
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Besnyőiek!
Az utóbbi 12 évben az 
Önök bizalmából, tele-
pülésünk polgármeste-
reként legjobb tudásom-
mal, az együttműködést 
szorgalmazva, a falu-
közösség érdekét néz-
ve szolgáltam Besnyőt. 
Szolgáltam, a szó legne-
mesebb értelmében, s 
e szolgálat folytatására 
vállalkozom az előttünk 
álló öt esztendőben is, 
ha Önök továbbra is 
méltónak és alkalmasnak 
találnak e megtisztelő és 
felelősségteljes feladat 
ellátására.
Az elmúlt 12 esztendő 
meghatározó jelentő-

ségű volt a falu életében. Első feladatom – a kezdeti ellenszél-
ben is - az volt, hogy visszahozzam a falut a pénzügyi és morális 
csődhelyzet széléről, amikor még a Faluház járólapjai is szinte 
szétrobbantak és az újonnan épült temetőkerítés is padlóra ke-
rült. A „tűzoltás” után módszeres építkezés kezdődött. Ténylege-
sen új nyílászárókat kapott az óvodánk - nemcsak papíron, sok 
pénzért -, és a pályázati lehetőségeket jól kihasználva újulhattak 
meg intézményeink, kaptak aszfaltruhát sáros utcáink, épültek 
járdák, és szépülni, fejlődni kezdett Besnyő.
Én mindig távol tartottam magam a felelőtlen ígérgetésektől, 
és ehhez az elvemhez szigorúan ragaszkodom a jövőben is. Azt 
viszont megígérhetem, hogy - ahogy eddig is, ezután is - intéz-
ményeink színvonalának további emeléséért és a fejlesztésekért, 
a község közbiztonságának, rendjének és tisztaságának fokozá-
sáért, a besnyőiekért és nagyon szerethető Besnyőért fogok te-
vékenykedni.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik pozitívan értékelik eddi-
gi munkámat, és köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki az 
elmúlt 12 évben közös ügyeink, Besnyő előrejutása érdekében 
segített - bátorító jó szóval, hasznos ötletekkel, kis és nagyobb 
tettekkel -, és velem együtt azon volt, hogy községünk lakóinak, 
faluközösségünknek minél jobb legyen!
Kérek mindenkit, éljen a lehetőséggel és menjen el szavazni 
2019. október 13-án, és a tapasztalatai alapján értékelve az eddigi 
munkát, szavazzon bizalmat nekem és azoknak a képviselőjelöl-
teknek, akik hatékonyan és eredményesen együttműködve, nem 
csak ígérgetni tudnak, de be is váltják ígéreteiket! Szavazzanak 
ránk, mert békét és nyugalmat, hitelektől mentes, konszolidált 
gazdálkodást teremtettünk, majd fejlesztések sorát valósítottuk 
meg a faluban! Szavazzanak ránk, mert mi, együttműködve ké-
pesek vagyunk a jövőben is e szépen felfelé ívelő fejlődési pá-
lyán tartani szeretett Besnyőnket!

Fejes Zsuzsanna  független polgármesterjelölt

Tisztelt Besnyői Lakosok!

Köszönöm, hogy megtisztel-
nek figyelmükkel, és elolvas-
sák rövid bemutatkozásomat.
Andrási József vagyok, 1955 
óta élek Besnyőn, több mint 
27 éve vállalkozóként dolgo-
zom. 

A politikai élet eseményeit 
mindig is nagy figyelemmel 
követtem, mivel ezek a dönté-
sek határozzák meg a munka-

vállalók, a vállalkozók és a nyugdíjasok mindennapi életét.
Most ismét egy választás előtt állunk, reméljük, új lehetőséget 
kínál. 
Milyen képviselőkre van szüksége Besnyőnek?

Olyanokra, akikre bátran lehet számítani a település közügyeit 
illetően. 
Én függetlenként szeretném képviselni a besnyőiek érdekeit. 
Munkáltatóként látom a dolgozók nehézségeit, és megpróbálok 
ezeken könnyíteni, segíteni. Úgy érzem, képviselőként többet 
tehetnék, ezért indulok a választáson. Minden erőmmel azon le-
szek, hogy a települést és a lakosokat érintő problémákat orvo-
solni tudjuk. Szeretném, ha a Besnyőn élők büszkék lennének a 
falujukra!
Ehhez kérem az Önök támogatását!

Tisztelettel: Andrási József  képviselőjelölt

Tisztelt Besnyőiek!
Boros Józsefnek hívnak. 
Dunaújvárosban születtem. 
Általános iskolai tanulmá-
nyaimat Pusztaszabolcson 
végeztem. Budapesten, a 
Mechwart András Vasútfor-
galmi Szakközépiskolában 
érettségiztem. Immár 35 éve 
a MÁV-nál dolgozom.
Besnyőre 29 éve kerültem. 
Aktívan részt vettem a tele-
pülés újrainduló sportéle-
tében: a helyi csapat tagja, 
majd vezetőségi tagja is voltam. Ha tehetem, és időm engedi, 
most is rendszeres látogatója vagyok településünk sportrendez-
vényeinek.
A település képviselő-testületének 2007 óta vagyok tagja. Öröm-
mel tölt el, hogy ez idő alatt településünk sok-sok, mára már 
megvalósult fontos döntésében vehettem részt. Ez inspirál arra, 
hogy a következő választáson is jelöltessem magam mint képvi-
selő. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik támo-
gatásukról biztosítottak és aláírták jelölőívem.

Tisztelettel: Boros József  képviselőjelölt

Tisztelt Besnyőiek!
Kovács Péter vagyok, 35 
éves. Születésem óta itt élek 
településünkön. Az eltöltött 
2 ciklus alatt egy nagyon jó 
légkörű testülettel volt sze-
rencsém dolgozni, ahol egy 
dolog fontos: mindent Be-
snyőért, mindent a besnyői 
emberekért! Nagy fejlődésen 
ment keresztül községünk, 
ezt a fejlesztést pedig folytat-
ni kell. Mottóm nem változott 
az évek alatt, azt vallom most 
is, mint négy évvel ezelőtt: Egységben az erő! Egy olyan telepü-
lésért, ahová mindig öröm hazajönni.

Tisztelettel: Kovács Péter képviselőjelölt

Tisztelt Besnyőiek! 
Léhner Nikolettnek hívnak. 1989 október 3-án születtem, Duna-
újvárosban. 2008-ban szereztem érettségi bizonyítványt a Duna-
ferr Szakközép- és Szakiskola rendvédelmi előkészítő osztályos 
tanulójaként. 2012-ben a Kodolányi János Főiskolán szociális 
munkásként kaptam meg első diplomámat, melyet 2014-ben 
jogi asszisztens OKJ-s képesítésem követett. 2018-ban készsé-
geim bővítése érdekében Pécsett egészségügyi szociális mun-
kás mesterképzésben másoddiplomát szereztem. 
Besnyőn 2012 óta tevékenykedem, mint családsegítő. Az elmúlt 
7 évben megismertem a település sajátosságait, foglalkoztam 
kicsikkel és nagyokkal. Munkám során lehetőségem nyílt támo-
gatásokat szerezni olyan lehetőségek nyújtására, melyek hozzá-
járulnak a település szociális támogatottságának növeléséhez. 
Részévé váltam a programoknak. Kirándulásokon és táborokban 

VÁLASZTÁSI MELLÉKLET

Tisztelettel: Boros József  képviselőjelölt

Háder József képviselőjelölt bemutatkozó írása számára a 
Besnyői Hírmondó felületet ajánlott fel, de a jelölt nem élt 

ezzel a lehetőséggel.



való részvétel vált elérhetővé, 
ezzel biztosítva a nyári gyer-
mekprogramokat. 
Bár Pusztaszabolcs települé-
sen élek, úgy érzem, Besnyő 
az a hely ahol igazán jól érzem 
magam. Számomra nemcsak 
munkahely, hanem otthon is. 
A munka, amit végzek, nem 
egyszerű pénzkereseti lehe-
tőség, hanem hivatás a szá-
momra. Szívesen töltöm a 
szabadidőmet a településen, 
szeretek a programok szerve-

zésével és az emberekkel foglalkozni. Igyekszem minden lehe-
tőséget megragadni annak érdekében, hogy a bármilyen okból 
rászoruló családokat, egyéneket segítséghez juttassam.
A képviselő-testület tagjaként is továbbra is a település lakosa-
inak érdekeit kívánom szolgálni, erősítve ezzel az együttműkö-
dést más szervezetekkel. Továbbra is az kívánok lenni, aki eddig 
voltam, és bár nem lakom a településen, hivatásom és szívem 
az Önöké. 

Tisztelettel: Léhner Nikolett képviselőjelölt

Kedves Besnyőiek!
Nagyné Farcalasz Vasziliki 
vagyok. 1959-ben születtem, 
Beloianniszban nevelkedtem.
1982 óta élek családommal 
Besnyőn. Közgazdasági érett-
ségim, mérlegképes könyve-
lői 
képesítésem van, mezőgaz-
dasági vállalkozásunkban 
dolgozom.
Tizenhét éve vagyok a kép-
viselő-testület tagja, az 
utóbbi kilenc évben mint al-

polgármester tevékenykedtem településünkért, az itt élőkért. 
Önkormányzati munkámat továbbra is szeretném folytatni köz-
ségünkben, hogy közös erővel, közös munkával jobbá tegyük 
gyermekeink, unokáink jövőjét.

Maradok tisztelettel: Nagyné Cili független képviselőjelölt

Kedves Besnyői Szava-
zók, Szomszédok, Bará-
tok!
Papp-Lukács Jolán vagyok. 
Férjem Papp László. Mindket-
ten Budapesten születtünk. 
Fokozatosan távolodtunk a 
fővárostól. 10 éve élünk Bes-
nyőn, már az esküvőnket is itt 
tartottuk. 60 éves vagyok.
Kereskedelmi érettségivel 
és felsőfokú jogi asszisztensi 
végzettséggel rendelkezem.
Ötödik éve dolgozom a 

Szironta Együttesnél, így már sokan ismernek, és én is megis-
merkedhettem községünk lakóival, problémáival. Elsősorban hi-
vatalos levelekhez, jogi ügyekhez kérik a segítségünket, de ritkán 
küldünk el valakit tanács nélkül, bármiről is legyen szó.
Jó kapcsolatot ápolok az önkormányzattal, a nyugdíjas klubbal, a 
népdalkörrel, iskolával. szívesen rendelkezésre állok, ha haszno-
mat veszik. Munkám során eddig is segítettem az embereknek, s 
ha elég szavazatot kapok, ezt még hatékonyabban teszem majd.
Polgármester asszonnyal és a képviselő-testülettel jó a kapcsola-
tom, biztos vagyok benne, hogy eredményesen tudnánk együtt 
dolgozni Besnyőért.
Életem során nagyon sok helyen laktam már, de soha nem érez-
tem kötődést. Úgy érzem, Besnyőn találtam otthonra, olyan 
munkahelyre, feladatra, amire mindig is vágytam, közösségekre, 
ahol befogadtak és ahol jól érzem magam.

Papp-Lukács Jolán képviselőjelölt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Választópolgárok! 
Az elmúlt 12 év meghatározó volt a falu életében, hiszen ennyi 
fejlődés, fejlesztés, szabadidős program talán még soha nem 
volt Besnyőn - az Önök által megválasztott polgármester asz-
szonynak és képviselőknek köszönhetően.
Petkes András független kép-
viselőjelölt vagyok. Itt szü-
lettem Besnyőn és azóta is 
itt élek családommal. Gim-
náziumi érettségivel, több 
képesítéssel és szakmával is 
rendelkezem. Jó kapcsolatot 
ápolok a helyi civilszerveze-
tekkel, sportkörrel és a pusz-
taszabolcsi önkéntes tűzoltó 
egyesülettel. 12 éve kerültem 
be a testületbe, azóta felelős-
ségteljesen, legjobb tudásom 
szerint próbálom segíteni a 
polgármester és a képviselők munkáját. Önkormányzati munká-
mat továbbra is szeretném folytatni, hogy közös erővel, közös 
munkával jobbá és szebbé tegyük településünket. Szeretném, 
ha a Besnyőn élők büszkék lehetnének falujukra. Felelőtlen ígé-
reteket nem szeretnék tenni, úgy érzem összefogva. egymást 
segítve elérjük céljainkat. Ehhez kérem az Önök támogatását és 
bizalmát. Kérem, támogassanak szavazatukkal!
„Szeretem, ha mennek a dolgok, ha nem mennek, szeretem el-
érni, hogy menjenek.”

Tisztelettel: Petkes András képviselőjelölt

Tisztelt besnyői Polgárok!
Eltelt újabb öt év, októberben 
újra helyi választásokat tart az 
ország. Felelősen kell dönte-
nünk, hiszen tulajdonképpen 
arról dönt a község, folytat-
ja-e az elmúlt évek sokszor 
rögös, de a gondos gazdál-
kodásnak, a felelős döntések-
nek köszönhetően eredmé-
nyes munkáját, vagy sem. 
Képviselőként döntéseimet 
a közösség érdekei mellett, 
a településfejlesztést mindig 
szem előtt tartva hoztam meg. Az irány változatlan, a feladatok 
azonban szerteágazók. Képviselőjelöltként elkötelezetten hi-
szem, hogy Besnyő még szebbé, még jobbá fejleszthető. Immár 
9 éve, 2 ciklus óta vagyok tagja a helyi képviselő-testületnek. Ez 
idő alatt közreműködhettem a község kulturális koncepciójának 
fejlesztésében, civilszervezeti vezetőként pedig az önkormány-
zati munkásság mellett a „harmadik szektort” is megismerhet-
tem. Az elmúlt években pénzügy-számvitel szakos közgazdász 
diplomát szereztem, vállalkozói mérlegképes könyvelővé váltam 
és sikeresen vizsgát tettem, mint közművelődési szakember is. 
Adószakértői képesítésem, valamint pénzügy mesterszakon 
okleveles közgazdász végzettségem megszerzése folyamatban 
van. 
Öt éve is hasonló prioritásokat fogalmaztam meg, egy kistelepü-
lés életében véleményem szerint ezeknek kell a leghangsúlyo-
sabbaknak lenni: Oktatási intézményeink, közbiztonság, szociális 
ügyek, egészségügy, infrastruktúra-fejlesztés (a részletekről szí-
vesen tájékoztatom Önöket.)
Már 9 éve dolgozom egy igazi csapatban. A fejlesztéseinket 
önerőből és pályázati forrásokból valósítottuk meg, folyamato-
san azon dolgozunk, hogy észszerűen gazdálkodjunk, spórol-
junk, hogy hitelek nélkül tudjuk terveinket véghez vinni. Szeren-
csére az elmúlt években a képviselő-testületben nem volt helye 
személyeskedésnek, nem vezérelte a döntéseket bosszú vagy 
harag. Fejes Zsuzsanna polgármesterrel, Nagyné Farcalasz Vaszi-
liki alpolgármesterrel és képviselőtársaimmal, Andrási Józseffel, 
Boros Józseffel, Kovács Péterrel és Petkes Andrással együtt kö-
zös célokat állítottunk, valósítottunk meg. Nekik is köszönöm az 
elmúlt öt év munkáját, és remélem, hogy bizalmat kapok Önöktől 
a következő öt évre is.
Ez csak Önök felelős döntésén múlik, számítok támogatásukra!

Sólyom Balázs képviselőjelölt
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