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Kérem engedjék meg nekem, hogy a Pozsony megyei képviselőjelöltek kampányának 
keretében bemutatkozzam Önöknek, mint az SDKÚ-DS,MKP,KDH,OKS megyei 
képviselőjelöltje a szenci választókörzetben. 

Némethné, Bárdos Gabriella vagyok, 52 évvel ezelőtt születtem Szencen. Szerény 
körülmények között nevelkedtem hat évvel idősebb nővéremmel együtt. Édesapám 
rokkantnyugdíjas volt korán meghalt, édesanyám üzletvezetőként dolgozott. Most 
velünk lakik, és ha Isten segít, jövőre betölti 90. életévét.  

Férjem, Németh Jenő, eredeti foglakozása nyomdász, ma vállakozóként dolgozik. 
Immár 33 éve élünk boldog házasságban, melyből 2 gyermekünk született, Nárcisz 
lányom és Krisztián fiam, mindketten felnőttek, Angliában élnek és dolgoznak. Fiam 
még nőtlen, lányom angol férjet, és ezzel együtt új hazát is választott magának. Van 
egy csodálatos kisunokám, Tímea Lily, aki alig 3 éves, de már szépen beszéli az 
angol mellett édes anyanyelvünket is.  

Foglalkozásom szociális munkás, de amíg megtaláltam önmagam, tettem egy kis 
kitérőt. A Szenci Magyar Gimnáziumban érettségiztem, majd mint bérelszámoló és 
személyzeti felelős helyezkedtem el a városi nemzeti bizottságnál. Itt 13 évig 
dolgoztam annak ellenére, hogy éreztem, nem ez az a feladatkör, ami igazán 
érdekel. Mindig emberekkel szerettem volna foglalkozni, vonzott az ügyes-bajos 
dolgok intézése. Amikor 2 évvel a rendszerváltás után megalakult a Pozsony-vidéki 
Munkahivatal Szenci kirendeltsége, itt helyezkedtem el és itt dolgozom immár 18 
éve. Ma már tudom, hogy ez volt életem legjobb döntése, mert megtaláltam azt 
a munkát, amit mindig is csinálni szeretettem volna- segíteni az embereknek. Amikor 
lehetőségem nyílt arra, hogy a szociális ügyek terén szerzett tapasztalataimat 
elméleti tudással is gyarapítsam, jelentkeztem a  Pozsonyi Coméniusz Egyetem 
Pedagógiai Karára, ahol 2006-ban szociális munka szakon diplomáztam. Szakmailag 
mindig is foglakoztatott a nők esélyegyenlősége és érvényesülése a munkapiacon,n 
ezért 2008-ban ebben a témában írtam meg doktori szakdolgozatomat, melynek 
megvédése után megkaptam a filozófia doktora címet. 

A szociális érzékenység nálam hatványozottan megmutatkozik, ezért a szociális 
problémák megoldásáral nyitott, empatikus vagyok, a szociális igazságosság, 
szolidaritás és a szubszidiaritás elveit szorgalmazom. 

A rendszerváltás előtt nem voltam a kommunista párt, sem egyéb párt tagja, sem 
szimpatizánsa. Politikai pályafutásomat 1991-ben kezdtem, mint a Magyar 
Keresztény Demokrata Mozgalom tagja. A pártba való belépésemet nagyban 
befolyásolta, hogy ez a párt szaturálta leginkább az én elvárásaimat : demokratikus 
alapelvek szerint működött és egyben támogatta a keresztény értékek védelmét. 
A három magyar párt fúziója után lettem az MKP szenci helyi szervezetének tagja, 
ahol 2000-től  a gazdasági alelnöki funkciót töltöm be. A negyedik választási 



ciklusban dolgozom, mint az MKP  városi képviselője. 2006-tól a Sárközy Klára 
vezette  szociális munkacsoportjának  tagja vagyok. 

Nem szokásom párttagságomat váltogatni annak függvényében, hol milyen 
előnyökhöz juthatok, kitől milyen anyagi támogatást, vagy politikai funkciót kapok. 
Ezért  vagyok tagja  megalakulásától az MKP-nak, a szlovákiai magyarság egyetlen 
legitim pártjának, melynek szívügye az itteni magyarság érdekvédelme. 

Mivel foglalkozásom szerint a szociális ügyek a szakterületem, saját kérésemre már 
a második választási ciklusban a szenci önkormányzat szociális bizottságában is 
dolgozom, ami nem kis többletmunkával jár, sok energiát és időt emészt fel, de 
ennek ellenére szívesen  csinálom. Hiszen azért lettem képviselő, hogy  a közügyeket 
intézzem és segítsek az embereken. Dolgozni akartam és akarok mindannyiunk 
megelégedésére. Segíteni szeretnék mind a fiatal családokon, mind az idős, 
rászoruló embereken, lehetőség szerint biztosítani éredekvédelmüket.  

Szenc várost képviselem már a harmadik választási ciklusban a Szenczi Molnár 
Albert Gimnázium és Vállakozói Szaközépiskola Iskolatanácsának tagjaként. Ezért 
úgy gondolom, eléggé ismerem a középiskolák gazdasági és szakmai problémáit is.  

A Szenc város polgármestere által rámruházott kompetencia alapján az eddig 
felsorolt aktivitásaim mellett a polgári házasságkötéseket és a névadó ünnepségeket 
is végzem.   

Mint a városi képviselőtestület tagja, az itt szerzett tapasztalataimat szeretném 
regionális szinten -  a megyei képviselőtestületben – is  kamatoztatni. A megyei 
önkormányzat kompetenciáit ismerve 3 területen szeretnék hasznos lenni: a szociális 
ügyek, a középiskolai oktatás és az infrastruktúra tökéletesítése terén. Merem 
remélni, hogy végzettségem, tapasztalataim és az eddigi munkám alapján méltónak 
találnak arra, hogy én képviseljem Szenc város polgárait a  Pozsony megyei 
önkormányztaban. Ezért engedjék meg kérem, hogy ezúton is kérjem az önök 
bizalmát és szavazatait a november 14-i választásokon. 

Jobboldali beállítottságú  embernek vallom magam, keresztény  értékrendet vallok, 
elsősorban a felebaráti szeretet vezérel, mert hiszem, hogy az  emberek iránti 
szeretet mindent megkönnyít, általa minden probléma könnyebben megoldható. 
Egész eddigi életemet igyekeztem a régi mondás szerint élni : ne tedd azt mással, 
amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek !  

Bízom benne, hogy szavazataikkal segíteni fognak abban, hogy tagja lehessek 
a Pozsony megyei önkormányzat SDKÚ-DS,KDH,MKP,OKS jobboldali koalíció 
csapatának. 

Bizalmukat előre is köszönöm! 
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