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Pataki Gyula független képviselőjelölt
Tisztelt biharkeresztesi Választók!
Bízom benne, hogy sokan ismernek, hisz gyermekkoromtól nyugdíjas korom
eléréséig a város éttermeiben dolgoztam. Most nyugdíjasként redőnyös vállalkozó
vagyok. Az elmúlt évek során azt tapasztaltam, hogy a város szakmai rétegeinek
nincs képviselete az önkormányzatban.
Esetleges megválasztásom esetén elkötelezetten szeretném városunk
előrehaladását tapasztalatommal segíteni, és a szakmákat képviselni.
Köszönöm akik kopogtató céduláikkal segítették, hogy képviselőjelölt lehessek.
Előre köszönöm azoknak is, akik választáskor az én nevemet is beikszelik.
Tisztelettel: Pataki Gyula

Pető Zsolt független képviselőjelölt
Vállalkozóként dolgozom Biharkeresztesen, személytaxizással foglalkozom,
valamint a Szerencsejáték ZRT bizományosaként a Lottózót működtetem.
- Megválasztásom esetén a pályázatok és befektetők felkutatásában, a
városfejlesztési program kidolgozásában, a fiatalok sport- és szabadidős
programjainak megszervezésében szeretnék aktívan közreműködni.
- Szeretném elérni: a gyermekorvosi rendelés beindítását, a nyugdíjasok és
rokkantnyugdíjasok szociális támogatásának bővítését, fedett buszmegállók
kialakítását, játszóterek építését. - Támogatom az ipari park létrehozását, mely a
munkahelyproblémákat oldaná meg.
Kérem szavazzon rám!

Rácz Csaba független képviselőjelölt
Rácz Csaba vagyok, 41 éves, Biharkeresztesen születtem. Úgy is mondhatnám,
hogy tősgyökeres biharkeresztesi vagyok. Három gyermekem van, 1988 óta a
biharkeresztesi vasútállomáson dolgozom, mint váltókezelő.
Mindenki ismer, ismerem a környék zegét-zugát. Érzem a gondjait és tudom
gondolatait.
Minden ideköt: - a családom, - a barátaim, - a munkám, - a jelen és a jövő…
Szeretem Biharkeresztest és ezúttal szeretném megköszönni azt a sok
ajánlószelvényt, amit kaptam.
Szeretném, ha a 2006. október 1-jei választáson szavazatukkal megtisztelnének!

Semlyényiné Mizák Ágota FIDESZ képviselőjelölt
Óvodapedagógusi, hit-tanítói és szakvizsgás közoktatás-vezetői végzettséggel
rendelkezem. Óvodavezetőként dolgoztam negyedik gyermekem érkezéséig.
Férjemmel és négy gyermekemmel alkotjuk a szűkebb családot. 2002-től a helyi
FIDESZ csoport elnöke vagyok, a FIDESZ Megyei Választmányának tagjaként is
sokat tevékenykedtem nemcsak a szűkebb, hanem a tágabb régióért is. Szüleim,
gyermekeim, foglalkozásom révén nagy rálátásom van a nyugdíjasok és a
gyermeket nevelők helyzetére, amin bizony helyileg is nagyon sokat lehetne és
kell javítani. Ugyanígy fontosnak tartom a helyi vállalkozók és a helyi őstermelők
településen belüli preferálását, nyugdíjasok védelmében szociális bolthálózat
létesítését. Eddigi érezhető támogatásukat megköszönve számítok szavazataikra.
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