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Veszprém megye egyéni
6. és 7. választókerületeinek
képviselőjelöltjei
6. VálASzTóKErülET

Brantmüller lászló – MSzP
Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy ajánlószelvényükkel támogattak.
Köszönöm, hogy lakásukba
invitáltak. Külön öröm számomra, hogy politikai nézeteiktől függetlenül tudtunk
beszélgetni, érvelni és európai módon vitatkozni.
A vita szükséges, mert meg
kell ismernünk a különböző
nézetek. Ma a tartalmi viták
helyett veszekedünk, és a le
nem záruló civódás áthatja
mindennapjainkat. Az én generációm ezt látta, nem akarom, hogy a mi gyermekeink
is ebben nőjenek fel. A választókerület érdekeit nem
az utcán tüntetve és nem a
parlamenti büfében kell képviselni. Megélhetést biztosító munkahelyeket, jobb köz-

biztonságot nem a parlamenti ülésekről kivonulva teremthetünk.
Az elmúlt időszakban számos kérdéssel, megoldandó
üggyel megkerestek. Mindennapi életünket javítják
az eddig megvalósult fejlesztések, de a fejlesztéseket tovább kell folytatni. Munkahelyek létrehozását kell segíteni, ehhez pedig utakra,
ipari parkokra, szakképzett
munkaerőre van szükség.
Közlekedésfejlesztés területén már több beruházás is
lezajlott. A 8-as főút Márkót
elkerülő szakaszát ma már
használjuk, de tovább kell
folytatni a főút 2-2 sávosítását, a burkolat megerősítését, és a biztonságos közlekedést segítő külön szintű

csomópontok építését. Nem
lehet oly mértékben háttérbe szorítani a többi út fejlesztését sem, mint ahogy az
elmúlt években történt.
Hangsúlyt kell fektetni a tapolcai út szélesítésére és
nem feledkezhetünk meg a
térséget a Balatonnal összekötő utak javításáról sem.
Magyarországnak büszkének kell lennie a vidékre, ez a
termőföldünk, nemzeti kincsünk. Azt szeretnénk, hogy
minden megművelhető földdarab a magyar gazdálkodóé
legyen. Ezért támogatom a
2011-ben lejáró földvásárlási
moratórium további három
évvel történő meghosszabbítását. Fontosnak tartom a
háztáji gazdaságok, falugondnoki feladatok ellátásá-

nak segítését, a falvak kulturális és nemzetiségi hagyományait megőrző egyesületek nagyobb támogatását.
Koromnál fogva kiemelten
szeretnék foglalkozni ifjúsági
ügyekkel. A mostani ciklusban időhiány miatt nem fogadta el a parlament az ifjúságról szóló törvényjavaslatot, az új parlament megalakulása után folytatni kell a
munkát, hogy az ifjúságpolitikai stratégiák ne csak papíron létezzenek. Helyeslem
azokat a javaslatokat, amelyekkel a jövő generációját segítjük. Például: szakiskolai
tanulmányi ösztöndíj a hiányszakmákban tanuló diákok számára, 35 év alattiak
részére az első – 15 millió forint érték alatti használt – la-

kás vásárlása esetén az illetékfi zetési kötelezettség eltörlése, vagy, hogy a középiskolai érettségi feltétele legyen
az életmentési ismeretek elsajátítását igazoló vizsga.
Azokról sem feledkezhetünk meg, akik tisztességesen
végigdolgozták életüket. Nem
engedhetjük, hogy különböző
politikai szelek az ő mindennapjaikat veszélyeztessék.
Meg kell védeni a jelenlegi,
fenntartható nyugdíjrendszer
igazságossági alapjait, a reálértékőrzés feletti nyugdíjemelkedés lehetőségét. Nem
engedhetünk a nyugdíjkorrekciós programból.
A politikusainkat MI választjuk. Ezt talán manapság többször is elfelejtik,
ezért a valódi tennivalók he-

lyett csak a pártpolitikára
konc entrá l n a k .
Per sze
nég yévente eszükbe jut,
hogy kik is a valódi döntéshozók és ilyenkor mindenhol
beléjük botlunk: nem csak a
pártok megmozdulásain,
hanem minden helyi rendezvényen. A képviselet nem
erről szól. A képviselet a köz
ügyeinek szolgálata, megtiszteltetés.
Mag yarországnak nem
durcás kisgyerekként viselkedő, mindenre nemet mondó képviselőkre, vezetőkre,
pártokra van szüksége.
A nemzeti modernizáció
sikere nem egyetlen politikai erő felelőssége és feladata. Közösen alkotjuk a nemzetet, és közösen tudjuk a
hazánkat megújítani.

A sikeres jövőért kérem az
Ön támogatását.

sen volt az első alkalom, „Védjük meg együtt közös értékeinket”, 2009 tavaszán Herenden
szerveztünk konferenciát a
„Hungarikumok védelméért”
címmel. 2009 novemberében
Bánd településen találkoztunk
azon a konferencián, melyet
„A jövőnk a tét: a vidéki Magyarországért” címmel szerveztünk.
Ha a választókerületem legfontosabb problémáiról kell
beszélnem, akkor azt mondom,
hogy a települések, illetve az
ott lakók „életben maradását”
biztosítják azok az intézmények, amelyek működése nélkül az itt élők jogtalan hátrányba kerülnének a más településeken élőkkel szemben. Az
utóbbi időszak történéseit figyelve úgy látom, hogy most

ezek az értékek veszélyben
vannak. Ezeket az értékeket a
jelenlegi kormány el akarja
venni az itt élőktől.
A megoldás pedig a következő: fenn kell tartanunk óvodáinkat, iskoláinkat és kulturális
tereinket. Utakat kell építenünk. Fontos a 8-as út fejlesztése, folytatnunk kell a veszprémi viadukt felújítását, tehermentesíteni kell a veszprémi
belvárost. Iskolákat kell felújítani és bővíteni Nemesvámoson és Nagyvázsonyban. Meg
kell őriznünk a munkahelyeket Herenden és térségében,
támogatnunk kell a vidéken
élő gazdákat közös céljaink
megvalósítása érdekében.
2010 megújulást hozhat, de
csak akkor, ha mindannyian
készen állunk arra, hogy véget

vessünk egy hazug korszaknak. Magyarországnak most
közös összefogásra van szüksége, új költségvetésre, új munkahelyekre, új szemléletre,
amely során a vidéken élők
újra embernek érezhetik magukat. Meg kell teremtenünk a
közbiztonság alapvető feltételeit. Mindezen céljaink megvalósításához erős felhatalmazásra lesz szükség, ezért kell
mindenkinek a változásra szavaznia.
Szabadidőmben a legtöbbször a sportra irányul a figyelmem: nekem a sport a mindenem, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Korábban igazolt labdarúgó voltam, ma már
kevesebbet focizom, most a futás, úszás, kerékpározás jelenti
az igazi mozgást a hétköznapo-

kon. Habár a futball az első
számú sportágam, de nagy rajongója vagyok az MKB Veszprém KC csapatának, mint a
B2-es szektor egyik bérletese.
Közben az atlétika szépségei is
magával ragadtak, ezért vállaltam társadalmi megbízatást
a VEDAC elnökségében.

letemben működő magyar céggel már felvettem a kapcsolatot, rengeteg kis- és középvállalkozás keresett meg és kérte
a segítségemet. A munkahelyeken az érdekvédelmet is erősíteni kell, mert a munkavállalók ki vannak szolgáltatva és
nem merik nyilvánosságra
hozni az őket ért sérelmeket.
Elemezni kell a választókerületem adottságait és az önkormányzatok bevonásával
kell kialakítani egy olyan programot, ami vonzóvá teheti a
kerületet azoknak a cégeknek
és vállalkozásoknak, akik telephelyet keresnek.
Folyamatos kapcsolatot kell
tartani a képviselőnek a választópolgárokkal. Úgy vélem,
hogy nem négyévente kell,
hogy fontos legyen a szavazat

vagy az ajánlószelvény. Aki
egyéni képviselőként dolgozik
a parlamentben egy választókerületi küldöttként, annak
alázattal kell szolgálni az embereket.

Horváth zsolt – Fidesz–KDNP
Dr. Horváth zsolt vagyok, 41
éves, veszprémi lakos, egy
gyermek édesapja. Végzettségemet tekintve sportmenedzser, jogász, Európa-jogi szakjogász.
Komoly feladatnak és a közösségek képviseletét megvalósító szolgálatnak tekintem
az országgyűlési képviselői
megbízatást. 2006 őszén egy
politikai örökséget kaptam útravalóul, melyet büszkén vállalok. Úgy látom, hogy Veszprém megye e választókerülete
egy olyan térség, amely közös
érdekeket, közösségi értékeket
képvisel. Az ide tartozó településeken a helyi közösségek alkotó ereje által virágzó hagyományokat, nemzeti és nemzetiségi kulturális értékeket találunk.

Országgyűlési képviselői
munkám egyik legfontosabb
gyümölcse a Pannon Térség
Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány létrehozása.
Az első jelentős esemény az
alapítvány életében a „Pedagógusok a kistelepülésekért” díj
létrehozása volt. Az elismerést
első alkalommal a 2007-ben a
pedagógusok napján vehette át
három pedagógus, akiket az
alapítvány védnöki testülete
arra a legalkalmasabbnak tartott. Azóta minden évben átadásra került ez az elismerés.
„Az igazat nem hamisítom,
a hamisat nem igazítom” címmel elkészült egy könyv, mely a
2006-ban elhunyt dr. Horváth
Balázs volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, közéleti személyiség életművét hivatott be-

mutatni dokumentum-emlékkötet formájában.
A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány 2008-ban első
alkalommal hozta létre a „Térségi Tavaszi Fesztivál” címet
viselő kulturális programot,
amely során a térségben tevékenykedő civil szervezetek,
művészeti csoportok kapnak
bemutatkozási lehetőséget.
Első alkalommal Veszprémben, 2009-ben Nagyvázsonyban, a zichy-kastély udvarán
rendeztük meg ezt a fesztivált,
2010-ben pedig Szentgál lesz a
helyszíne.
Az alapítvány szervezésében
folyamatosan rendezünk konferenciákat, melyek a kistelepülésen élők életminőségének
javítási lehetőségiről szólnak.
2008 őszén Szentgál települé-

Kovács rajmund – Jobbik Magyarországért Mozgalom
1978. november 8-án születtem Veszprémben. A szüleimtől és a nagyszülőktől hitet és
keresztény nevelést kaptam.
Édesapám nyugdíjas, édesanyám pedig egy veszprémi
cégnél dolgozik, mint számviteli vezető. Történész–geográfus bátyám Szegeden él feleségével és kislányukkal. Gondolkodásomat nagyban befolyásolta a keresztény neveltetés, gyermekkoromban a berhidai templom ministránsa is
voltam. Hitem azóta is megmaradt Istenben.
A Videoton Holding Vállalatnál 1998-ban elhelyezkedtem egy festőüzem minőségügyi vezetőjeként. A Videoton
Holding Vállalatnál két évet
töltöttem, jelenleg középvezetőként dolgozok egy külföldi

cég itthoni leányvállalatánál.
Veszprémben élek a menyaszszonyommal egy lakótelepi
lakásban. 2007-ben csatlakoztam a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz. Sokáig
egyéni tagként segítettem a
Jobbikot a megyében, majd a
veszprémi alapszervezet újraalakításánál alapító tag voltam. Az újraalakulás után a
tagok szervezeti alelnökké választottak. A megyei elnöktől
új feladatot kaptam, mint a
megye keleti szervezője. Tevékeny résztvevője voltam a balatonkenesei, zirci, berhidai
szervezet megalakításában.
2009. április 20-án Veszprém
adott helyet a Nemzeti Jogvédő Alapítvány országjáró körútjának első állomására. A
veszprémi szervezet a helyi

NJA partnerügyvéddel közösen szervezte a rendezvényt,
melynek főszervezője voltam.
A 2009. június 14-én Ajkán
megtartott megyei választmányi küldöttgyűlésünkön a
Jobbik egyik Veszprém megyei alelnökévé választottak.
Feladatom a megnövekedett
elnökségi feladatok megosztásával hatékonyabbá tenni a
kommunikációt, a szervezést
Veszprém megyében, növelni,
megerősíteni jelenlétünket a
választópolgárok között, megszilárdítani az irányunkban
érezhető szimpátiát, elismertséget. Augusztus 28-án a Kamond melletti Dabróka csárdában megrendezett gazdafórum társfőszervezője voltam.
A megyei választmány delegáltjaként részt veszek az Or-

szágos Választmány munkájában is.
Azért csatlakoztam a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz, hogy egy szebb, élhetőbb, büszke Magyarország
megteremtésében vegyek
részt. A 2006-os kormányváltás elmaradt, akkor úgy éreztem, hogy kell keresnem egy
olyan pártot, amely ténylegesen akarja képviselni a magyar emberek érdekeit az EPben és a magyar országgyűlésben. A Jobbikban találtam
meg ezt az erőt és akaratot.
Folyamatosan tapasztalom,
hogy a választókerületemben
nő a munkanélküliség, itt is
hatványozottan érezteti hatását a gazdasági válság. Munkahelyek szűnnek és szűntek
meg, egyre több ember veszíti

el az állását. Az egészségügy
kilátástalan helyzete tovább
rontja az emberek amúgy is
keserű hangulatát, bizonytalanságérzetüket tovább fokozza. Az önkormányzatok is
egyre nehezebb helyzetben
vannak, folyamatosan új feladatokat írnak elő számukra,
de forrást, támogatást nem
kapnak hozzá a kormányzattól. Képviselőként azért harcolnék, hogy a településeken
még működő orvosi rendelőket, iskolákat, óvodákat nem
zárják be és az újjáélesztett
mezőgazdaság révén új munkahelyek jöjjenek létre. Ez a
legfontosabb egy település
életében, mert ezzel is megakadályozhatóvá válik egy
falu vagy község elnéptelenedése. Számos, a választókerü-
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Forgó Gyula – Jobbik Magyarországért Mozgalom
45 éves üzemmérnök vagyok. Műszaki és logisztikai
munkakörben dolgoztam a
szentkirályszabadjai repülőtéren. Hivatásos honvédelmi
pályám befejezését követően
szakterületemnek megfelelő
munkakörökben látom el feladataimat. Nős vagyok, feleségem pedagógus, két gyermekünk van. Közel huszonöt
éve élünk Veszprémben.
Úgy érzem, hogy a rendszerváltáskor várt változások
nem következtek be. A mindennapokban az alapvető értékrend tudatos torzítását, a
társadalom legkisebb egységének, a család intézményének fajsúlytalanná tételét, a
dolgozó ember megélhetési
lehetőségeinek beszűkülését
és ebbe a helyzetbe való bele-

törődését láttam, tapasztaltam.
A 2006. évi választások előtt
a remény, azt követően a csalódottság késztetett az aktívabb
tevékenységre. Szomorúan
láttam a nemzeti erők meggyengülését, a nemzeti érdekek háttérbe kerülését. Az eltelt időszak bizonyította, hogy
radikális módszerekre van
szükség az elmaradt rendszerváltás véghezviteléhez, az ember, a család megbecsüléséhez,
a nemzeti önbecsülés és az általános értékrend visszaállításához.
Az országgyűlési képviselőválasztás kettőséget rejt magában. Az természetes igény a
választó részéről, hogy a képviselő konkrét és helyi problémák megoldására adjon vá-

laszt, de ez az, ami ígérgetéshez vezet.
A kettősség másik oldala,
hogy képviselő egyéb állami
pozíciójából fakadóan bizonyos beruházások megvalósulását segíti helyi szinten,
ugyanakkor az országgyűlésben olyan törvényeket
szavaz meg, melyek hátrányosak az embereknek, a
nemzetnek. Példaként említhetem a 2010. évi költségvetési törvényt, amely súlyos
elvonásokat tartalmaz az önkormányzati intézményhálózat, oktatás, egészségügy
működésében, vagy az adórendszer olyan átalakítása,
melynek eredményeként az
alacsony jövedelemmel rendelkezők fizetése jelentős
mértékben csökkent.

Teljes felelősséggel azonban
csak azt lehet kijelenteni, hogy
olyan gazdasági-társadalmi
környezetet kell teremteni,
amely természetszerűleg pozitív hatással van a helyi viszonyokra, amely lehetővé teszi az
önkormányzatoknak a lakosság igényei szerinti élet kialakítását.
Ugyanakkor az előbb említettek nem zárják ki, hogy az
országgyűlési képviselő olyan
igények megvalósulását szorgalmazza, mint például az onkológiai centrum, mely a lakosság ellátáshoz történő hozzáférését biztosítja.
Az önkormányzati működésben olyan beruházásoknál
melyek évtizedekre meghatározzák a városképet a lakosság
döntési lehetőségének kiszéle-

sítését és nyilvános szakmai
viták megtartását tartom
szükségesnek. Emellett fontos
körülménynek és követelménynek tekintem a település
gazdaságára is hatással lévő
beruházások támogatását, hiszen egy településen nemcsak
élni kell, hanem megélni is.
A Jobbik képviselői magukon kezdik a megszorításokat
függetlenül az ország gazdasági helyzetétől. Megszüntetjük
a politikusok álláshalmozását,
eltöröljük a képviselők végkielégítését, a parlamenti ciklust
követően a vagyonosodási vizsgálatot kiterjesztjük. Nem
hagyjuk, hogy a képviselők a
mentelmi jog mögé bújjanak. A
politikusok által elkövetett
bűncselekményeket dupla büntetéssel sújtjuk és a visszahív-

hatóság intézményét megvalósítjuk.
Gazdasági programunk
alapvetése a nemzeti érdekek
következetes képviselete. A
nagyüzemi mezőgazdasági
termelés helyett a családi gazdaságok, a kis és közepes
üzemméret, a nagy élőmunkaerő igényű ágazatok támogatásával, az élelmiszer-feldolgozóipar újjáépítésével segítjük elő
a foglakoztatást. A megnövelt
élelmiszer-előállítás felvevőpiacát itthon jogszabályi változásokkal – „80% hazai – 20%
import” szabály multik által
történő betartatása – a külpiacok tekintetében kelet felé nyitással biztosítjuk. A közmunkaprogram kibővítésével csökkenthetők az önkormányzati
beruházások költségei és ja-

vulhat a foglalkoztatottság. A
munkabérterhelő elvonások
mértékének jelentős csökkentésével a vállalkozói szektor
bővítését és a gazdaság kifehérítését érjük el. Továbbfejlődési feltételeket biztosítunk a turizmusnak, kiemelten a gasztro-, bor-, az egészség- és a
gyógyturizmusnak.

hatóan a lakosság jelentős
többsége által sokkal inkább
támogatott, elfogadhatónak
értékelt átalakítási terv. Ez az
új, a problémákat sokkal hatékonyabban kezelő tervezet,
azonban egyelőre képtelen
arra a szintre jutni, hogy valóban mérlegelésre kerüljön a
döntési pozícióban levőknél.
Elkötelezett vagyok abba az
irányba, hogy ilyen és ehhez
hasonló esetekben a jövőben
ne a bürokrácia és az abból eredő tehetetlenség, hanem végre
a kreatív ötletek és józan ész
érvényesülhessen. Ezt szeretném képviselni az LMP támogatásával, amennyiben erre
bizalmat kapok a választóktól.
Nagy figyelmet szentelek a
sportéletnek, amely hazai viszonyok közt Veszprémben

még mindig egészen jól működik, ugyanakkor sok problémával is terhelt terület. Véleményem szerint az állami és
önkormányzati anyagi szerepvállalást az utánpótlás nevelésre, és a szabadidősportra
kell elsősorban fordítani, mert
ezzel biztosítható a legeredményesebben és a legolcsóbban a
népesség egészségi mutatóinak a jelenlegi katasztrofális
szintről történő elmozdulása.
Az erre a területre fordított állami és önkormányzati források növelésével párhuzamosan
pedig szép fokozatosan ki kellene vonulnia az államnak a
profi sportból. A profitorientált
sportot hosszú távon elsősorban a reklám- és marketingbevételekből kell, hogy működtessük, és nem közpénzből. Je-

lenleg az anyagi ellehetetlenülés következtében, az utánpótlás egyesületekben rendszeresen sportoló fiatalok létszáma
évről évre folyamatosan csökken. A működés elsősorban
néhány lelkes, mindenre elszánt ember tevékenységén
alapul, akik időlegesen személyes meggyőző erejüknél fogva
időnként fantasztikus eredményeket is képesek felmutatni,
de a tendenciát megfordítani
képtelenek. Eközben szinte folyamatosan zárnak be a pályák, sportlétesítmények. Ezt a
folyamatot meg kell, hogy állítsuk, és lehetőséget kell teremteni a fiatalok, de a lakosság
többi korosztálya számára is a
rendszeres testmozgásra, az
utánpótlás-nevelés központi
finanszírozásának segítésével,

és a lakosság számára elérhető
létesítmények körének bővítésével.
Hiszem, hogy az LMP lehet
az a szervezet, amely képes reményt adni az embereknek,
hogy valóban Lehet Más a Politika.

évig a Miniszterelnöki Hivatalban dolgoztam a Kommunikációs Központ, majd a sajtó- és információs főosztály
vezetőjeként. 2003-tól 2006
májusáig Orbán Viktor kabinetfőnöke voltam. Az elmúlt
években több olyan programdokumentumot fogadott el a
Fidesz, amelynek kidolgozásában aktívan részt vettem.
Ezek közül a legutóbbi a Nemzeti Ügyek Politikája című választási programunk, mely
tartalmazza azokat az elképzeléseket, amelyeket meg szeretnénk valósítani, ha a választópolgárok megadják rá a
felhatalmazást.
Veszprém megyét 2006-tól
képviselem a parlamentben,
ahol képviselőtársaim a Fidesz-frakció vezetőjének vá-

lasztottak. Az országgyűlésben számos olyan indítványt
tettem, mely térségünk helyzetét kívánta segíteni. Ezt a
munkát kívánom folytatni a
megyeszékhely választott
képviselőjeként. Az elmúlt
évek kormányzati hibái nagyon sok olyan területen jelentek meg, ahol azonnal munkához kell látnunk, ha bizalmat
kapunk.
Meg kell újítani a politikát,
hogy az emberek ismét bízhassanak választott vezetőikben. Éppen ezért az első intézkedések között kezdeményezni fogom a legfeljebb 200 fős
parlamentet. Ahol az a képviselet sérelme nélkül megtörténhet, ott jelentősen csökkenteni fogjuk az önkormányzati képviselők számát. De

számos területen kell még elérnünk változást. A munkahelyek teremtése érdekében
támogatni kell a kis- és közepes vállalkozásokat. Lehetőséget kell adni a fiataloknak,
és méltó megbecsülést a nyugdíjasoknak. Tenni kell az életminőség javítása érdekében,
így például megújítjuk a lakótelepek környezetét. A társadalmi feszültségek enyhítése
érdekében több intézkedést is
tervezünk: támogatjuk azt,
hogy csak az kapjon családi
pótlékot, aki iskolába járatja a
gyermekét. Nagyon sokan
megtiszteltek azzal az elmúlt
időszakban, hogy elmondták
az általuk észlelt problémákat. Így tudom, hogy meg kell
építeni a 82-es út Gyulafirátótot elkerülő szakaszát, bizton-

ságossá kell tenni a
litéri és a hajmáskéri elágazót. Hatékony tárgyalásokat
kívánok kezdeményezni az E.ON-nal
a szolgáltatások javításáért. Sokan ígérték már, de még soha
nem valósult meg az
onkológiai központ
Veszprémben, én el
fogom érni, hogy
kampánycélok helyett megvalósuljon
és a betegek gyógyulását szolgálja ez a
beruházás.
Van feladatunk tehát bőven. Adjanak
lehetőséget, és én
megszolgálom bizalmukat.

várban létrejön a Szalézi Szent
Ferenc Kommunikációs Központ, megszépülnek a kolostorok, műemlékek és kertek a
Séd völgyében. Tovább fejlődik
az állatkert, a Pannon Egyetem pedig a régió tudásközpontjává válik. Közel hétezer
panellakás energiatakarékos
felújítása történt meg állami
támogatással. Az elmúlt időszakban megújult a Lovassy
gimnázium, a Kossuth és a Simonyi általános iskola. Ebben
az évben benyújtásra kerülhet
a regionális onkológiai központ
pályázata. Korszerűsödött a
veszprémi Hóvirág és Napsugár bölcsőde, megvalósul a Dózsa György és a Kozmutza Flóra iskola felújítása.
Szentkirályszabadján orvosi
rendelő, óvoda, Vilonyán köz-

park, Királyszentistvánon játszótér, Papkeszin pedig az önkormányzat működési támogatása mellett közterületek
felújítására került és kerül sor.
Közreműködésemmel számos gazdasági társaság jutott
munkahelymegtartó, foglalkoztatást bővítő fejlesztési forráshoz, többek között a Herendi Porcelángyár, a Maxon Motor, a Precision Controll Kft. és
a Prospektus Kft. Elkészült a
8-as főút márkói elkerülő szakasza. Sokat dolgoztam azért,
hogy megépüljenek a főút különszintű csomópontjai, a litéri, a Hajmáskér–sólyi elágazónál, megmaradjon a turisztikai
célú vonatközlekedés Veszprém és a Cuha-völgy között.
Elkészültek a tervei a 72-es
főút Gyulafirátótot és Kádár-

tát elkerülő szakaszának. A
választókerületemben több
mint 25 belterületi útszakasz
újult meg hazai és uniós támogatással. A fejlesztéseknek köszönhetően szebb, élhetőbb a
város és környéke.
Magyarországon a válságkezelés a gazdasági stabilizáció
eredményei, az ország kedvező
nemzetközi megítélése lehetővé teszi a gazdasági növekedés
beindítását, a munkahelyek
védelmén túl a foglalkoztatás
bővítését, a közterhek csökkentését. Mindez mozgásteret
biztosít a szociális feszültségek
enyhítésére, a nyugdíjasok
helyzetének javítására, az oktatás és az egészségügy fejlesztésére.
A gyűlöletkeltés, az ország
politikai megosztottsága a de-

mokrácia és a szabadság legnagyobb ellensége, a magyar kibontakozás legnagyobb akadálya. Az ígérgetés a populizmus elfedi az előttünk álló valódi feladatokat. Meg kell találnunk azokat a közös nemzeti
célokat, amelyek alapján
együtt tudunk működni.
A képviselői munkámban
egyaránt fontosnak tartom a
helyi ügyek képviseletét, a biztonságérzet erősítését, a szélsőséges megnyilvánulások elleni határozott fellépést valamint a nemzeti modernizációt
szolgáló döntések meghoza
talát.
A parlamenti választásokon
Veszprémért és a környező településekért végzett munkám
folytatásához kérem a támogatásukat. Meggyőződésem,

Hites Viktor – Lehet Más a Politika
Hites Viktornak hívnak,
1976-ban Veszprémben születtem, és itt élek most is. Iskoláimat Veszprémben végeztem, a
Vetési gimnázium speciális német nyelvi tagozata után az
akkor még Veszprémi Egyetemen szereztem környezetmérnöki diplomát. Az egyetem
után polgári szolgálatosként
az egyetem testnevelés tanszékén kezdtem sportszervezéssel
foglalkozni. A polgári szolgálat
után négy évig az Ipariban tanítottam szakmai tantárgyakat környezetvédelmi technikusjelölteknek. Három éve főállásban vagyok tájfutó edző,
és egyesületi ügyintéző a
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE-nél. Tízéves korom óta
sportolok, az utóbbi tíz évben
tájfutóként. Tájfutó sportág-

ban edzői képesítést is szereztem és aktív edzőként fő feladatomnak az utánpótlás-nevelést tekintem. Néhány évig
főszerkesztője voltam a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség lapjának a Tájfutásnak.
A veszprémi 7-es választókerületben lakom. Segíteni szeretném az LMP-t abban, hogy
bekerülhessen a parlamentbe,
képviselhesse azokat az alapértékeket, amik a magyar társadalom számára igen fontosak lennének napjainkban. Ne
csak jogállamban, hanem újra
etikus társadalomban élhessünk, ehhez elengedhetetlen a
közélet tisztasága, az esélyegyenlőség megteremtése, a
szolidaritás, az igazságosság.
Sokan érezzük saját bőrünkön a gazdasági válságot,

amely Veszprémben és környékén sorozatos gyárbezárásokhoz, a munkahelyek elvesztéséhez vezetett. Magyarországon talán ebben a régióban a
legdrasztikusabb a változás a
foglalkoztatást illetően. Erre
kitűnő válasznak tartom az
LMP által meghirdetett „zöld
fordulatot”, amely szem előtt
tartja a fenntarthatóságot a
gazdaságban, és kiemelt célként kezeli a vidék megtartó
erejének növelését.
Jól érzékelhető a hazai bürokrácia túlburjánzása, és a
közélet tehetetlensége a veszprémieket napjainkban foglalkoztató egyik kiemelt téma a
belváros rehabilitációjának
kapcsán. A tervezés szakaszának a végén, de még a megvalósítás előtt felmerült egy jól lát-

Navracsics Tibor – Fidesz–KDNP
1966. június 13-án születtem Veszprémben, pedagógus
családban. Nős vagyok, két
gyermek apja.
Alap- és középfokú iskoláimat Veszprémben végeztem,
ezt követően a Lovassy László
Gimnáziumban érettségiztem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1990-ben
szereztem meg jogi doktorátusomat. 1994-ben végeztem az
ELTE Jogi Továbbképző Intézetben, közben 1993-ban bírói
szakvizsgát tettem. Első munkahelyem a Veszprémi Városi
Bíróság volt, pályámat fogalmazóként kezdtem. Tanárcsaládban felnőve tanítani is
akartam, így 1990–1992-ben
a Veszprémi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén

lettem óraadó. A Veszprém
Megyei Önkormányzatnál
társadalomkutatóként dolgoztam. 1992-től a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolán is
oktattam. 1993-ban a Budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemre kaptam tanársegédi kinevezést. A Leverhulme kutatói ösztöndíj segítségével az angliai Sussex Egyetem Európai Intézetében tölthettem egy évet. 1997-től már
a budapesti tudományegyetem jogtudományi kar politológiai tanszékének oktatója
lettem, ahol docensként oktatok a mai napig. 1998–2001
között Jean Monnet-ösztöndíjat kaptam. 1999-ben doktoráltam politikatudományból.
1998-ban újabb váltás következett az életemben. Négy

Pál Béla – MSZP
Bízom abban, hogy az elmúlt években országgyűlési
képviselőként végzett munkám alapján ismerősként köszönthetem Önt. Találkozhattunk a veszprémi utcákon,
a környező településeken,
munkába menet vagy jövet,
kulturális eseményeken, bevásárlás vagy séta közben és
képviselői fogadóóráimon.
Gyermekkorom óta Veszprémben élek, itt végeztem iskoláimat, itt váltam felnőtté,
s ma is itt lakom a családommal. Sokat köszönhetek a városban és a környező településeken élőknek, akiknek a
bizalmából egyéni országgyűlési képviselő lettem. Jól ismerem az itt élők örömeit,
gondjait, hétköznapjait és ünnepeit.

Képviselői munkám mellett
a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnökeként
is azért dolgozom, hogy a helyi
fejlesztések minél több támogatást kapjanak, s az itt élők
mindennapjai könnyebbek legyenek. Minden tőlem telhetőt
megtettem Veszprém és a térség fejlődéséért, az itt élők képviseletéért.
Az eredmények eléréséhez
mindvégig együttműködésre
törekedtem.
Hiszek az összefogás, az
együttműködés erejében!
Ennek köszönhetően hazai
és európai uniós forrásból
utak, kerékpárutak, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák
és orvosi rendelők épülnek,
korszerűsödnek. Megújul
Veszprém városközpontja, a

hogy a választókkal közvetlen
kapcsolatot tartó, helyben
lakó, helyi tapasztalatokkal
rendelkező képviselőként továbbra is eredményesen tudom
képviselni a 7. számú választókerület érdekeit.

