Tisztelt Választópolgár!

Idén októberben önkormányzati választásokat tartanak szerte az országban, többek között Böhönyén is, ami
lehetőség ad arra, hogy új vezetése legyen a településnek. Amint azt az elmúlt hetekben számos fórumon
ismertettem – független polgármesterjelöltként indulok az önkormányzati választásokon Böhönyén.
Mindig is szerettem a település ügyeivel foglalkozni, egészen fiatal korom óta érdeklődtem a közügyek iránt.
2007-től kezdve az általam vezetett ifjúsági egyesülettel sok mindent elértünk, amire azóta is büszke vagyok.
Az önkormányzatnál eltöltött munkaviszonyom alatt sok beruházás megvalósításában vállaltam aktív
szerepet. 8 évig éltem és dolgoztam a fővárosban, számos tapasztalatot gyűjtöttem, széleskörű
kapcsolatrendszert sikerült kiépítenem, de sohasem távolodtam el a településtől, gyakran haza jártam, és
nyomon követtem az itteni történéseket.
Az elmúlt hónapokban sokat beszélgettem helyi lakosokkal, akik számos területen elégedetlenek az elmúlt
évek történéseivel. Rengeteg tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy kinek mi az érdeme a különböző
Böhönyén megvalósult beruházásokkal kapcsolatban, és az igazság az, hogy az elmúlt 5 évben megvalósult
fejlesztések volumene meg sem közelíti a korábbi években megvalósult beruházások nagyságát. Több
fejlesztés is 2014 előtti pályázat eredménye, amihez semmi köze sincs a jelenlegi vezetésnek, még ha ezt több
ízben meg is próbálták a saját sikerükként feltüntetni. Sokan kényszerültek elhagyni helyben lévő
munkahelyüket – több esetben megalázó körülmények között -, mert nem tudtak együtt dolgozni a település
jelenlegi vezetőivel. Az egészségügy helyzete a településen egyáltalán nem kielégítő. A korábbi ígéretekből
nagyon kevés valósult meg. Úgy gondolom, látva az elmúlt 5 évben Böhönyén történt eseményeket, a 2014
és 2019 közötti időszak elvesztegetett idő volt a település fejlődése szempontjából, emiatt új vezetésre van
szükség a település élén.
A választási kampányidőszak megkezdődött, sajnos a korábbi évekhez hasonlóan vannak, akik jól bevált
lejárató szövegekkel, hazugságok terjesztésével, családok és barátok egymásnak ugrasztásával próbálnak
előnyt kovácsolni és ezáltal megszerezni a győzelmet. Arra kérem a tisztelt böhönyei lakosokat, ne üljenek
fel ezeknek a provokációknak, ne higgyenek el minden hazugságot, amit rólam vagy a választásokon velem
együtt induló képviselő-jelöltekről hallanak. A mi részünkről nem kívánunk lealacsonyodni erre a szintre,
hanem normális hangvételű, ész érvekkel alátámasztott, nyugodt és békés választási kampányt szeretnénk
folytatni. Nincs szükség a széthúzásra, a település érdekét tartjuk szem előtt, ebben pedig minden böhönyei
lakos korrekt hozzáállására számítunk az október 13-ig tartó időszakban és azt követően is.
A választási programom részleteit a következő hetekben ismertetni fogom, több rendezvénnyel is készülök,
ahol lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre. Állandó jelleggel itthon tartózkodom, hazaköltöztem a
fővárosból, hogy minél többet tudjak a böhönyei embereken segíteni.
Úgy gondolom, hogy a településből sokkal több mindent ki lehetne hozni, mint amit az elmúlt években a
jelenlegi vezetés kihozott. Számos tervem van, amit polgármesterként szeretnék megvalósítani, melyek a
település jelentős fejlődését eredményezhetik. Ehhez kérem támogatásukat október 13-án.
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