

Erős igazságérzettel rendelkezem, mindemellett eltökéltnek és 
kitartónak tartom magam. Szeretném ezeket a tulajdonságaimat, 
valamint a tanulmányaim és munkáim során szerzett tapasztala-
taimat arra használni, hogy a közösség érdekeinek érvényt sze-
rezzek az egyéni érdekekkel szemben. 

Hasznos lenne a képviselő testületben olyan képviselők je-
lenléte, akik friss lendülettel, más szemmel néznék a felmerülő 
problémákat.

Képviselőként meghallgatom a lakosok problémáit, és tennék 
is azért, hogy azokat megszüntessem.

Megoldások kellenek, nem kifogások! 
Ezt a hozzáállást fogom képviselni a testületben, ezáltal új 

perspektívákat nyitok azok számára is, akik eddig úgy érezték, 
hogy Paloznak vezetésénél süket fülekre találtak.  

Szemléletváltásra van szükség, ami csak új képviselőtestületi 
tagokkal lehetséges!
Mottóm: Elfogulatlan Képviselőtestület / Helyi lakosok jogos érde-
keinek elismerése és képviselete

* * *
HAPP GERGELY

Kedves Paloznakiak!
Happ Gergelynek hívnak, 41 éves vagyok, a Rákóczi utcában la-
kunk feleségemmel Zsófival, és három gyermekünkkel: Panka 
12, Gellért 10, Palkó 4 éves. 2014-ben vásárolt telkünkre 2017-
ben építtettük fel a házunkat, akkor költöztünk ide Veszprémből. 
Magam ott is nőttem fel, a Lovassy-ban érettségiztem, majd a 

Debreceni Egyetem geográfus szakán folytattam tovább a tanul-
mányaimat. Terület-, és Településfejlesztő, valamint Tájvédő szak-
irányokon államvizsgáztam, mindkét diplomamunkám témája a 
Balaton és a Balaton-felvidék. Az egyetem után két kedves hob-
bi, a sakk és az utazás közül az utóbbi szerencsémre megmaradt 
a munkámban is, 2003-ban alapítottuk barátommal az Eupolisz 
Utazási Irodát: természetjáró utazásokat szervezünk 6 kontinens-
re, ami mára ca. 150 út és 2500 utas évente. A veszprémi irodában 
5 munkatársammal, valamint 23 idegenvezetővel dolgozunk ezen, 
büszkén mondhatom, hogy szó szerint a semmiből lettünk mára 
az egyik legjelentősebb tényező a magunk területén. 
Paloznakra a ‚90-es évek elején kerültem gyakrabban, említett 
barátom lévén, aki a Balatoni utcából, a nagymamájától járt be a 
gimnáziumba, cserébe én pedig ide jártam. A megélt szép élmé-
nyek felelevenítéséből a családomnak is jutott, elhatároztuk, hogy 
itt keresünk lakóhelyet, és közös volt az öröm, amikor megtaláltuk.
Okkal merül fel a kérdés, hogy miért szeretnék képviselő lenni. 
Tenni szeretnék a faluért, tanulmányaim, valamint 17 éves ügy-
vezetési tevékenységem alatt szerzett tudásom és tapasztalataim 
segítségével. Együttműködni azokkal, akiknek szintén tényleg 
fontos Paloznak, pozitívan, de reálisan, hatékonyan, párbeszéd-
del, optimumra törekedve. Mivel mindig érdekeltek a közügyek, 
kérdezgetek arról, ami rám tartozik, olvasom a közgyűlési jegy-
zőkönyveket, jobban érzem magam, ha tudom, hogy mi, és miért 
történik körülöttem. Magaménak érzem a falu ügyeit, itt élek, itt 
fogok élni, itt nőnek fel a gyermekeim, szeretnék felelősséggel 
hozzájárulni Paloznak életéhez.

Tisztelettel: Happ Gergely

* * *
HERNÁDI PÉTER

Kedves Paloznaki Választópolgárok!
Hernádi Péter vagyok, 48 éves, egy fiúgyermek édesapja, amúgy 
„gyüttment”. 2007-ben költöztem Paloznakra és rögtön meg-
kedveltem a helyi lakosok nyitottságát, őszinteségét. Hiába a 
„gyüttment” kifejezés, úgy érzem, hogy befogadtak és megtalál-
tam a közös nyelvet a falubeliekkel.
A társadalmi szerepvállalás nagyon fontos számomra, hisz 2008 
óta a PaCi (Paloznaki Civil Egyesület) elnöke vagyok. Ezt a 
szerepvállalást szeretném erősíteni a testületben és a paloznaki 
köztudatban. 2007 óta tagja vagyok a Paloznaki Kórusnak és 
tiszteletbeli tagja a Paloznaki Hímzőkörnek. A szűkös anyagi le-
hetőségeink ellenére is működtetni tudtuk és tudjuk az Egyesüle-
tet a Kórust és a Hímzőkört, kihasználva az adódó pályázatokat. 
Egyesületünk minta értéket képvisel a Falumegújítók körében 
is. Több nagyszabású helyi kulturális, hagyományőrző program 
megvalósításában vettem és veszek részt. Az egyesületben fon-
tos számomra az esélyegyenlőség, az idősebb és fiatal korosztályt 
megszólítása egy-egy rendezvényünkön. 
Vallom, hogy folyamatosan párbeszédet kell folytatni a lakosság-
gal és a helyi civilekkel. Hosszú távú koncepciót kell kialakítani 
az új uniós és országos pályázati lehetőségekkel, nagy figyelmet 
fordítva Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektre, 
hisz a Balaton régióval együtt nyerték meg a pályázatot, melyből 
sok lehetőség adódik Paloznak számára is. Hiszem, hogy össze-
fogással, tenni akarással öregbíteni tudjuk Paloznak hírnevét.
Testületi tagként a falu lakóinak valós és érdemi képviseletét kí-
vánom ellátni, valamint tapasztalatomat a „Mi Kis Falunk” javá-
ra fordítani. 
Ehhez kérem támogatásukat és szavazatukat!
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KRISTÁLY KATALIN
41 éves 3 gyermekes édesanya vagyok. Paloznakon nőttem fel, 

gyermekkoromat a paloznaki táj, a környező erdők és a Balaton 
világa határozta meg.

Tanári diplomáimat a Pannon Egyetemen és a Veszprémi Hit-
tudományi Főiskolán szereztem meg.

20 éve tanítok hittant a csopaki és a környező általános 
iskolákban. Több éve vagyok Egyházközségi képviselő és a 
Szociális Bizottság tagja. Úgy gondolom, hogy ez idő alatt jó 
kapcsolatot tudtam kialakítani az itt élő emberekkel.

Fontos számomra, hogy az újonnan érkezők is érezzék ottho-
nuknak a falut, és tudjanak együtt élni az itt élőkkel. Szeretném, 
ha megalakulna egy olyan fórum, ahol a már régebben itt élők és 
az újonnan érkezők megoszthatnák egymással mindennapjaikat, 
kéréseiket, észrevételeiket továbbítanák az Önkormányzat felé.

Fontos számomra a hagyományok őrzése, és hiszek a szemé-
lyes közvetlen kapcsolatok ápolásában.

Amennyiben az októberi választásokon bizalmat kapok Önök-
től, minden tudásommal arra fogok törekedni, hogy a Palozna-
kon élők érdekeit figyelembe véve, tisztességgel képviseljem a 
lakosságot.

* * *
ŐRY ZOLTÁN

Tisztelt Paloznaki Választópolgárok! 
Őry Zoltán 35 éves tősgyökeres paloznaki lakos vagyok, jelen-

leg Veszprémben családi vállalkozásban dolgozom, egy autója-
vító kft-nél, amit remélem hamarosan Paloznakra költöztetünk. 
Mint Paloznak község szülöttje születésem óta tapasztaltam 
és figyelemmel kísértem szülőfalum fejlődését. Folyamatosan 
kapcsolódtam be a falu közéletébe. 2 évig a Polgárőr Egyesület 
Elnökségi tagjaként négy éven keresztül önkormányzati képvi-
selőként is tevékenykedtem. Mint választott képviselő részt kívá-
nok venni Paloznak Község képviselő-testületének munkájában. 
Szeretném, ha községünk továbbra is megőrizné hagyományait, 
megválasztásom esetén tevékenységemmel településünk fejlesz-
tését, lakosságának boldogulását kívánom elősegíteni.

Tisztelettel: Őry Zoltán képviselőjelölt

* * *
SZENTE ZSOLT

1970-ben születtem, több mint huszonöt éve élek Palozna-
kon. Feleségemmel, Andival három felnőtt gyermekünk van.  
Vállalkozásomat helyben üzemeltetem, egy helybeli alkalma-
zottam van. Az elmúlt öt évben, immár harmadik ciklusban, 
képviselőként segítettem az önkormányzat munkáját. Ami-
kor a kilencvenes évek elején idekerültem Paloznakra, azt ta-
pasztaltam, hogy az egész falu, élén az akkori polgármesterrel, 
és testülettel, nagy lendülettel, és örömmel tevékenykedtek a 
faluért. Az akkor megszerzett függetlenség egységbe kovácsolta 
a közösséget.

Az akkori időkre mindenki, aki átélte nosztalgiával gondol 
vissza.

Úgy gondolom az akkor megszerzett függetlenséget minden-
képpen meg kellene őriznünk.

Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, a következő öt év-

ben is igyekszem minden ülésen megjelenni, és minden adan-
dó alkalommal segíteni közösségünket. Konkrét tervekről nem 
szeretnék beszélni, mert azokat úgyis az anyagi lehetőségek, és a 
kínálkozó lehetőségek határozzák meg. Egy két dolgot azonban 
mégis megemlítenék azok közül, amiken szeretnék változtatni. 
Szeretném, ha a következő időszakban több gondot fordítana az 
önkormányzat a bel, és külterületi ingatlanok gondozottságának 
ellenőrzésére. Jó volna, ha a döntésekbe több embert be tudna 
vonni a testület. Nagyon jó látni a rendezvényeken az Ifjúsági 
Klub tagjait, akik önállóan végzik a rájuk bízott feladatot, ez szá-
momra azt jelenti, hogy van jövője ennek a közösségnek. 

Remélem a falu lakossága a választás napján is, az eddigi ön-
kormányzati választásokhoz hasonlóan szép számmal jelenik 
meg a választáson! 

Amennyiben megtisztelnek szavazatukkal, és elnyerem a man-
dátumot, ígérem, hogy legjobb tudásomnak megfelelően fogok 
dönteni minden ügyben, és segíteni fogom a megválasztott pol-
gármestert munkájában.

Köszönöm családomnak, elsősorban Andinak a támogatást, 
és köszönöm az összes hivatali dolgozónak a segítségét, amivel 
nagyban hozzájárultak az öt év munkájához.

Köszönöm a figyelmet!
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal!
 Szente Zsolt

* * *
VERRASZTÓ FERENC

Tisztelt Paloznakiak!
A közelgő önkormányzati képviselő választásra szeretném a szava-
zatukat megnyerni, hogy folytathassam a képviselői tevékenysége-
met. 2006 óta vagyok a képviselő testület tagja, 2010-től mint alpol-
gármester, s remélem munkámmal hozzájárultam, hogy Paloznak 
egy mindenki által élhető, fejlődő település legyen.
Közel 25 éve élünk családommal a településen, így közvetlen ré-
szesei, illetve aktív alakítói lehettünk Paloznak rendszerváltás utáni 
életének.
Az eddigi eredményeket majd tételesen felsorolják a különféle be-
számolók krónikásai, gondolom polgármester úr is elkészítette a 
részletes felsorolást.
Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amire én személy szerint 
rendkívül büszke vagyok az elmúlt időszakból.
Miden ciklusban kiválóan tudott működni a település, pénzügyi 
helyzetünk stabil maradt, nem adósodtunk el, eskünkhöz méltóan 
gyarapítottuk a közösség vagyonát. A mindenkori jegyzők aljegy-
zők, és a hivatal dolgozói segítettek, hogy törvényes keretek között 
tudjunk döntéseket hozni, megvalósítani elképzeléseinket. Köszö-
nöm nekik, az eredményes munkát.
Büszke vagyok arra, hogy Paloznak lakossága nem csökkent az el-
múlt időszakban, sok vidéki településsel ellentétben, hanem növe-
kedett. A hivatalban látható oklevelek, országos díjak bizonyítják, 
hogy jó úton járunk a falumegújításban, faluszépítésben, majdnem 
minden évben elismerték teljesítményünket ezekkel a kitüntetések-
kel.
Folytatni szeretnénk a 10-15 évvel ezelőtt megálmodott víziónkat, 
hogy Paloznak a természeti adottságainak kihasználásával, és az 
itt élő emberek által a Balaton egyik, szerintem a legszebb, és legél-
hetőbb gyöngyszemévé váljon. Jó legyen itt élni, jókat tudjunk be-
szélgetni, közösen ünnepelni, dolgozni egymással egymásért. Ezért 
támogattuk az elmúlt években a borturizmust, a falusi vendéglátást, 
ezért alakítottuk a kerékpáros pihenőt, Pince Pontot, ezért építünk 
könyvtárat, kocsmát. 
Természetesen ezt csak Önökkel együtt, közösen tudjuk folytatni, 
ezért kérem a bizalmukat az október 13-i választáson.
Paloznak, 2019 szeptember 24-én


