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A „Szövetség Biatorbágyért” együttmûködés
bemutatkozása
Tisztelt Biatorbágyiak!
Szövetségünk magját azok az emberek alkotják, akik – három, négy csoportosulás által jelölve – a képviselõ-testület tagjaiként, bizottsági tagként az eddigi önkormányzati munkában tapasztalatokat szereztek, eredményeket értek el. Hasonló gondolkodású, közéletben, egyesületi munkában kipróbált személyek csatlakoztak hozzájuk.

Értékrendünk:
• Feladatokban, megoldandó ügyekben gondolkodunk.

Elsõrendû feladatunknak a szolgálatot, nem mások legyõzését tartjuk.
• A velünk vitázókat nem ellenségnek tartjuk, hanem olyan partnernek, akiktõl tanulni is lehet.
• Hiszünk az összefogásban, abban, hogy a különféle helyrõl érkezett, különbözõ meggyõzõdésû emberek képesek az

együttmûködésre közös célok érdekében. Biatorbágy fejlõdését az ilyen emberek szövetsége viheti elõre.
• Nyitottak vagyunk minden vélemény elõtt. Minden olyan javaslatot támogatunk, ami közösségünk javát és gyarapodását

szolgálja.
• Az önérdek érvényesítését a közérdekkel szemben megengedhetetlennek tartjuk.
• Megbecsüljük és tiszteletben tartjuk mások munkáját és eredményeit. A múlt tapasztalataira, a jelen lehetõségeire támasz-

kodva építkezünk.

Mit szeretnénk?
Családias, otthonos Biatorbágyot, olyan települést, ahol:
• A munkára, a pihenésre, mûvelõdésre és sportolásra egyaránt lehetõség nyílik.
• Nem kell máshova utazni a szolgáltatások igénybevételéért.
• A kisgyermektõl az idõsekig mindenki számára rendelkezésre állnak a tanuláshoz, boldoguláshoz szükséges feltételek.
• Megfelelõ figyelmet fordítanak értékeink védelmére, az elesettek, a rászorultak segítésére.
• Rendezett, szép a közterület, a környezet, ahol virágzó a közösségek élete.
• Átgondolt, bölcs gazdálkodásra alapul a fokozatos, állandó fejlõdés.

Mit ajánlunk Önnek?
Az utóbbi években sokat haladtunk a fenti célok felé. Az elmúlt 12 év eredményei megalapozták a továbblépés lehetõségét.
Mi ebben hiszünk, erre támaszkodunk, és ehhez kérjük az Önök támogatását, segítségét!
Szövetséget ajánlunk Önöknek, szövetséget ajánlunk Biatorbágynak a folytatáshoz és a megújuláshoz.

Válassza a teremtõ összefogást, a nyugodt és kiszámítható fejlõdést!
Kérjük, tiszteljen meg minket azzal,
hogy polgármesteri és képviselõi ajánlócédulájával minket támogat.
Polgármester-jelöltünk:
dr. Palovics Lajos.

Képviselõ-jelöltjeink:
Barabás József, Bolyki György,
dr. Csontos János, Dömötör Béla,
Kacsó András, Landesz János,
Nánási Tamás, dr. Palovics Lajos,
Schnaider Miklós, Skultétyné Kõnig Mária,
Szimándlné Lipka Jutka, Topa Lajos,
dr. Varga Péter Pius, Wágenszommer István.
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