Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársaim!
Rozsnoki Zsuzsanna, 48 éves, polgári értékeket valló pedagógus vagyok. Végzettségeim,
munkám, társadalmi funkcióim, helyi kötıdésem alapján, lakótársaim támogatásával
indulok újra, képviselı-jelöltként az önkormányzati választáson. Közéleti emberként több
civilszervezet vezetıjeként, alapító tagjaként segítem városunkat oktatási, kulturális,
mővészeti és környezetvédelmi életét, tevékenységét. Képviselıi munkámat a
Nemzetközi- és testvérvárosi kapcsolatok bizottságának elnökeként, az új városi honlap
fejlesztését koordináló bizottság vezetıjeként, valamint a Településfejlesztési,
környezetvédelmi, - közrend és közbiztonsági bizottság tagjaként igyekeztem
lelkiismeretesen, tudásom legjavát adva végezni városunk fejlıdése érdekében.
Jól ismerem az itt élı emberek gondjait, problémáit. Megtisztelı volt számomra,
hogy eddigi képviselıi munkám pozitív visszajelzéseként, megerısítéseként
nagyszámú ajánlószelvényeikkel támogatták képviselıi jelölésemet. Ezt a bizalmat
tisztelettel megköszönöm, hiszem, hogy támogatásuk erıt ad közös céljaink
elérésében, megvalósításában. Hiszem, hogy összefogással, hittel, szeretettel és
kitartó munkával Pannonhalma valóban nevének megfelelı rangra emelkedik.
Több magyar város történetét, hagyományait áttekintve bevallom, büszkeséggel tölt el az
a tudat, hogy rajtunk kívül, nincs a mienkhez hasonló múlttal rendelkezı város, amely
ilyen meghatározó volt a történelmi szerepe. De mindannyian tudjuk, hogy egy várost
nem a kövek, s nem az azok mögött álló évek száma, hanem a benne élık
személyisége tehet csak naggyá. Pannonhalma az elmúlt évszázadok alatt sokat
változott, minden kor, minden nemzedék hozzátett valamit ahhoz a képhez, amely ma
mindannyiunk számára Pannonhalmát jelenti. Tették ezt úgy, hogy megfeleltek a két
legalapvetıbb követelménynek: az adott idıszak kihívásainak és magyarságuk által diktált
kötelességeiknek. Ma sincs ez másképp, amikor minden egyes célt, minden megvalósuló
tervet, soha nem látott akadályokon keresztül lehet csak megvalósítani. Pannonhalma
város útja ilyen akadályokon keresztül vezetett a mai napig s várhatóan a jövıben
sem kapunk ajándékba semmit. Ugyanakkor fontos, hogy a jelenben is felismerjük
és elismerjük a városért tenni akaró és tenni tudó polgárainkat, és szakértelmüket
bevonva hozzuk meg döntéseinket.
Környezetünk, számos kiaknázatlan lehetıséget rejt magában, idegenforgalmi
versenyképességünk terén nagy elırelépést jelentenek a hamarosan megvalósuló új
projektjeink. Olyan fejlesztésekre gondolok, amelyekre Pannonhalma sokszor elsıként,
mintegy példát állítva vállalkozott. Ilyen például a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központ, a termálfürdı ill. szállodafejlesztés, a városközpont rehabilitációs valamint
az iskola felújítási pályázata. Napjaink nehéz gazdaságpolitikája sajnos
önkormányzatunk mindennapjaiban is jelen van, szembesülünk vele. Ugyanakkor
eredményeink, erısségeink azok, amelyek irányt mutatnak terveink megalkotásakor is. Az
új magyar demokrácia történetének legnagyobb választói felhatalmazásával, a nemzeti
ügyek kormánya az elsı száz napban meggyızött mindenkit, hogy van remény, akarat, és
képesség Magyarország átalakítására, átépítésére és megújítására.
A választások csak akkor lesznek sikeresek, ha az Önök véleményének
figyelembevételével, együttmőködve dolgozzuk ki a városunk céljait, feladatait.

A személyes találkozások, beszélgetések alkalmával sok támpontot, segítséget
kaptam városunk jelenlegi valós helyzetképének feltárásában és fejlesztési
irányának meghatározásában.
A megtisztelı jelölést azzal a határozott céllal és elkötelezettséggel vállaltam el, hogy
Pannonhalma jövıjét biztos alapokra helyezzük. Ennek alapján gazdasági és
városfejlesztési programom általános célkitőzése a városban élı lakosság
megélhetési körülményeinek, életminıségének javítása, elégedettségének növelése.
Fontosnak tartom a polgárosodási folyamat erısítését, a területrészek
kiegyensúlyozott fejlıdésének segítését, a természeti, az épített és kulturális értékek
megırzését, ápolását, valamint az ezt a célt szolgáló gazdasági bázis fenntartható
fejlesztését. FELELİSSÉG, KISZÁMÍTHATÓSÁG, ÉSSZERŐSÉG - E három
alappillér az alapja Pannonhalma jövıjének. Feladatunk tehát vannak bıven,
mindannyiunkon múlik, hogyan tudunk élni a felkínált lehetıségekkel.
Attól sikeres és fejlıdı egy város, ha vezetése elszánt, jól képzett, kreatív, nyitott,
menedzser szemlélető, értékteremtı, szövetségeseket találó képviselık,
önkormányzati munkatársak csoportjából áll, akik céljaik eléréséhez képesek
csapatmunkában együttmőködve dolgozni a helyi közösségekkel karöltve. A leendı
kisebb, de hatékonyabb önkormányzatban a képviselınek hármas szerepet kell ellátnia:
támogatni, részfeladatot átvállalni, és ellenırizni. Képességeihez mérten támogatnia kell
a településért folyó munkát, a közös célokban erısítenie kell a polgármestert. Szakmája,
tapasztalata, emberi képességei szerint az önkormányzati bizottságokban kell szerepet
vállalnia, annak érdekében, hogy szakszerő döntéseket hozzon meg a testület, valamint
legyen a jó erkölcs és a törvényesség követe.
Fıbb célkitőzéseim:








A költségvetés bevételi forrásainak növelése, a pályázati források maximális
kihasználása, pályázati referens alkalmazása
Munkahelyteremtés és vállalkozások segítése a Széchenyi-kártya program, az Új
Széchenyi Terv támogatásával
Ipari park létrehozása; önkormányzati tulajdonú vállalkozások elindítása
Pannonhalma város jövıképében a térségi szerepkör valós felvállalása, új
hangsúlyok megjelölése; Pannonhalmának a kistérségi településekkel való szorosabb
együttmőködést,
a
kezdeményezıkészségét
szükséges
erısítenie,
a
kapcsolaterısítésre épülı stratégiát kell követnie. Városunk mőködésének irány - és
példamutatónak, városunk szolgáltatásainak elérhetınek kell lennie, a környezı
települések és lakói számára is.
Partneri együttmőködésen alapuló kapcsolat a Pannonhalmi Fıapátsággal, kisebbségi
önkormányzatunkkal
Infrastruktúra fejlesztése; hathatós városmegújítási programok - idegenforgalmi,
kulturális, oktatási centrummá tenni településünket. Tudatos városfejlesztés;
hatékony városgazdálkodás kialakítása céljából létrehozni egy új apparátust, mely
közterület-gondozás, temetı karbantartását, a hangosítás biztosítását, a
közintézmények portaszolgálatát, mőszaki, karbantartási munkák, kábel tv
mősorszolgáltatási részlegét foglalná magában













A turizmus erıteljes fejlesztése, marketingje - a méltán világörökséggé nyilvánított
Pannonhalmi Fıapátság, valamint településünk természeti értékeire alapozva
A helyi nyilvánosság érvényesítése, a kapcsolattartás erısítése képviselıi fogadóórák
bevezetésével, a Pannonhalmi Hírek havonta történı megjelenésével, városi
honlapunk továbbfejlesztésével
Az élı, valódi együttmőködés érdekében negyedévente történı lakossági elégedettség
mérése - az analízis kiértékelését követıen a fejlesztési területek meghatározása,
rövid, -közép és hosszú távú stratégiák kidolgozása
Egyesületek, civil szervezetek kiemelt támogatása
Testvérvárosi kapcsolatok további erısítése kulturális és gazdasági téren
A helyi közigazgatás modernizációja, minıségbiztosítás
Szociális biztonság megteremtése, szociális háló kiszélesítése, nyugdíjasok,
nagycsaládosok kiemelt támogatása, kistérségi szociális bolt, nyugdíjas napközi
otthon létrehozása
Hátrányos helyzető gyermekek és fiatalok esélyegyenlıségének erısítése, Teleház,
Nyitott Ház Oktatóközpont, Ifjúsági klub létrehozása
Az egészségügy kiemelt támogatása, a lakosság egészségi állapotának javítását célzó
intézkedések
Rend és közbiztonság; Hatékony védelmi tevékenység
Környezetvédelemi projektek megvalósítása, virágos park és utcakép
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Összefogásunkkal Pannonhalmát olyan tartós fejlesztési pályára állíthatjuk, amely
képes megtartani gyermekeinket a városban, képes jövıt nyújtani fiataljainknak,
amely város szolgáltatásaival, arculatával képes arra, hogy nyugodt, kiszámítható
életet biztosítson Önöknek. 2010. október 3-a fontos nap lesz Pannonhalma életében.
Ezen a napon arra a kérdésre kell választ adni: Akarjuk-e az évtizedes lemaradásból
kitörve, együtt felemelni városunkat, hogy az utóbbi években végbemenı fejlıdés
folytatódjon, s továbbhaladjon a megvalósítás útján? Most a ciklus végén mindenki
láthatja, hogy éltünk a lehetıségekkel, jól gazdálkodtunk választóink bizalmával; a
tervekbıl valóság lett! Ez közös munka volt, az Önök segítsége nélkül nem sikerült volna.
Most városunk fejlıdésének újabb szakaszához érkeztünk. Megvalósítása is csak közös
erıvel sikerülhet.
Amennyiben olyan képviselıt szeretnének, aki teljesíti vállalásait, és alázattal
szolgálva szívügyének tartja városunk jövıjét a lakosságért, kérem, tiszteljenek meg
bizalmukkal és

SZAVAZZANAK AZ ÖSSZEFOGÁSRA ÉS A MEGÚJULÁSRA
PANNONHALMÁÉRT - JÖVİNKÉRT!
Támogatásukat tisztelettel megköszönve, baráti üdvözlettel:
Rozsnoki Zsuzsanna
 9090 Pannonhalma, Petıfi út 1.;  +36-70/213-8858; e-mail: zsuzsanna@rozsnoki.hu

A FIDESZ-KDNP pannonhalmi képviselı-jelöltje:

 ROZSNOKI ZSUZSANNA
Kérjük, hogy szavazatukkal, támogassák a pannonhalmi jelöltet
és a Fidesz-KDNP megyei listáját is!
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