Kedves Nagyatádiak!
Önökkel együtt dolgoztam
képviselőként a városért.
Készen állok a folytatásra.
Április 11-én számítok
támogató szavazataikra.
Barátsággal:

Gyenesei István

Nagyatád díszpolgáraként
az Önök képviselője.

SOMOGYÉRT

„Számíthattunk és a jövőben is számítunk rá!
Ami nekünk fontos, az neki is fontos.
Nagyatádért is dolgozott az Országgyűlésben, és
nagyon eredményesen segítette városunk fejlődését,
életét. Kötődik Nagyatádhoz, elkötelezettje
városunknak.
Szavazatainkkal támogassuk, hogy a jövőben is
Országgyűlési képviselőnk maradjon!”
Ormai István
Nagyatád polgármestere

Bertalan Péter politológus véleménye:
„E választókerületnek lehet kettő vagy
akár három képviselője is a Parlamentben.
Egyet vagy kettőt is bejuttathatnak a pártlistákkal és egy másik személyt az egyéni
jelöltek közül.
Ennek érdekében okosan kell választaniuk!

Mindenki külön szavazhat kedvenc
pártjára és külön a legfelkészültebb
egyéni jelöltre!”

Az egyéni jelöltek közül válassza
Gyenesei Istvánt, aki már bizonyított!

Róla mondták,
avagy, amit még ellenfelei is elismernek:
- Figyel a településekre, figyel az emberekre
- Szorgalmas, kitartó és nagy munkabírású
- Barátságos, közvetlen és emberséges
- Embereket és nem pártokat szolgál
- Megbízható, őszinte és szavahihető
- Felkészült, alkalmas politikus
- Örömét leli abban, ha segíthet
- Családszerető, hívő ember
- Mindig elérhető és nyitott
- Határozott és lendületes
- Életvidám lokálpatrióta
- Tiszteli ellenfeleit

Szavazzon Gyenesei Istvánra,
az ismert,
legalkalmasabb jelöltre!

Így érdemes szavazni!

Válassza az arany közepet!

„Önöket képviseljük, nem pártérdeket!”
Kiemelés a SOMOGYÉRT Szövetség 22 pontos programjából.

- Egyetértünk az országgyűlési képviselők létszámának
jelentős csökkentésével, visszahívhatóságával, valamint
a mentelmi jog korlátozásával.
- Legyen állami feladat az egészségügyi és az oktatási
alapellátás biztosítása!
- Az óvodába és az alsó tagozatos iskolába járás
lehetőségét – ha erre igény van – minden településen
helyben biztosítsák!
- Járhatóbb utakat, javuló közlekedési feltételeket
mindenütt!
- Megkülönböztetett segítséget igénylünk a fiatal
munkanélküli pályakezdők elhelyezkedéséhez.
- Indítványozzuk, hogy a családi házakban élő
kisjövedelműek is kapjanak állami, önkormányzati
támogatást házuk felújítására.
- Szükségesnek tartjuk a magántulajdon védelmének
erősítését.
- A nyugdíjasok életszínvonala az ország gazdasági
gyarapodásával arányosan emelkedjen!
- Kapjanak állami segítséget a templomfelújítások!
- Ne legyen különbség a városok és falvak energiatámogatása között!
A teljes programot a www.gyenesei.hu honlapon olvashatják.

Gyenesei István
KÖZEL AZ EMBEREKHEZ!

