Választás 2006..

4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Átyinné Pénzes Emília független képviselőjelölt
Biharkeresztesen születtem, 59 éves vagyok, életem nagy részét is itt töltöttem, itt
tevékenykedem már 40 éve, jelenleg az egyik vezető biztosítótársaságnál
pénzügyi tanácsadóként
dolgozom. Szakmai
képesítésem felsőfokú
államháztartási és mérlegképes könyvelő.
1990 és 2002 között önkormányzati képviselőként, 2002-től külsős bizottsági
tagként vettem részt a város képviselő-testületének munkájában, pénzügyi, az
oktatási-művelődési, valamint a szociális és ügyrendi bizottságokban.
Szeretném ezt a munkát tovább folytatni, a 16 év alatt szerzett tapasztalatokat
kamatoztatni a város és a lakosság érdekében, ehhez kérem az Önök támogató
szavazatait.

Csutakné Nemes Júlia SZDSZ képviselőjelölt
Köszönöm az Önök ajánlószelvényét, bizalmát, mely lehetővé tette képviselőjelöltségemet.
20 éve, házasságkötésünk óta élek Biharkeresztesen, párommal 3 gyermekünket
neveljük szeretetben. Az ESZI Gyermekjóléti Szolgálatánál dolgozom, munkám
során is célom a problémák helyben történő megoldása. Az évek során aktívan
bekapcsolódtam az iskola és a város közösségi, kulturális életébe. Ismerem
településünk múltját, jelenét, az itt élő embereket. Megválasztásom esetén
elkötelezettséget érzek arra, hogy városunk fejlődése tovább folytatódjon,
emberközpontú, a közösség érdekeit, vagyonát szolgáló, gazdagító testület
végezze munkáját. Kérem, továbbra is támogassanak szavazataikkal.

Dani Béla Péter MSZP képviselőjelölt
Szakvizsgázott pedagógus vagyok. Születésem óta Biharkeresztesen élek.
Szeptember 1-jétől a Bihari Kistérségi Iroda biharkeresztesi alirodájának
menedzsereként dolgozom.
2002-ben a képviselő-testület tagjává választottak, itt az Ügyrendi Bizottság
elnökeként, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként
dolgozom.
Hogy városunk tovább fejlődhessen, ehhez kérem szavazatukat október 1-jén.
Köszönöm támogatásukat!
„Használni, s nem ragyogni akarok!” (Petőfi Sándor)

Erdélyi Attila FIDESZ képviselőjelölt
A nevem Erdélyi Attila 1972-ben születtem. 1995 óta élek Biharkeresztesen,
vállalkozó vagyok, Italdiszkontot üzemeltetek. Jelenleg közgazdasági
tanulmányokat folytatok főiskolán, utolsó évesként. A FIDESZ
támogatásával indulok az önkormányzati képviselői választásokon.
Céljaim főbb szempontjai: a helyi vállalkozások, őstermelők képviselete,
pályázati források nagyobb mértékű kihasználása, mert hosszú távon ez a
megoldás!
Kérem szavazataikkal tiszteljenek meg!
Köszönöm!
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