Képviselőjelöltek
Szirtes Balázs
Független polgármester- és képviselőjelöltként vállaltam az indulást a
2014. október 12-i önkormányzati választáson. Meggyőződésem, hogy a
politikai és gazdasági kötődésektől és érdekektől mentes irányítás
biztosítja azt a nyugodt környezetet mindannyiunk számára, melyben
céljainkat, elképzeléseinket valóra válthatjuk. Sajnos, sok szomorú
példát láthatunk hozzánk közeli településeken is arra, hogyan
akadályozzák a helyi érdekeket is felülíró egyéb érdekek a települések
előrehaladását, hogyan rombolják szét az addig jól működő
közösségeket.
A város fejlődése töretlen volt az elmúlt 4 éves időszakban is, azonban
látjuk, melyek azok a területek, ahol hiányosságok vannak, ahol előre
kellene lépnünk, ahol volna még mit javítanunk. Az elődök eredményét nem tagadva, arra
építve szeretnék változtatni Zalakaros számára fontos kérdésekben.
Nagyobb figyelmet az egészségünkre:
- lakossági ingyenes szűrések bevezetése,
- orvosi ellátás fejlesztése,
- a parkerdő sokrétűbb hasznosítása,
- kerékpárutak további rendbetétele,
- az idősek aktív szabadidő eltöltési lehetőségeinek bővítése.
A vallási élet feltételeinek javítása:
- az új templom mellé tervezett stációk megépítése.
Tegyünk együtt, egymásért, Zalakarosért!

Böröcz József
59 éves vagyok, nős, két felnőtt fiam és két gyönyörű unokám van.
Egyéni vállalkozóként 1979-től épületgépész szakterületen dolgozom.
1983 óta élek Zalakaroson,vállalkozásomat azóta itt folytatom, amelyet
1987-ben műszaki kereskedéssel bővítettem. A Zalakarosi Vállalkozók
Szövetségének és a Zalakaros Sportjáért Közalapítványnak elnökségi
tagja vagyok. 2010 óta vagyok önkormányzati képviselő. Kiemelt
figyelmet fordítottam a beruházásokra, a gazdálkodás ésszerű
voltára, segítettem a sportot munkámmal és pénzbeni felajánlással. A
helyi vállalkozások előtérbe helyezésére, a lakossággal napi szinten
történő kapcsolattartásra törekedtem. Ezt a munkát szeretném a
jövőben is folytatni!
A jövőbeni célok közül említeném a fürdő fejlesztéseket, az új közösségi ház megépítését,
közvilágítás további korszerűsítését, a megújuló energia hasznosítását és a lakosság komfort
érzetét javító, valamint a vendégforgalmat növelő beruházásokat.

Jámbor Tímea
Jámbor Tímeának hívnak. Gyermekkorom óta élek Zalakaroson, részese
vagyok a folyamatos turisztikai fejlesztéseknek, megéltem a faluból
várossá válás folyamatát. Ismerem a település problémáit. A közösséget
szolgálom (első néptánccsoport, Vöröskereszt, szülői munkaközösség).
Főiskolám jeles tanára Varga Mihály, a jelenlegi nemzetgazdasági
miniszter.
Végzettségem
közgazdász.
Marketing
szakirányon
Németországban, ösztöndíjjal Moszkvában tanultam.
2011 óta a város stratégiai marketingvezetőjeként dolgozom. Elsőként
hoztam létre Magyarországon a nemzetközileg jól működő Klub Oázis
családbarát szolgáltatást, 2009-ben szállodai, majd 2012-től zalakarosi
szinten. A hatékony marketing munkába utazási irodák tevékenységét és
több millió Forint külsős pénzforrást is bevontam, mellyel a jövőben is tervezek.
15 éves nemzetközi turisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezem:Magyarország
(értékesítési-és marketing igazgató, egyetemi oktató), Marokkó(idegenvezető), New York
(szállodai vendéglátás). Angol, német és orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgám van.
További célom a közeli reptér bevonásával a meglévő(német)-és új gyógypiacok(orosz)
felkutatása a vendégszám és Zalakaros ismertségének növelése.

Süslecz Árpád
62 éves zalakarosi lakos vagyok,1952-ben születtem. 38 éve vagyok
házas, 3 gyermek édesapja, 4 gyönyörű gyermek nagypapája.
Géplakatos, mezőgazdasági gépszerelő, borász, végzettséggel
rendelkezem. Jelenleg is aktívan mezőgazdasági növénytermesztéssel
foglalkozom és 2010 óta képviselőként tevékenykedem. Hegybíróként,
majd a zalai borvidék és hegyközség elnökeként tevékenykedtem.
Szeretném, ha a közel jövőben a régi településrész rehabilitációja is tért
nyerne, a helyben élő emberek megelégedésére, mert véleményem
szerint ez az ügy is halaszthatatlanná vált. Példaként említeném, hogy
az arculat megváltoztatása érdekében szükséges a vízelvezető árkok
lefedése, járdák, kerékpárutak nyomvonalának felülvizsgálata,
felújítása. Fontosnak tartom a Hősök terének felújítását, a növényzetek cseréjét.
Továbbra is szeretnék azért tevékenykedni, hogy mind a fiataloknak, mind a
kisgyermekeseknek, mind az idősebbeknek, nyugdíjasoknak lehetőségeket biztosítson a város
a tanulásra, kulturált szórakozásra, minőségi egészségügyi ellátásra.
A fentieket, illetve a lakossággal való aktív, napi szintű kapcsolattartást szem előtt tartva
dolgoztam és szeretnék dolgozni képviselőként a továbbiakban is.

Magyar Mária
Tisztelt Zalakarosiak!
Gazdasági mérnökként, valamint turizmusszervező és felsőfokú
idegenforgalmi
menedzserként
diplomáztam.
Mérlegképes
könyvelői képzettségem van vállalkozói és államigazgatási szakon.
18 évig Garabonc körjegyzőségén dolgoztam pénzügyi területen,
jelenleg GYES-en vagyok és szálláshely-kiadással foglalkozom.
Középfokú német nyelvvizsgával rendelkezem, most angolul és
oroszul képzem magam.
Négy gyermek édesanyjaként minden intézmény jó működésében
érdekelt vagyok. Gyermekeimmel részt vállalunk városunk egyházi,
kulturális és sport életében.
Szorgalmazom az élhető környezet megteremtését minden korosztály számára. Fontosnak
tartom a településért több évtizede dolgozó emberek megbecsülését, munkájuk elismerését
minden szakterületen, hivatalban, oktatási intézményeinkben, gyógyászati részlegen,
vendéglátásban, parkgondozásban, vállalkozóként egyaránt.
Képviselőségem során különösen nagy figyelmet szentelek a megfelelő színvonalú
közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére, a magánszállásadók érdekeinek képviseletére.
Szeretném, ha Zalakaros olyan gyöngyszeme maradna Magyarországnak, ahonnan a
felnövekvő nemzedék nem vágyik elköltözni, és a kényszer sem vinné rá.

Czirákiné Pakulár Judit
Zalakaroson élek családommal, lányaim, Kamilla és Boglárka 11 és 10
évesek, kisfiam, Márton decemberben lesz kétéves.
Mérnök diplomával (agrárkémikus- és természetvédelmi), középfokú
német nyelvvizsgával, projektmenedzseri és közbeszerzési referens
képesítéssel rendelkezem. 12 évig a Zalakarosi Társulásnál a térség
pályázatainak koordinálásával, vidék- és településfejlesztéssel
foglalkoztam. Részt vettem a térség fejlesztési programjainak
készítésében. 2002 óta önkormányzati képviselőként tevékenykedem,
2006-tól 2010-ig Zalakaros alpolgármesteri tisztségét tölthettem be.
Jelenleg vállalkozóként pályázatkészítéssel és projektmenedzsmenttel
foglalkozom. A munkám során megszerzett tudásomat, tapasztalatomat
szeretném továbbra is a város javára fordítani, mint eddig is, dolgozni azért, hogy Zalakaros
fejlődjön.
Képviselőként nyitott vagyok az emberek problémáira, meghallgatom javaslataikat, segítem
problémáik megoldását.
Célom, hogy a következő időszakban olyan fejlesztések történjenek, melyek által a város
népességmegtartó ereje növekszik, élhetőbbé válik, ahol megtalálja a számítását a zalakarosi
és az ide érkező vendég is. Kérem, tekintse meg honlapomat is! www.czirakijudit.hu

Tóth Ferenc
1978-1979 években a fürdőn dolgoztam csoportvezetőként,
majd 14 évig az IBUSZ vezetője, utána újabb 14 évig saját
Utazási irodát, jelenleg pedig a családommal együtt az ART
Hotelt üzemeltetjük. Két cikluson keresztül voltam képviselő
/tanácstag / mely idő alatt több minden fűződik részben vagy
egészen személyemhez. / a teljesség igénye nélkül. pl. régi
iskola felújítása, járda és játszótérépítés, borversenyek
szervezése, batyus bálok kezdeményezője elindítója,
kábeltelevízió szervezés, stb. Kezdeményezője voltam a fürdő
gyermek világ és strandröplabda pálya valamint a régi fürdő
pihenő részeinek felújításának
-- meg kell próbálni olyan üzlet idecsábítását amely a
zalakarosiak vásárlásait segíti
a jelenlegi rendezvény teret át kell telepíteni a strand és a
disz tér közötti jelenleg lekerített részre, a mostani helyére pedig a piac kapna méltó
kényelmes helyet
szorgalmazom még egy könnyűszerkezetes sportcsarnok építését
elképzelhetőnek tartanám még egy extrém sporthoz tarozó monten byke akadálypálya
megépítését a jelenlegi edzőpálya / futballpálya mögött / amit a gördeszkások is
használhatnának
Az eddig eltöltött 40 év az idegenforgalomban és végzett munkám gondolom feljogosít arra
hogy a jövőben is segíthessem és szolgálhassam a város és lakosságának érdekeit.

Kötő Attila
48 éves vagyok, nős, két gyermekem 18 és 15 éves. Műszaki
később Rendőrtiszti Főiskolát végeztem.
Társadalmi megbízatású alpolgármesterként, és a Gránit Zrt.
felügyelő bizottságának elnökeként dolgozom. Ösztönzője és
tevékeny részese voltam az 1993-ban alakult Zalakaros
Közbiztonságáért
Alapítvány,
valamint
a
Polgárőrség
megalapításának, ez utóbbinak tagja is vagyok. Az önálló
úszóegyesület egyik alapítója, jelenleg vezetőségi tagja vagyok.
Kezdeményezésemre alakult meg 2013-ban a Zöld Folt Innovatív
Megoldások a Vidékért Egyesületet, melynek fő célja a KisBalatoni településeket érintő fejlesztések előmozdítása, innovatív
projektek megvalósításával. Négy éves tevékenységem
eredményeihez tartoznak a fürdő stabilizálására, a régi sport hotel
saját üzemeltetésére, saját készítésű térkövezésre, parkolási díj megszüntetésére, modern
költséghatékonyan bővíthető kamerarendszer kialakítására tett kezdeményezéseim. Továbbá
környezetünkhöz képest közel fél áron történő hulladékszállítás elérésében végzett munkám.
Fontosnak tartom e területek további célirányos fejlesztését, a fürdőről elfolyó meleg víz
korszerű növényházi hasznosítását. Munkám folytatásához kérem támogatásukat.

Olasz Zsolt
42 éves vagyok.12 éve élek boldog párkapcsolatban, van egy 9
éves kisfiunk Barnabás. 11 éve költöztünk Zalakarosra.
Géplakatosként végeztem, emellett testőr diplomával, valamint
szaunamesteri és edzői végzettséggel is rendelkezem. A Bozsikprogramban részt vevő gyermekek edzésében, versenyeztetésében
és táboroztatásában veszek részt. 18 éve kereskedő vállalkozóként
dolgozom. Zalakaroson a turisztikai rendezvényeken is jelen
vagyunk, a Zalakarosi Fincsifánkot párommal készítjük.
Családunk apartmanok működtetésével
is
foglalkozik.
Elnökségi tagja vagyok a turisztikai egyesületnek, ahol a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetségének tagjaként a vállalkozókat
képviselem. A kisvállalkozások támogatására képviselőként is
nagy hangsúlyt szeretnék helyezni, hiszen a város gazdasági
lehetőségeit az ő boldogulásuk, lehetőségeik alapjaiban
határozzák meg.
Bízom benne, hogy fiatalos lendületem hozzájárul egy olyan csapat munkájához, amely az
eredményes és hatékony városvezetéshez kell.

Benkőné Gulyás Edit
Benkőné Gulyás Edit vagyok, a Móra Ferenc iskola tanára.
Családommal 28 éve költöztem Zalakarosra.
Magyar–ének-zene; hittanári; közoktatás-vezetői és minőségbiztosítási
szakértői diplomám van. Szakvizsgázott pedagógus vagyok,
tanügyigazgatási- és pedagógiai szakértő, jelenleg szaktanácsadói
képzésben veszek részt. 16 évig (2012-ig) voltam az öt
intézményegységből álló közoktatási intézmény igazgatója.
Társadalmi megbízatásaim
1998-2012-ig voltam a Képviselőtestület
Humán Politikai
Bizottságának tagja
2002-2010-ig önkormányzati képviselő
Az Egyházközség képviselő testületének tagja
Az Új Templomért Közalapítvány kuratóriumának tagja
A Női Kar művészeti vezetője
Alapítója: A Zalakarosi Iskoláért Alapítványnak
Zalakaros város fejlődéséért
Nagyra becsülöm a város polgárainak szorgalmas munkáját, velük együtt és értük fontos az
egészséges környezet, a szép város megőrzése; az élhető élettér biztosítása, ahol boldog, elégedett
emberek élhetnek.
A képviselői munkámban arra törekszem, hogy azt
szorgalmasan és becsületes tegyem
tiszta és korrekt döntések szülessenek
őszinte szóval, tisztelettel és hitelesen képviseljem az emberek érdekeit
s mindezt alázattal, de határozottan tegyem.

Plánki Ferenc József
Az értékelvű ZALAKAROS-ért, mert számunkra fontos.
A programom korábbiakhoz hasonlóan ízig-vérig Zalakarosért,
a lakosságáért és az ide látogató vendégekért szól. Városunk
legyen a térség legismertebb gyógy- és üdülőhelye. Fontos, a
tervezett kultúr- és szabadidőközpont sürgős megépítése.
Lényegesnek tartom a vizesárkok és a közvilágítás
modernizálását (Szőlő, Nyírfa, Akácfa, Hársfa utcák, valamint
a külterületeken).
Az üdülővároshoz illő buszmegállók építésének sürgős
befejezése. Idősek nappali klubjának kialakítása a Hegyalja u.
40. sz. alatti ingatlanban. Állandó háziorvosi szolgálat
biztosítása. A helyi lakosság alkalmazásának elősegítése a zalakarosi munkahelyeken,
valamint minden helyi vállalkozó megbízása a közbeszerzések során. A strandfürdő területén
a vendéglátási színvonal növelése. A megnövekedett forgalom miatt, a belesetek elkerülése
érdekében, körforgalmak és lassító szigetek építése. 30 éve után végre, Zalakaros déli oldalán
a „betonbunker” felszámolása. Környezettudatos magatartás érdekében, komposztáló edények
kihelyezése, vagy központi komposztáló hely kialakítása. Járdák és utcai fásítások Karos
egész területére.

Deutschné Lang Erika
35 éves vagyok,11 éve zalakarosi lakos. Főiskolai és egyetemi
diplomával rendelkezem, 4 éve alpolgármesterként dolgozom, a
FIDESZ zalakarosi alapítója és elnöke vagyok. Férjem online
marketing szakember. Egy 6 éves kisfiunk van és nagy izgalommal
várjuk kislányunk érkezését. A Turisztikai Egyesületnek, és a
Zalakaros és Térsége Sportegyesületnek elnökségi tagja vagyok.
Zalakaros Sportjáért Alapítvány munkáját segítem, a sportélet,
különösen az utánpótlás-sport fejlődéséért. Fő feladatom a nagy
beruházások és fejlesztések érdekében folytatott kormányzati lobbi
tevékenység, és ezen beruházások végigkísérése a pályázatok
elnyerésétől a megvalósításig. A nemzetpárti, családpárti,
egyházpárti politikát támogatom. Fontos, hogy a kormányzat és
városunk közötti együttműködés az azonos értékrend alapján a legtermészetesebben történjen.
Csapatunkban együtt van a rutin, a tapasztalat az új lendület. Kérem Önöket, hogy
szavazzanak a FIDESZ zalakarosi jelöltjeire, hogy a megkezdett munkát folytatni tudjuk a
település fejlesztéséért. Az új képviselő testületnek arra kell koncentrálnia, hogy első helyen
csak Zalakaros érdeke állhat! Ezért érdemes dolgozni, s ezt a célt kell szolgálnunk!

Czimondor Nándor
57 éves, nős vagyok, két gyermekem van. Legmagasabb
végzettségem felsőfokú vendéglátó menedzser. Alap szakmáim
szakács, cukrász, recepciós, pincér és vendéglátó üzletvezető.
Középfokú német és angol nyelvvizsgával rendelkezem. A
Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke és a MenDan Hotel
igazgatója vagyok. Az egyesület elnökeként büszke vagyok saját
szervezésű, nagy sikert elért rendezvényeinkre. Hiszem, hogy az
ide érkező vendégeknek minél több helyi rendezvénnyel kell
szolgálnunk. Ugyanakkor komoly feladatnak tartom, hogy a KisBalatont is be tudjuk vonni minden eddiginél erősebben a
kínálatunkba. Mindent megteszek majd a kerékpáros turizmus
fejlesztéséért. A Kis-Balaton körüli kerékpárút vonal
megvalósítása a nagy álmom, képviselőként többek között
szeretném ezt is megvalósítani.

Kulcsár Csongor
Kulcsár Csongor vagyok, mérnök-informatikus, családommal
Zalakaroson élek. Bizalmuknak, aláírásaiknak köszönhetően
képviselő jelöltként ismételten megmérettethetem magamat.
Hiszem és vallom, hogy egy város legfőbb értéke azon emberek
közössége, amely alkotja magát a várost! Ezekért az emberekért
szeretnék tenni, mert ezek az emberek azok, akik felépítették, és
építik a mai napig, akik itt élnek, és fognak élni, és örökül adják
gyermekeiknek, és unokáiknak! Ők azok az emberek, akik
sajnos az esőben állva várják a buszokat, akik orvos,
gyermekorvos nélkül vannak hagyva, akik az úttesten járnak,
mert nincsen megfelelő járda, ahol tehetnék, és akiknek
fórumokon és választáskor ígérnek minden szépet és jót!
Felelősen tenni a városért csak komoly elhivatott embernek
lehet, aki nem önmagáért tesz, hanem szolgálja a közösséget, annak érdekében cselekszik, és
annak tevékeny, segítő tagja! Ezen szellemiségben írt programomat az elkövetkező hetekben
juttatom el Önökhöz. Kérem Önöket tiszteljenek meg azzal, hogy október 12-én lehetőséget
adnak, hogy szolgálhassam ezt a közösséget az elkövetkező években képviselőként.

Stégli János
1984- óta dolgozom Zalakaroson nem tősgyökeresként, de a
több generáción keresztül kialakult emberi kapcsolataimhoz és
munkámhoz kötődően Zalakarost tekintem otthonomnak. Az
elmúlt 30 évben elsősorban a sport és az ifjúság érdekében
tevékenykedtem. Ezúton is megköszönöm a szülőknek és
gyerekeknek a várostól már két alkalommal is nekem ítélt
„Zalakaros sportjáért” kitüntetéseimet, valamint a napokban
vehettem át „Zala Megye Ifjúsági Sportjáért” díjat. Mint
szervező dolgoztam a Sport Hotelben, a Közösségi Házban,
Tourinform irodában és a Fürdőn már 30 éve oktatok úszást.
Tagja vagyok a Zalakarosi Magánszállásadók Egyesületének
és vendégfogadással is foglakozom. Az előbbieket azért írtam,
hogy bemutassam, minek köszönhetően van rálátásom
Zalakaros civil és idegenforgalmi tevékenységére, életére. Fontosnak tartom, a település
látogatottságát egész évben főként az elő- és utószezon időszakában hosszabbítani,
erősíteni az erre fordítható eszközök felkutatásával, felhasználásával. Adottságait
hangsúlyozni, kiegészíteni olyan szolgáltatások fejlesztésével, amelyek ezen időszakokat
jellemzik. Értem ez alatt többek közt a Gyógyturizmust. Ez talán mindannyiunk érdeke!

Horváth Vencel
Felmenőim, születésem révén Zalakaroshoz kötődőm. A
Műegyetemen okleveles gépészmérnökként diplomáztam, nős
vagyok, két egyetemista fiúnkat neveljük a nejemmel. A munkám és
eredménye több mint húsz évig a zalakarosi lakósok előtt folyt,
melyet Zalakaros díszpolgára és a „Pro turismo” miniszteri
kitüntetéssel ismertek el. Célom létrehozni:- az Önkormányzaton
belül a település fejlesztéséért és a turizmusért felelős személy
státuszát, aki csapatmunkában Zalakaros közép- és hosszú távú,
fenntartható fejlődésének és turizmusának motorja lesz. -A gazdasági
és városfejlesztési bizottság csak véleményező státusza megváltozzon,
a fejlesztő csapat bázisává váljon. -A lakossággal, az itt működő
vállalkozásokkal, a város stratégiai döntéseiről előre, érdemi konzultáció lefolytatása.
Bölcsességgel, kreativitással, önálló gondolkodással, fedhetetlen módon bánva a közjavával,
önös érdekeken felülemelkedve dolgozni Zalakarosért, úgy hogy a helyben lakó polgárok
érezzék: „Zalakaros jó nekem, ezért itt élni jó”. Amennyiben céljaimmal egyetértenek, úgy
tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám a szavazólap legalján! Újuljunk meg együtt
Zalakarosért, a biztosabb jövőért!

