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DeMoKráciA, nyiLvánoSSág

Ma az átlagpolgárok átengedték a közéletet a néha pusz-
tán önmagukat felhatalmazó politikusoknak. 

Jelenleg a polgárok politikai sorsuk alakulásáról négy-
évente nyilváníthatnak véleményt az országgyűlési és az ön-
kormányzati választások alkalmával.  Egyebek mellett ezért 
is érzik úgy sokan, hogy biankó csekket állítanak ki a képvi-
selőknek, akik azután a fejük felett döntenek.

A célunk világos: az érintettek számára a lehető legna-
gyobb hozzáférést biztosítani.

Az átláthatóság, a részvétel, a minél teljesebb önrendelke-
zés, hozzáértővé, jól informálttá teszi a polgárt és jelentősen 
csökkenti a visszaélések lehetőségeit. 
Olyan várost szeretnénk, ahol:
▶ a döntéseket alapvetően azok hozzák, akikre vonatkozik;
▶ jól működnek azok az információs csatornák, amik lehető-

vé teszik, hogy valóban minél többen kapcsolódhassanak 
be a döntési folyamatokba, a döntések ellenőrzésébe;

▶ a gazdálkodás átlátható, egyszerű, könnyen betartható 
szabályok mentén hatékonyan történik;

▶ az önkormányzat az összes közérdekű információt időben, 
a megfelelő fórumokon nyilvánosságra hozza;

▶ az önkormányzat gondoskodik a közművek jó minősé-
gű, olcsó működtetéséről; maximálisan figyelembe véve 
a fenntartható fejlődés igényeit, mivel nem élhetjük fel a 
gyermekeink jövőjét.

KorruPció

A korrupció visszaszorítására nincs csodaszer, de a nyil-
vánosság alkalmas arra, hogy csökkentse a valószínűségét. 
A szűk körben meghozott döntések, időnként az ellenőrzés 
hiánya, netán lehetetlensége, szükségszerűen eredménye-
zi az egyéni érdekek érvényre jutását, a korrupciót.

Biztosítani kell az állami és önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás teljes átláthatóságát, a közpénzek felhasználásá-
nak a követhetőségét.

Az üvegzsebtörvény sajnos nem teljesíti ezeket az el-
várásokat; úgy az állami, mint az önkormányzati szervek 
folyamatosan megszegik a szankcionálás nélküli törvény 
előírásait. 

Csökkenteni kell a zárt ülések elrendelésének a lehetősé-
geit a legrövidebb időn belül elérhetővé kell tenni az elfoga-
dott határozatokat, lehetőség szerint meg kell teremteni az 
ülések internetes közvetítését. 

A közzétett információk ne csak formálisan elégítsék ki az 
előírásokat, hanem legyenek alkalmasak arra, hogy az érin-
tettek megértsék, mi a tétje a döntésnek, esetleg maguk is 
észrevételeket tehessenek.

Üzleti titok címén semmilyen információt se lehessen ki-
vonni a közzétételi kötelezettség alól.

KözLeKeDéS

A közlekedés vál-
ságterületnek szá-
mít. A személy-
gépkocsi-közleke-
dés ma megha-
ladja azt a mér-
téket, amelyet a 
város úthálóza-
ta, környezeti ál-
lapota elbír.

Minden előző 
városvezetés fele-
lős azért, hogy nem 
dolgoztak ki olyan 
koherens koncepciót, 
amely a problémát kezel-
hetné. Nincs egységes végig-
gondolt elképzelés, legfeljebb tűz-
oltómunka folyik.

Ezért jelenleg sajnos csak részmegoldások-
kal lehet szolgálni. Ennek a lényege, 
hogy az egyébként javuló mi-
nőségű autóbusz közleke-
dést kell fejleszteni, főleg a 
csúcsidőben meg kelle-
ne fontolni a járatszám 
sűrítését is.

A jövő koncepció-
jának két fő pillérre 
kell támaszkodnia: 
az alternatívák (kö-
zösségi közleke-
dés, kerékpározás, 
gyaloglás) vonze-
rejének a növelésé-
re és az egyéni gép-
jármű-közlekedés ész-
szerű korlátok közé szo-
rítására. Fontos továbbá 
a közlekedési igények csök-
kentése, ami főleg városfejlesz-
tési eszközökkel, például a külváro-
si központok szolgáltatásainak a javításá-
val érhető el. Ne kelljen mindenért a belvárosba menni!

iPAr, iPArteLeP

A város déli ipari területei változatos képet mutatnak, a 
Tisza jobb oldalát az egykori szocialista időkből visszama-
radt gyárak, üzemek, kisebb munkáslakótelepek, helyenként 

különböző szociális problémákkal küzdő családi házas öveze-
tek foglalják el.

Az üzemek tekintélyes hányada a rendszerváltás után 
tönkrement; sok helyütt szinte egy csapásra szűnt meg az 
ipari tevékenység. Az elhagyott telephelyeket hol raktározás-
ra, hol olcsó bérirodaként próbálták hasznosítani, de olyanok 
is voltak, amelyek lassan romba dőltek. Még a közeli években 
is súlyos veszteségeket szenvedtünk, a Papírgyár és a Cukor-
gyár megszüntetésével.

Az elmúlt húsz évet a hajdani üzemek dolgozói is meg-
kínlódták: a megugró munkanélküliség következtében 

addig ismeretlen társadalmi problémák jelentkeztek, az 
eleve szegényebbek lakta lakónegyedek helyenként 
pusztulásnak indultak. 

Ezen területek egy része ma is a város egyik legsú-
lyosabb egzisztenciális és szociális problémáit hordoz-

za. A hajdani üzemi sportpályák, ame-
lyek egykor az üzemi tömeg-

sport bázisát adták, nagy-
részt megszűntek. Erre a 

sorsra jutottak az üzemi 
strandok is. 

A közösségi kont-
roll gyengesége te-
hát számos ked-
vezőtlen folyama-
tot indított el, mi-
közben ezek a te-
rületek rendkívül 
értékes tartalékot 

jelentenek a város 
számára. A kiépített 

infrastruktúra révén 
olcsón és hatékonyan 

fejleszthető, így az egész-
séges, fenntartható város-

szerkezet felé tett egyik legfon-
tosabb lépés lenne a fejlesztési súly-

pontok áthelyezése a belvárosról fokozatosan a kül-
sőbb területek irányába.

Nemcsak a déli iparterületnek, hanem más külvá-
rosi területeknek is jelentősebb forrást kell kapniuk.

A munkahelyteremtés, az ipari termelőüzemek 
városunkban telepítése rendkívül összetett 

probléma, amelyre az elmúlt évek vál-
sága ugyancsak kedvezőtlenül ha-

tott. A városvezetés megpró-
bált befektetőket vonzani 

az időközben kiépült ipari 
parkba, de sajnos azt kell 
megállapítanunk, hogy 
a látványos, propagan-
disztikus tálalás ellené-
re csak szerény eredmé-
nyeket tudott elérni. 

Elismerjük, hogy a 
tőkeerős befektetőkért 

rendkívül kiélezett ver-
seny zajlik, de még az erős  

 
 
konkurencia sem indokolja, 
hogy a tőkevonzó képesség tekinteté-
ben ily mértékben maradjunk le más hasonló 
nagyságrendű városokhoz képest. (Kecskemét, Bé-
késcsaba, Eger)

iMázSéPítéS

Minden város, és minden önkormányzat felelős azért, 
hogy a szélesebb, az országos közvéleményben milyen kép 
alakul ki róla. Sajnos azt kell mondjuk, hogy Szolnok meg-
ítélése e tekintetben rendkívül vegyes, inkább bizonytalan, 
mint egyértelműen pozitív. Bár elismerjük, hogy az elmúlt 
időszakban történt néhány a város lakóinak belső komfortér-
zetét javító fejlesztés, azonban ez a város külső megítélésén 
érdemben nem javított.

Ma is sokan vannak, akik Szolnok nevéhez negatív kép-
zeteket, benyomásokat, netán előítéleteket társítanak. Az 
önkormányzat fokozott felelőssége, hogy a közpénzekből 
finanszírozott, tájékoztatásnak álcázott belső sikerpropa-
ganda helyett a város külső megítélését javító kommuni-
kációs tervet dolgozzon ki. Ez nemcsak a megítélés javulá-
sát, de a befektetők, látogatók számának a növekedését is 
eredményezheti.

KüLSő vároSréSzeK

Bár minden városrész megérdemelné, hogy külön-külön 
foglalkozzunk vele, de mivel a probléma gyökere azonos, je-
lesül, hogy egyik városrésznek sincs a belvárosi fejlesztéseket 
ellensúlyozni képes lobbija, talán indokolt a problémát egy-
ségként kezelni.

Jelentős gondot okoz, hogy Szolnokon ma minden jelen-
tős közintézmény, hivatal, szórakozási és kulturális lehetőség, 
de jórészt a kereskedelem is a belvárosban összpontosul. Így 
ha valaki ezek bármelyikét igénybe kívánja venni, szinte tör-
vényszerűen a belvárosba kényszerül utazni. 

Talán csak a Széchenyi városrész rendelkezik olyan helyi 
centrummal, amely kellően komplex szolgáltatásokat nyújt. 
A legtöbb városrészben (Alcsi, Pletykafalu, Tallinn-városrész) 
a helyi szolgáltatások jóformán a kocsmában merülnek ki.

Bátorítjuk es támogatjuk az összetett funkciókat – be-
vásárlási, ügyintézési, oktatási, esetleg sportolási és kultu-
rális lehetőségeket is magukban foglaló városrészközpon-
tok fejlesztését. Ezek meginduló kínálatukkal, a jobbára 
kertvárosias vagy lakótelepekből álló városrészek szerve-
ző erejévé válhatnak. 

Ugyanakkor csökken a közlekedési hálózatok terhelése, 
ily módon pedig a környezet is fellélegezhet. Az alközpont-
ok megerősödése a helyi közösségek összetartását és szerve-
ző erejét is erősíti. Tudjuk, hogy ez egy hosszabb folyamat, de 
mielőbb hozzá kell kezdeni a fejlesztéséhez.

Bizonyos városrészekben a közszférának aktívan részt 
kell vállalnia a megújulás előtt álló akadályok felszámolásá-
ban: a szociális nehézségek feloldásában, a közterületek, in-
tézmények és zöldterületek hálózatának a létrehozásában.  
Itt az érintett szereplőkkel való egyeztetésre, az egymásra 
épülő finomabb beavatkozások sorozatára van szükség.

lehet  máS  Szolnok!
A Lehet Más a Politika szolnoki 
önkormányzati választási programja 2010
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tárSADALMi igAzSágoSSág

A társadalmi igazságosság megteremtésében komoly fele-
lősség hárul az önkormányzatokra.

A település egészségügyi, szociális ellátása, a lakhatási fel-
tételek megteremtése, a civilszervezetek működésének a tá-
mogatása és a megfelelő kulturális, sportolási lehetőségek 
biztosítása mind települési szinten dőlnek el. Olyan várost 
akarunk, ahol emberhez méltóan, egymásra figyelve, egész-
ségesen és aktívan élhetünk.

Olyan programokat akarunk, ahol a szolidáris gazdaság 
munkalehetőséget kínál, szeretnénk javítani a környezeti és 
társadalmi problémákat egyaránt orvosló szolgáltatások szín-
vonalát, olyan közösségeket akarunk, ahol az emberek való-
ban egyenrangú és aktív tagjai a helyi társadalomnak.

Szolnok, városi, megyeszékhely jellegénél fogva az ország 
más részeihez képest könnyebb helyzetben van: a szegény-
ség és kirekesztés mértéke alacsonyabb, a humán szolgál-
tatások (szociális és gyermekvédelem, egészségügy, okta-
tás, közművelődés, sport stb.) színvonala és a szakemberek-
kel való ellátottság jobb, kicsivel ugyan, de a lakosság átla-
gos anyagi helyzete is kedvezőbb és a civilszervezetek vala-
mint a szolgáltató piaci szereplők jelenléte is meghaladja az 
országos átlagot.

A szolgáltatási minőség azonban néhány helyen alacsony, 
nem felel meg a lakosok elvárásainak, fejlesztésre szorul.

Mgyarországon európai összehasonlításban kirívóan ala-
csony a szociális bérlakások aránya, ami alapvető problémát 
jelent, az alacsony jövedelmű háztartások megfelelő lakáshoz 
juttatását, a területi mobilitás biztosítását és a hajléktalan-
ság leküzdését illetően. A helyzet megváltoztatása alapvető-
en kormányzati segítséget feltételez. Azonban az önkormány-
zatoknak is törekednie kell a bérlakás-állomány növelésére.

KöLtSégvetéS, ADóSSág

Végül elérkeztünk a legnehezebb kérdéshez. Miből? 
Szolnok városának a Progresszív Intézet adatai szerint 

mintegy 20 milliárd forintra rúgó adóssága van. (Csak össze-
hasonlításként: a gyaloghíd valamivel több, mint 1,5 milliárd-
ba kerül.) Ez azt jelenti, hogy minden egyes városlakóra több, 
mint negyedmilliónyi adósság jut.

Ezt a hiányt az elmúlt húsz év, időnként egymást kölcsö-
nösen zsaroló politikai presztízsküzdelme halmozta fel, jólle-
het az elmúlt 4 négy év is erősen hozzájárult. (A teljességhez 
tartozik, hogy a hasonló nagyságrendű városok valamennyi-
en jelentős adósságot görgetnek, de Szolnok e tekintetben 
az élmezőnybe tartozik.)

A hiány valószínűleg finanszírozható, de a költségvetés 
mozgásterét alapvetően befolyásolja. Valószínűleg újabb hi-
telt kell felvenni ahhoz, hogy az eddigi hiteleket törleszte-
ni tudjuk.

Az olyan önkormányzati politikus tehát, aki jelentős fej-
lesztéseket ígér, vagy nincs tisztában a realitásokkal, vagy 
szándékosan félrevezeti a választót.

1. sz. választókerület:

BÓTA JÁNOS
Bóta János, a Lehet 

Más a Politika Szolnok 
1. választókerület-
ének önkormányza-
ti képviselőjelöltje 
vagyok.

Megtiszteltetés-
sel fogadtam a fel-
kérést, hisz Szolno-
ki születésűként fél-
évszázadom négy-
ötödét Szolnokon és 
közvetlen környezeté-
ben éltem le. Főiskolai és 
egyetemi diplomával rendel-
kezem. Menedzsment szakértő-
ként sajnos többször kellett szembe-
sülnöm olyan félresikerült gazdasági és vezetői döntésekkel, 
melyeket a hozzá nem értő politikának, az előtérbe helye-
zett önös érdekeknek voltak köszönhetők. 

Magam is viseltem a múlt rendszer terheit, és végignéz-
tem az elmúlt húsz év politikai tehetetlenségét. Szilárd meg-
győződésem, hogy ennek az országnak és ennek a városnak 
a lakossága többre érdemes, csak végre valódi demokráciá-
ra lenne szükség. 

Szolnok folyamatosan fejlődik, s ezt ki ne látná jobban, 
mint aki évek múltán tér vissza. Ám sok látványos eredményt 
adó koncepció és megvalósítás nem kellően megfontolt ter-
vezést és előkészítést mutat. Szépül a város, de megoldat-
lan a közlekedése. Újra a Nemzeti Bajnokság első osztályá-
ban játszó csapatunk van, de nincs tényleges utánpótlás. A 
közpénzek sorsát a rossz értelemben vett politika vezérli, át-
láthatatlanná téve annak tényleges felhasználását. 

Műszaki emberként két vezérelv motivál munkám, de 
talán egész életem során: rendszerszemlélet és hatékony-
ság. Hiszem, hogy a politika is csak ezen elvek érvényesíté-
se mellett művelhető, csak ilyen szemlélettel segítheti elő 
a társadalmi és közösségi fejlődést. A közösségek jól mű-
ködő rendszere és a döntések hatékonysága hozhat érté-
kes eredményt.

Ha Ön is úgy gondolja, hogy Lehet Más a Politika és eb-
ben képviselőjének fogad, kérem támogatását.

lehet  máS  PolItIkA JelÖltJeI 4. sz. választókerület:

KALMÁR JÁNOS
Kalmár Jánosnak hívnak., a szolnoki 4. számú választókerület jelöltje vagyok.
1957. április 19-én születtem Szolnokon. Most is itt élek és dolgozom. 
Eddig három egyetemi diplomát szereztem. 1983-ban a KLTE-n egy tör-

ténelem-orosz szakos végzettséget, 1989-ben ugyanitt filozófia tanárit és 
1997-ben a JATE-n szociológusi diplomát kaptam. 

1983-tól több szolnoki középiskolában tanítottam és tanítok. 
5 évet a Tiszaparti Gimnáziumban, 8 évet a Széchenyi Gimnáziumban 

tanítottam, a Ruhaipari Szakközépiskolában 12 éve dolgozom.
Tanítványaim közül többen jogászok, történelem tanárok, szociális 

munkások lettek. Legjobb versenyeredményük megyei második hely 
történelemből. 

Két évvel ezelőtt önkormányzati pályázatot nyertem. A kapott pénzt 
is a tanítványaimra fordítottam, előadássorozatot tartottam végzős tanu-

lóknak az előítéletekről. 
2001-2006 között a Szolnoki Főiskola óraadója voltam. Szociológiát, filozó-

fiatörténetet, politológiát adtam elő, valamint szabadon választható tárgyakat is. 
A Főiskolának írtam egy szociálpolitikai tantervet és kifejlesztettem egy tutori tan-
tárgyi kalauzt filozófiatörténetből. 

A hitelességet, a jó értelemben vett civil amatőrséget szeretném az önkormányzatban 
megjeleníteni.

5. sz. választókerület:

PETŐ ERNŐ
Dr. Pető Ernő vagyok a szolnoki 5. választókerület jelöltje az LMP lista-

vezetője.
Jelenleg a Szolnoki Főiskola docenseként dolgozom, a történelem-

tudományok doktora, politikai szakértő vagyok. 
Talán néhányan már ismernek, a Lehet Más a Politika jelöltjeként 

indultam az országgyűlési választásokon, ahol egy új párthoz képest 
igen jó eredményt értem (értünk) el.

Változatos életem volt. Szolnokon születtem, 1963-ban. Gyakorla-
tilag az egész életemet itt éltem, igaz időnként csak fél-lábbal. A szo-
kásos iskolák elvégzése után Debrecenben jártam egyetemre. Benne 
voltam sok mindenben, na persze eközben kimaradtam sok minden-
ből. Végül elvégeztem a bölcsészkart. Van úgy, hogy az emberrel tör-
ténnek a dolgok, és persze van úgy, hogy nem. Velem történtek: voltam 
muzeológus (Eger, az egri vár), egyetemi oktató (Miskolc, Budapest), kül-
sős munkatárs néhány rangos folyóiratnál és kiadónál.

A lényegről: 15 éve tanítok a felsőoktatásban, jelenleg a Szolnoki Főiskola 
docenseként, publikálok, tanítok, kutatok. Novellákat, vígjátékokat, és  
filmforgatókönyveket írtam és írok (ez egy kicsit nagyképű, de jó leírni). 

A világ egy részét bejártam, megéltem és tapasztaltam ezt-azt, hangozzék bár   
nagyképűen, de értek néhány dologhoz. A szakmai múltam és tudásom miatt kívülről, nagyobb összefüggésekben is képes 
vagyok a hazámat és a régiónkat vizsgálni, és bizony néha már-már a remény is elhagy attól, amit látok.

Húsz évvel a rendszerváltás után, már van annyi tapasztalatunk, hogy megállapíthatjuk, mely csoportok minősíthetők a 
rendszerváltás és a következtében kiépült politikai berendezkedés nyerteseinek. Viszonylag röviden összefoglalható, hogy 
ezek bizonyos gazdasági elitcsoportok, akik a társdalom jövedelmeit az elmúlt 20 évben gyakorlatilag átszivattyúzták a saját 
érdekeiknek megfelelően. Ennek úgy a vékonyodó középosztály, mint az alsóbb leszakadó, sőt egyre inkább elszegényedő 
csoportok számára számos negatív következménye van.

A Lehet Más a Politika azért jött létre, hogy túllépjen ezen a formán, és talán ezt meg is tudja tenni, mert független az ed-
digi pártokat körülvevő érdekhálótól! 

Ehhez kérem a segítségüket!
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6. sz. választókerület:  

SzABÓ ATTiLA
Szabó Attila vagyok a szolnoki 6. választókerület jelöltje.
1972. január 11-ém születtem Mezőtúron. Szüleim a tsz-tagok voltak, így gyer-

mekkorom szorosan kötődött a mezőgazdasághoz, földműves gépekhez, állattar-
táshoz. Általános iskoláimat a helyi Kossuth Lajos általános iskolában végeztem ki-
emelkedő eredménnyel. A középiskolát a szolnoki Pálffy János Műszeripari és Vegyipa-
ri Technikumban végeztem. Életemben mindig sportoltam, kiemelkedően sosem, de fo-
lyamatosan, fociztam, teniszeztem, kick-boxoztam, kosárlabdáztam, a sport az életem része. 

A katonai szolgálatot követően családom anyagi helyzete nem engedte meg a továbbtanu- 
ulást, ezért munkát kellett vállalnom. A részvételemmel alakult Mezőtúron a Piremon mozgáskorlátozottak kisvállalata, amely 
bedolgozott a német tulajdonban álló RAFI elektronikai cégnek.

Kiszélesedő szakmai és vezetési tapasztalatomnak eredményeként a RAFI cég megbízott egy részleg vezetésével ahol 40-50 
dolgozót irányítottam. Négy évet töltöttem a cégnél, de a kihívások hiányában, átmentem egy ismeretlen területre, a város ak-
kori egyik legdinamikusabban fejlődő Klíma Ipari Centrum Rt. Hűtő-klíma üzletágához. A szerelők között kezdtem, megtanul-
tam a hűtős, a klímaszerelő szakmát, elvégeztem a képzéseket, hűtőgép-és klímaszerelő lettem, majd rövidesen szervizvezető, 
majd üzletkötő, majd kereskedelmi vezető. Bejártam a vezetőképzés minden szintjét.

Később kisebb megszakításokkal 6 évig vezettem a kelet-magyarországi áruházak karbantartását. Az évek során sok egye-
di épületgépészeti kivitelezést végeztünk, amely folyamán a szerelőktől, tervezőktől tanultam a szakmai fogásokat, fejlesztet-
tem tudásomat.  

1998-ban megnősültem, 2000-ben születet Henrik fiam. Sajnos édesanyám 2000-év elején meghalt, e miatt, hogy édesapám-
mal tudjak többet foglalkozni, feladtam országjáró munkámat, és elhelyezkedtem a VI-FŰ légtechnikai idomokat gyártó cégnél, 
mint gyártástechnológus. A tragédiát kiheverve, ismét felvállalva az országjáró munkát, tovább dolgoztam az Unibau 2000 kft 
alkalmazásában 2 évet. Amina nevű kislányom születését követően a városban kerestem kötöttebb munkát, hogy a családom-
ra több időm maradjon. 

2004-2008-ig a Debreceni Egyetem Műszaki karán Épületgépészeti szakirányú diplomát szereztem. A 2006-os év közepétől a 
szolnoki Penta-Klíma Kft.-nél dolgozom, mérnök tanácsadóként. A geotermikus energia felhasználással foglalkozom, levegő víz 
hőszivattyúk alkalmazása, és az energia hatékony épületgépészeti rendszerek tervezése, felhasználása.

Semmiféle politikai pártnak vagy kezdeményezésnek nem voltam tagja, egész addig, amíg a számomra egyetlen alternatívát 
jelentő Lehet Más a Politika meg nem jelent a színen.

Hiszek az eszmékben, amiket képviselünk, bízom vezetőikben, tudom, hogy a felkészült, tehetséges, őszinte emberek csak a 
jó irányba vihetik országunkat, amelyet büszkén hagyhatunk gyermekeinkre.

7. sz. választókerület:  

RiBiTA CSABA
Ribita Csaba vagyok a 7. számú választókerület jelöltje.
1963. december 4.-én születtem Szolnokon. Általános iskolai tanulmányaimat is 

itt végeztem, középiskolába pedig a Vízügyi Szakközépiskolába jártam. Családom-
mal Szandaszőlősön élek már 22 éve.

Munkahelyem 1983.–tól a mai napig is a  Víz és Csatornamű ZRt. Műszakvezető-
ként a Felszíni Vízmű technológiai folyamatának irányítása, ellenőrzése a feladatom.

1992- 2005 a Víz és Csatornaműnél az Üzemi Tanács alelnöke, majd 2006- tól a 
mai napig az Üzemi Tanács elnöke lettem ahol a dolgozók érdekképviselete, vala-
mint a kapcsolatteremtés a vezetés és a munkavállalók között volt a feladatom

A későbbiek során elvégeztem egy felsőfokú gépjármű szakoktatói szakképzést, 
melynek során gépjárművezető szakoktató lettem, amelyben másodállásként a mai 
napig is oktatok.

Mivel később érdekelni kezdett egy némely alkotótevékenység is, ezért Békéscsabán a 
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában két éves OKJ képzésen oklevelet szerez-
tem cserépkályha, kandalló, kemenceépítő szakmacsoportból.

2008-ban a figyelmem egy újonnan alakuló párt felé fordult, mivel mindig is az érdeklődtem a környezetvédelem, a társa-

dalmi összefüggések újfajta megközelítései, a történelmi vonatkozású témák, valamint  
a napi politika és gazdasági történések iránt, és igyekeztem ezeket folyamatos figyelemmel kísérni.

Az LMP programja először szórólapjaikon, majd később a személyes elbeszélgetéseken is  
szimpatikusnak bizonyult, ezért már a. 2010-es országgyűlési választásokon már a párt aktivistájaként 
vettem részt, és bekerültem a megyei listára.

Nős vagyok már több mint 20 éve, 2 gyermekem van. Dániel fiam orvos doktor, kutatóként dolgozik, és Máté fiam, aki ezt kö-
vetően kezdi majd felsőoktatási tanulmányait.

Nagyon kevés szabadidőmet sportolással, zenehallgatással, és olvasással töltöm.
Büszkeséggel tölt el a családom, és nagyban számítok a polgároktól kapott bizalomra.

8. sz. választókerület:  

NAgy gÁBOR
Nagy Gábor vagyok a 8. számú választókerület jelöltje. 1969-ben születtem 

Szolnokon, itt nőttem fel, a feleségemmel és a kisfiammal most is ez a város 
az Otthonunk. Februárban várjuk második gyermekünk, aki szintén a Szolno-
kiak számát fogja gyarapítani. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem vegyészmérnöki, majd a Szol-
noki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán közgazdasági diplomát. Dolgoz-
tam a környezetvédelmi hatóságnál, nagyobb ipari vállalatoknál töltöttem 
be különféle vezető pozíciókat, és most Magyarország egyik legnagyobb szol-
gáltató társaságának a területi szervezetét irányítom. 

A munkám során komoly tapasztalatot szereztem a nagy szervezetek irányí-
tásban, ezt szeretném az Önök szolgálatába állítani. Azon dolgoznék, hogy a vá-
ros a működését átgondolt koncepció, és ne a pillanatnyi helyzetek és érdekek ha-
tározzák meg. Épüljön a város, de tervezzük meg pontosan a hogyant és legyünk tisz-
tában azzal, hogy miből! 

A felelősségvállalás, a nehéz helyzetekben történő döntésképesség az életem természetes 
része, és azt is magától értetődőnek tekintem, hogy annak kell elől mennie, aki példát szeretne  
 mutatni. Szeretném megmutatni, hogyan kell végeznie egy képviselőnek a munkáját. Tisztességesen, a közösség érdekében, a 
választók iránti alázattal.

Tisztában vagyok azzal, hogy csak akkor képviselhetem Önöket, ha méltónak tartanak a bizalmukra. Nem az én személyem 
a fontos, hanem az, hogy az itt élők megértsék, hogy rajtunk múlik, milyen lesz a közélet, és megtapasztalják, hogy tényleg le-
het más a politika. Vállalom, hogy folyamatosan számon kérhetik a tevékenységemet, a blogomon minden cselekedetemet nyo-
mon követhetik, hozzászólhatnak, javaslatokat adhatnak. A képviselői munkát ingyen végezném, a tiszteletdíjamat felajánlom a 
város adósságainak a törlesztésére.

Ezt azért teszem, mert szenvedélyesen szeretem ezt a várost, és ezt a munkát szolgálatnak tekintem. Legyünk büszkék a vá-
rosunkra! Ehhez kérem a támogatásukat. Bővebben gondolataimról:  http://emberitisztesseg.blog.hu/

9. sz. választókerület:  

ANTAL zOLTÁN
Nevem: Antal Zoltán, a szolnoki 9. számú választókerület jelöltje vagyok.
Szolnokon születtem, 1975. augusztus 5-én. 
Édesanyám Pásztor Klára Anna nyugdíjas fodrász, édesapám Antal Lajos nyugdíjas 

villanyszerelő. Tiszavárkonyon nőttem fel, általános iskolámat itt végeztem. 
A Pálfy János Szakközépiskolában 1993-ban vegyészként érettségiztem, majd 

1994-ben papíripari technikus vizsgát tettem. 2009 óta a Szolnoki főiskolán tanulok 
kereskedelem, marketing szakirányon.

Az érettségi után a szakmában helyezkedtem el, jelenleg termeléstervezőként dol-
gozom a Holland Colours Kft-nél. Szolnokon 1995 óta élek.

Családi állapotom: nős, házasságomat 2007-ben kötöttem. Feleségem Antal Adrienn, 
jelenleg gyeden van 6 hónapos kisfiammal, Bencével. Szabadidőmben fallabdázom és fu-
tok, korábban fociztam is.

A helyi közélet mindig is érdekelt ezért vállaltam a képviselőjelöltséget. Határozottságommal, 
precizitásommal, cél- és eredményorientáltságommal szeretnék hozzájárulni az általam képviselt körzet jobbá tételéhez.
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10. sz. választókerület:  SzABÓNé NAgy EMESE
Szabóné Nagy Emese vagyok a szolnoki 10. választókerület jelöltje. Szolnokon szü-

lettem, itt jártam iskolába, itt élnek azok az emberek, akik fontosak a számomra. Férjnél 
vagyok, két gyermek édesanyja. 

A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán szereztem 
egészségügyi szakoktatói diplomát. Dolgoztam a Hetényi Géza Kórház Gyermekosztályán, 
majd a Szolnoki Szolgáltatói Szakközép- és Szakiskola Egészségügyi és Szociális Tagintézményé-
ben egészségügyi szakoktatóként. A kezem alól került ki a gyermekszakos ápolók egész sora.

Szakterületem az egészségügy és az oktatás, ebben a két témában szeretném elérni, hogy a tekintélyelvűség helyett végre a 
hozzáértés legyen a meghatározó alapelv. Az erős igazságérzetem mindig arra ösztönöz, hogy kiálljak a saját környezetem prob-
lémáinak megoldásáért. Amennyiben megtisztelnek a bizalmukkal ezen értékek érvényesüléséért fogok dolgozni.

11. sz. választókerület:  SzABÓ zSOLT
Szabó Zsolt vagyok a szolnoki 11. számú választókerület jelöltje
Békéscsabán születtem 1966-ban, de gyermekkorom óta Szolnokon élek. Műszaki érdeklődé-

sű ember lévén a gépekkel, a technikával kötöttem életre szóló barátságot. Így kerültem a re-
pülőgépek közelébe. Idővel a fedélzetre kerültem, bár nem harci gépeken, hanem szállító, el-
látó gépeken repültem.

Tanultam a Killián György Repülő Műszaki Főiskola repülő műszaki erőgépész üzemmérnö-
ki szakán, és F. Bede László Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola                     Gép-
jármű technikai szerelő, autószerelő szakán. 

Szakmai tapasztalatom: 1987-2007 a Magyar Honvédségen belül 1989-ig Taszáron Míg 21-
es típusú repülőgépek, majd 1990-ben An-26-os típusú repülőgépek üzemeltetése Szolnokon. 
1990-2007-ig An-26-os típusú repülőgépen fedélzeti technikusként különböző repülési felada-
tok végrehajtása.

Életem fontos részét a család jelenti, két gyermekem van, mostanában az időm nagy részét velük 
töltöm. 

Politikával, vagy közélettel sohasem foglalkoztam. A gyermekeimért, a jövőért érzett felelősség az, ami miatt elvállaltam az 
LMP jelölését, hogy segítsem annak kompenzációs listáját.

Nem akarom, hogy a gyermekeim rossz egészségügyi körülmények között, egy korrupcióval átszőtt világban nőjenek fel.

12. sz. választókerület:  KARSAi TAMÁS
Karsai Tamás vagyok, a 12. választókerület jelöltje, 24 éves főiskolai hallgató. Szolnokon szület-

tem és, azóta itt élek a párommal együtt. Az iskoláimat is városunkban végeztem el, jelenleg a 
Szolnoki Főiskola hallgatója vagyok.

 Pénzügy és számvitel szakosként, a jövő közgazdászaként, úgy gondolom, hogy képes 
vagyok a gazdasági élet összetett folyamatainak értelmezésére és az aktuális problémák 
megoldására. Országos szinten városunk eladósodottságának mértéke az utóbbi évek-
ben a legnagyobb. A hitelek visszafizetése nem lesz könnyű feladat, de tudatos és meg-
felelő gazdaságpolitikával talán megvalósítható.

A tanulás mellett gyakorlatilag az egész életemet sportolással töltöttem. Szinte az 
összes városunkban fellelhető sportágat kipróbáltam, végül a kajaknál kötöttem ki. 
Örömmel tapasztalom, hogy egyre több lehetőség kínálkozik a sportolni vágyóknak, 
és szívügyemnek érzem a lehetőségek további gyarapítását. Szolnok rendkívüli adottsá-
gokkal rendelkezik ezen a területen (is), melyeket mindenképpen ki kell használni.

Városunkban talán a legjelentősebb probléma a közlekedés, amely évek óta a városi élet 
legneuralgikusabb pontja. Ennek helyreállítása elsődleges feladat. Kiemelten fontosnak tar-
tom a kerékpárút-hálózat kiterjesztését, és minőségének javítását. A zökkenőmentes közleke-
dés mindannyiunk érdeke, amely csökkenti a balesetek számát, kedvez a turizmusnak és nem utol-
sósorban javítja a közlekedők hangulatát.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Lehet Más a Politika jelöltjeként olyan szemléletet képviselhetek, amely városunk 
polgárainak érdekeit tartja elsődlegesen szem előtt, és bízom benne, hogy szavazatával ezt lehetőségem nyílik bebizonyítani.


