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ZAOKRUŽI
za gradonačelnika
za Gradsko vijeće

Poštovane Varaždinke, poštovani Varaždinci,
U nedjelju 16. svibnja ne biramo samo imena ljudi ili stranke, mi biramo svoju budućnost.
Barem jednom u četiri godine imate priliku odlučiti hoće li se naš Varaždin razvijati, hoće li mališani imati besplatne vrtiće, a umirovljenici više
novca u svom kućnom budžetu. Birate i hoćete li imati stabilno gospodarstvo, bolji standard i veće plaće.
Barem jednom u četiri godine pita se sve Vas hoće li centar našeg grada oživjeti ili ćemo i dalje imati prazne izloge, hoće li se svi dijelovi našeg
lijepog Varaždina ravnomjerno razvijati te hoćemo li napokon urediti obalu Drave.
Naš grad mora biti bolji, mora biti grad sretnih ljudi sa sigurnim radnim mjestom, mora biti bolji za svaku obitelj, za svakog čovjeka.
Razumijem da ne vjerujete u politiku. Kako i bi kad već godinama gledamo i slušamo svađe, afere, a sve se nažalost svodi na to daje politika tek
alat za ispunjavanje osobnih interesa pojedinaca.
I meni je toga dosta, želim bolji grad, bez podobnih i nesposobnih, grad koji će se razvijati i učiniti nas ponosnim Varaždincima i Varaždinkama.
Politika mi ne treba, nitko od političara ne može me ni kupiti ni fascinirati.
Moj je motiv za bavljenje politikom isključivo stvaranje boljeg Varaždina jer znam da s pravim vodstvom može brzo postati jači i napredniji. Varaždinci su ponosni i vrijedni ljudi koji zaslužuju bolji grad, grad u kojem se glas građana sluša, grad u kojem politika služi ljudima. Dajte mi povjerenje
na izborima i jamčim Vam da ćemo zajedno izgraditi najbolje mjesto za život, da ćemo zajedno izgraditi Varaždin kao bolji grad!
Varaždin može brzo postati bolji grad. Ali za to mu treba vodstvo koje zna, vodstvo koje ne razmišlja o nikakvim osobnim interesima, vodstvo koje
ga neće gledati kao plijen političara, vodstvo koje je nezavisno i bez stranačkih stega i instrukcija političkih centrala iz Zagreba. Naš grad mora biti
bolji, mora biti grad sretnih ljudi sa sigurnim radnim mjestom, mora biti bolji za svaku obitelj, za svakog čovjeka. Grad u kojem su ljudi na prvom
mjestu, bolji grad u koji se doseljava, a ne iseljava, grad koji brine o mladim obiteljima i našim starijim sugrađanima.
To je Varaždin kakav vidim – grad bez prireza, grad s besplatnim vrtićima, grad koji raste i koristi prednosti velikog tržišta Europske unije za
stvaranje jakog gospodarstva. To je moja vizija Varaždina. Za stvaranje takvog Varaždina imam znanje, iskustvo i dokazani tim sjajnih suradnika.
Nemojte dopustiti da drugi biraju umjesto Vas jer imate pravo odlučiti da želite bolji grad.

