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KERESZTESI HÍREK

Horváth Károly független képviselőjelölt
Jelenleg az Ártánd-Biharkeresztes Beruházó Víziközmű Társulat elnöke vagyok.
Ilyen minőségben felügyelem és koordinálom a helyi szennyvízcsatorna
hálózat építési munkáit. A közéleti munkában komoly tapasztalattal
rendelkezem. Öt éven át voltam országgyűlési képviselő, később nyolc éven át
helyi önkormányzati képviselő, ahol folyamatosan a településfejlesztési bizottság
elnöki teendőit láttam el. Kiemelkedő szerepem volt abban, hogy megépült a
várost elkerülő 42-es számú főút 5 kilométer hosszú szakasza, és kialakításra
került az új piactér. Megválasztásom esetén tovább dolgozom azon, hogy
megépüljön a MOL kút mögött a logisztikai park, amely meghatározó szerepet fog
betölteni a városunk életében.

Juhász Gyula független képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Képviselővé történő megválasztásom esetén az alábbiak megvalósítását fogom
követelni:
- A szegénységben élők folyamatos tájékoztatását az igénybe vehető
kedvezményekről, juttatásokról!
- A képviselők jogainak visszaállítását! Miért vannak most???
- A hivatali besúgók félreállítását, megbüntetését!
- A fiatalok számára szórakozási lehetőség biztosítását!
-A lakosság tájékoztatását a költségvetési és pályázati források felhasználásáról!
- Tiszta lelkiismeretű közéletet!

Juhász Imre FIDESZ képviselőjelölt
- Közel negyedszázadon át szolgáltam a helyi Vámhivatalnál, mint vámtiszt.
Ma a Vámhivatal nyugdíjasa vagyok.
- Az EU óriási pénzösszegeket kínál helyi fejlesztésekre (óvoda felújítása,
kerékpárút építése, park felújítása, munkahelyteremtő beruházások stb.) Ezeket
a pénzeket okos pályázatokkal végre le kell hívni!
- Jogi eszközökkel ki kell tiltani városunkból a kavicsszállító óriás
teherautókat, amelyek földrengésszerű dübörgéssel szétrepesztik házainkat.
Változás kell! A szegényeket és időseket sarcoló, ígérgető, megtévesztő
látványpolitizálás helyett a fő cél a magyar emberek érdekeinek szolgálata
legyen!

Karancsi Lajos MDF képviselőjelölt
44 éves vagyok, nős, két egyetemista fiú édesapja. Nagy örömmel tölt el, hogy
önkormányzati képviselő-testületi tag jelölésemet a Magyar Demokrata Fórum
támogatja. Olyan pártot tudhatok magam mögött, melynek politikáját, hasonló
gondolkodásomból adódóan teljes mértékben el tudom fogadni. Amennyiben az
Önök segítségével önkormányzati képviselőnek választanak, annyit tudok
mondani, hogy az MDF szellemiségét képviselve, a többi testületi taggal
együttműködve, nemcsak a város fejlődésén, hanem a városban élő emberek
életének jobbá tételén is fogok munkálkodni. Hamarosan megalakul az MDF
Biharkeresztesi Szervezete. Kérem azokat a szimpatizánsokat, akik a párt
programjával egyetértenek, keressenek fel és segítsék munkámat!
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