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Sevgili Mühlheim’lılar,
14. Mart 2021 Pazar günü belediye meclisi seçimleri yapılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda
vatandaşımızın verdiği güvenle bir çok başarılı işler yaptık. Şehrimizin geleceği bizim
için çok önemli. Bu nedenle SPD Mühlheim güçlü bir ekiple seçime katılıyor ve sizin
güveninizi rica ediyoruz.
Mühlheim'da genç, yaşlı, yerli ya da yeni vatandaşlar olarak çok değişik kökenlerden
ve kültürlerden insanlar yaşıyor. Şehrimiz sevilmeye ve yaşamaya değer bir şehirdir.
Şehrimizde yaşayan ve şehrimizi zenginleştiren tüm insanlar için böyle kalması bizim
için çok önemli bir amaçtir.
Bu amaç özellikle "tüm nesiller için el ele" sloganında hayat buluyor.
Bizim için toplumsal, sosyal ve gönüllü hizmetler şehrimiz açısından çok önem
taşımakta ve büyük anlam ifade etmektedir.
Bu nedenle belediye başkanımız Daniel Tybussek’le beraber sayısız eğlence, bayram,
konser ve etkinliklerinize destek olduk ve katıldık. Bunları seçim zamanında değil,
her daim sizin ihtiyaç ve meseleleriniz için muhatabınız olarak yaptık.
Bu çalışmalarımıza ve hedef edindiğimiz yola devam edebilmek için sizin desteğinize
ihtiyacımız var.
Bu nedenle şehrimizi gelecek yıllarda da sürekli, kalıcı ve güvenli bir şekilde daha ileri
götürmek istiyoruz:
- çocuklarımızın güven içinde olması, tüm ihtiyaçlarının karşılanması, aile ve
Çalışma şartlarının aileler için uyumlu olması, yeterli ve kaliteli çocuk bakım
ve refakatinin (Kreş, Yuva, Anaokulu) güvence altına alınmasının sağlanması.
- gençlerimiz için iyi meslek eğitiminin ve fırsat eşitliğinin ve de boş
Amanlarını severek değerlenirecekleri imkanlarla sorunsuz yetişebilmelerinin
sağlanması.
- Şehrimizin bugünkü haline gelmesinde emeği geçen yaşlılarımızın mutlu ve
Huzurlu bir yaşlılık geçirmelerinin sağlanması.
- sosyal, kültürel, spor ve her şeyden önce yardım kurumlarında fahri çalışan
Insanlara hak ettikleri değerin gösterilmesi ve desteklenmesi.
- Şehrimizin sosyal, demokratik, çevreci ve ekonomik olarak sağlıklı bir şekilde
gelişmesinin devam etmesi.
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Biz değişik kültürden gelen insanlarla çalışıyoruz. Ortak amacımız: İyi ve insanca
birlikte yaşamanın şehrimizde sağlanması.
Bu nedenle sizden rica ediyoruz: 14. Mart 2021 pazar günü seçime gidiniz ve oyunuzu
güçlü bir SPD için veriniz! Sadece böylece birlikte bu zamana kadar başarılı olan
yolumuza devam edebiliriz.
SPD Mühlheim
Sizin Partiniz

