RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

2014. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Választási különszámhoz
Tisztelt Olvasóink!
Havilapunk szerkeszt´ósége egy felhívással fordult településünk polgárai felé,
miszerint egy választási különszámban
segítséget nyújt mindenkinek, aki a polgármesteri, vagy képvisel´ói jelöltséget
vállalva indulni kíván az önkormányzati
választáson.
Örömünkre szolgált, hogy sokan éltek
a felkínált lehet´óséggel, de voltak néhányan, akik a megadott határid´óig – lapszámunk zártáig –, nem jelentkeztek.
Az alábbiakban a bemutatkozást vállalók írásait adjuk közre.
Tájékoztatjuk továbbá az érdekl´ód´óket, hogy a Rétsági Televízió választási

különkiadásban mutatja be a felkínált lehet´óséggel él´ó jelölteket.
Az els´ó adás 2014. október 7-én, 18
órakor lesz, és a következ´ó napokon ismétlésre kerül.

A tartalomból:
Választási
hirdetmény
2. oldal

Polgármester jelöltek
bemutatkozása
3-5 oldal

Képvisel´ó jelöltek
bemutatkozása
6-11. oldal

1

2014. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

HANGADÓ

Választási különszám
Tisztelt Olvasóink, Kedves Rétságiak!
Az Önkormányzati képvisel´ók, polgármesterek, a helyi Szlovák és Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok képvisel´óinek választására 2014. október 12-én,
vasárnap kerül sor reggel 6,00 órától este
19,00 óráig. A választás lebonyolításáért
a törvényes rend betartásáért a helyi választási szervek, a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság
felel. Rétságon érvényesen 1 polgármesterre és 6, vagy ett´ól kevesebb képvisel´ójelöltre lehet szavazni. Amennyiben több
mint egy polgármester jelöltre, vagy több
mint hat képvisel´ó jelöltre adja le a szavazatát a választópolgár, akkor az érvénytelen lesz. A képvisel´ók esetében a kevesebb
jelöltre leadott voks esetében viszont a szavazás érvényes. A polgármester jelöltek közül többen indultak képvisel´óként is. Ebben
az esetben úgy polgármesterként, mint képvisel´ó jelöltként is lehet rájuk szavazni, ett´ól
valamennyi leadott voks érvényes.
A helyi Cigány és Szlovák Kisebbségi

Önkormányzat esetében azok, akik kérték
a kisebbségi névjegyzékbe való felvételüket szavazhatnak ugyanezen a napon és
id´óben. A kisebbségi önkormányzatokba
3 f´ó cigány és 3 f´ó szlovák kisebbségi
önkormányzati képvisel´ójelöltre lehet szavazni. Kevesebb jelöltre ebben az esetben is
lehet szavazni, de több személy megjelölése
esetén a szavazólap érvénytelenné válik.
Rétságon két helyen, a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár intézményben, valamint a helyi Általános Iskolában lehet szavazni. A választópolgárt a
szavazást megel´óz´óen a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak azonosítania kell.
Szavazni érvényes személyi azonosító okmánnyal és lakcímmel lehet
— régi típusú személyi igazolvány,
— kártya formátumú személyi igazolvány, vezet´ói engedély, útlevél stb. +
lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
A Magyarországon lakcímmel rendelkez´ó, mozgásában korlátozott választópolgár a szavazáshoz mozgóurnát kérhet. A

mozgóurna iránti igényt személyesen,
vagy meghatalmazott útján, postai úton és
az interneten keresztül is be lehet nyújtani. A kérelmeket 2014. október 9-én 16,00
óráig a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján 15,00 óráig a Szavazatszámláló Bizottságnál lehet benyújtani.
A Hangadó szerkeszt´ósége felhívással
fordult azon rétsági polgárok felé, akik
szeretnék magukat megmérettetni a helyi
önkormányzati választások kapcsán. Számukra egy választási különszámban
adunk lehet´óséget arra, hogy bemutatkozhassanak. A polgármester- és a képvisel´ójelölteknek egy általuk beadott írásos szöveg alapján lehet´óséget biztosítunk arra,
hogy elmondják elképzeléseiket, terveiket
az elkövetkez´ó öt évre. A következ´ó oldalakon a bemutatkozást vállaló jelöltek
programjait, írásait adjuk közre.
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Rétsági
Televízió választási különkiadásban mutatja
be a jelentkez´óket, amely 2014. október 7-t´ól
10-ig 18,00 órakor, ismétlés minden nap 21,00
órakor, 2014. október 11-én délel´ótt 10,00 és
délután 15,00 órakor lesz megtekinthet´ó.

Hirdetmény
Rétság városban a 2014. évi helyi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelöltekr´ól

Polgármester jelöltek a szavazólap sorrendjében

Egyéni listás jelöltek a szavazólap sorrendjében

Szavazólapon 1 jelöltre adható érvényes szavazat!

A szavazólapon maximum 6 jelöltre adható érvényes szavazat

Jelölt neve
Mez´ófi Zoltán János
Erd´ósi Eszter
Jávorka János
Heged´ús Ferenc

Jelöl´ó csoport
Független jelölt
LMP
Független jelölt
FIDESZ-KDNP

Szlovák nemzetiségi önkormányzati jelöltek
A szavazólapon maximum 3 jelöltre adható érvényes szavazat
Tóth Jánosné

Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet
Glückné Salgai Szilvia
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet
Sztruhár Istvánné
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet
Gyurcsikné Fekete Magdolna Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Cigány nemzetiségi önkormányzati jelöltek
A szavazólapon maximum 3 jelöltre adható érvényes szavazat
Botos János
Lendvai Krisztina
Váradi József
Jónás Pál
Oláhné Kökény Tímea
Mátyás Ferenc
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"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
"LUNGO DROM" Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Jelölt neve
Botos János
Fábián István
Dr. Katona Ern´ó
Mez´ófi Zoltán
Dukony Zsolt
Girasek Károly
Gál Gábor
Szlezákné Kis Éva
Pálmai Róbert Henrik
Kotroczó Balázs
Barnuczné Földi Judit
Majnik László
Erd´ósi Eszter
Dudás Ferenc
Majer Attila
Simon Balázs József
Varga Dávid Géza
Jávorka János
Nagy Mihály Pál
Dr. Szájbely Ern´ó
Alenyin Olivér
Móricz Tamás
Jónás Pál

Jelöl´ó csoport
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
MSZP
LMP
DK
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
DK
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
LUNGO DROM

Rétság, 2014. szeptember 09.
Helyi Választási Iroda
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Polgármester jelöltek bemutatkozása
A jelöltek a szavazólap sorrendjében kerülnek bemutatásra

Mez´ófi Zoltán
Független polgármesterjelölt
Nem lakóhelyet, otthont építünk!
Tisztelt Rétsági Polgárok!
El´óször is tisztelettel köszönöm az
Önök támogatását, bizalmát, türelmét,
amely nélkül nem végezhettem volna a
polgármesteri teend´óket az elmúlt 12 évben.
Nem utolsó sorban megköszönöm a
Képvisel´ó-testület és valamennyi kollégám munkáját és együttm´úködését. Ebb´ól
az együttm´úködésb´ól fakadóan stabilizáltuk a költségvetést és adó emelések nélkül
tudtunk jelent´ós fejlesztéseket véghez
vinni városukban.
1. A teljesség igénye nélkül tekintsünk
vissza együtt, mi is történt az elmúlt
években:
— Megújítottuk az iskola el´ótti teret és
kib´óvítettük egy szök´ókúttal
— Több ütemben felújítottuk az Általános Iskolát és az Óvodát
— Biztonságosabb lett a közlekedés a
középiskola el´ótt
— Gyermekeink érdekében megújítottuk az étkezdét
— Megnyílt a Járóbeteg-Szakellátó Központ
— Biztonságunk érdekében Hivatásos
T´úzoltóság létesült városunkban
— Buszfordulót építettünk. Kialakításra
került a Lomen áruház melletti parkoló, felújítottuk a Zrínyi utcát
— Felújításra került a Kossuth utca
buszfordulóhoz vezet´ó szakasza
— A temet´óben ravatalozó, urnafal és
lépcs´ósor épült

2. Ezzel egy id´óben nagyszabású karbantartási és felújítási munkálatokat kezdtünk meg:
— Megépültek a Jásztelek, Szér´úskert,
Tölgyfa, Nógrádi utcák, felújítottuk a
Csipke és Liget közt
— Kerítéssel biztonságosabbá tettük a
KRESZ - parkot, ahol helyreállítottuk
a közlekedési rendet annak érdekében,
hogy gyermekeink játszva tanulják a
közlekedési szabályokat, b´óvítettük a
sportolási lehet´óségeket
— Felújítottuk a városi futballpályát
— A M´úvel´ódési Központ a városközponthoz méltó arculatot kapott
— Új járdákat kapott a Korányi, a Mikszáth, a Táncsics a Takarék és a Nyárfa
utca. Valamennyi utcában végeztünk
kátyúzási munkálatokat
— Biztonságos parkolót építettünk a Pet´ófi utca sarkán
— Felújítottuk a Kossuth utcai Harangláb környezetét
— Virágossá változtattuk a közterületeket
— Felpezsdítettük a város kulturális életét
3. Szociális feladatvállalás:
— Minden háztartást támogatunk 50%al a szemétszállítási díj megfizetésében
— Biztosítottuk a HPV véd´óoltást a kislányok számára
— A születési támogatást fenntartottuk
— Nyaranta diákmunkát szerveztünk
Tisztelt Választópolgárok!
Továbbra is marad b´óven feladat:
A laktanya területén a Semmelweis
Egyetemmel és a Nógrád Megyei Közgy´úléssel együttm´úködve kutató és képz´ó
központot hozunk létre
Egyetlen utcát és közterületet sem hagyunk magára! A központból kiindulva
folytatjuk a megkezdett felújítási munkákat
A jöv´óben b´óvítenünk kell a közm´úvesített területeket új lakóövezet kialakításához
A lehet´óségek tükrében folyamatosan
vizsgálni kell, milyen támogatásokkal
tudja az Önkormányzat könnyíteni a családok, vállalkozások, civil szervezetek
terheit
Továbbfejlesztjük a Piac udvart, ahol
12 közm´úvesített telket alakítunk ki üzletek, valamint ´óstermel´ók számára árusító
teret hozunk létre
Várom Önöket egy kötetlen beszélgetésre 2014. október 10-én 18 órakor a
m´úvel´ódési központba.

Ahhoz, hogy a munkát Önökkel együtt
a város érdekében folytatni tudjuk, kérem
tiszteljenek meg október 12-én bizalmukkal és szavazatukkal.
Üdvözlettel:
Mez´ófi Zoltán polgármester

Erd´ósi Eszter
Bemutatkozás:
Erd´ósi Eszter vagyok, 43 éves, házas,
3 kisgyermek édesanyja, jelenleg az egyik
Rétsági Ipari Parkban lév´ó cég ügyvezet´ó
igazgatója. 18 éve dolgozom Rétságon, 13
éve itt is élek. A munka és a család életem
meghatározói.
Szeretném Rétság városát mindenki
számára élhet´ó, szerethet´ó közeggé tenni.
Sok kihasználatlan lehet´ósége van a településnek, melyeket értelmes módon tovább fejlesztve hatékony és hasznos m´úködést tudunk elérni.
Céljaim:
Szeretném, ha a kisgyermekesek is
bátran munkát tudnának vállalni.
Álmom, hogy a helyi közkonyhát megfelel´ó szintre emelve, kib´óvítve számos új,
megfizethet´ó szolgáltatást is bevezessünk
nem csupán helyi lakosok részére.
Az id´óseket tisztelettel, gyakorlati segítség nyújtásával vegyük körül.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátóban
több, a rétságiak és az Ipari Park dolgozói
részére ingyenes egészségmeg´órz´ó/javító
eszközt is tegyünk elérhet´óvé.
Az Ipari Parkban és a helyi vállalkozásoknál is ösztönz´ó eszközöket vezessünk be
a Rétságiak alkalmazása érdekében.
Tervezem olyan pályázatíró és pályázókat segít´ó szolgáltatás létrehozását, ami
hatékony és eredményes közrem´úködéssel ingyenes segítséget nyújthatna a kisvállalkozások, illetve lakosság részére is.
Kérem, segítsen szavazatával, hogy
Rétság fenntartható, élhet´ó, szerethet´ó város legyen!
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Jávorka János
Független jelölt
A biztonságos és fejl´ód´ó Rétságért!
Az Ön polgármester jelöltje Rétságon!
Kedves Rétsági Választópolgárok!
Tisztelettel megköszönöm, hogy az
Önök bizalmából 2002-t´ól három cikluson keresztül folyamatosan a Képvisel´ótestület tagja lehettem.
Az elmúlt négy évben a Szociális Bizottság vezet´ójeként és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjaként képviseltem a választópolgárok és a lakosok
érdekeit.
A közigazgatásban szerzett elméleti és
gyakorlati ismereteim b´óvítése érdekében
2010-ben kiváló eredménnyel végeztem a
Debreceni Egyetem Regionális és Vidékfejlesztési Szaktanácsadó szakon.
Az ott megszerzett tudást a gyakorlatban a képvisel´ói munkám során már igyekeztem hasznosítani és a jöv´óben is ezt
kívánom tenni.
Tisztelt Rétsági Választópolgárok!
Az október 12-i választások kimenetelét´ól függetlenül köszönettel tartozom
Önöknek.
Az elmúlt hónapokban folytatott beszélgetések hihetetlen sok pozitív élményt
és tapasztalatot adtak számomra, hiszen
naponta érzékelhettem a rétsági lakosok
bizalmát és érdekl´ódését.
Különösen az elmúlt id´ószakban a fejl´ód´ó és szépül´ó településünkkel kapcsolatos pozitív visszajelzések er´ósítettek meg
abban, hogy igen is értékelik és örömmel
fogadják a város lakói a változásokat.
Rétságon az elindított felújítások, fejlesztések tevékeny részese voltam, és
megválasztásom esetén, folytatni kívánom ezt a munkát, a város fejlesztését!
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Kiemelten a közterületek és a lakóterületek további fejlesztése, karbantartása,
valamint a szociális biztonság, a kultúra,
a közbiztonság, és a munkahelyteremtés
el´ósegítése terén.
A jöv´óben sem kívánom a város vezetésébe beengedni a pártpolitikát. A 20102014 közötti id´ószak bebizonyította, hogy
pártpolitikától mentesen, a város fejlesztésére koncentrálva lehet a legnagyobb
fejl´ódést elérni.
Személy szerint is büszke vagyok az
elmúlt négy év, fejlesztési eredményeire.
Munkám során a tervszer´úséget, a takarékos gazdálkodást, a kiszámíthatóságot, széleskör´ú együttm´úködést, a törvényességet, az összefogást, a megfelel´ó
szakmai felkészültséget, a teljes nyilvánosságot, a lakosság teljes kör´ú tájékoztatását kívánom érvényesíteni.
Megválasztásom esetén arra fogok
törekedni, hogy biztonságos, békés,
nyugodt, tiszta és élhet´ó város legyen
Rétság.
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Tisztelt Rétsági Választópolgárok!
Tisztelettel kérem, hogy jöjjenek el
személyesen a 2014. október 11-én 18
órakor a Városi M´úvel´ódési Központban
tartandó
“Választási Fórum”
rendezvényre, ahol részletesen ismertetem a kit´úzött programok megvalósíthatóságának lehet´óségeit.
Kérem, hogy október 12-én tiszteljenek meg szavazatukkal, hogy a megkezdett városfejlesztési programot a következ´ó id´ószakban,
EGYÜTT - KÖZÖSEN - MINDENKIÉRT megvalósíthassuk.
Tisztelettel és köszönettel:
Jávorka János
polgármesterjelölt

Kedves Rétsági Választópolgárok!
A következ´ó öt évre vonatkozó, megvalósítandó feladatokat egy “Középtávú
városfejlesztési programba” kívánom a
leend´ó Képvisel´ó-testület elé terjeszteni:
Fontosnak tartom az alábbiakat:
— A megkezdett városfejlesztési feladatok folytatása és ennek kiterjesztése a
lakóterületek környezetére is, járdák
kialakítása, vízelvezet´ó rendszerek
építése, utak felújítása, további parkosítás és virágosítás.
— Minden eszközzel el´ósegíteni, hogy
Rétságon újból elinduljon a munkahelyteremtés és új munkahelyek valósuljanak meg a jöv´óben.
— ´Óstermel´ói piac feltételeinek kialakítása, el´ósegítése és megvalósítása, a
kereskedelmi szolgáltatás b´óvítése.
— Egészségügyi tudásközpont kialakításának lehet´ósége és feltételeinek megteremtése a Semmelweis Egyetemmel
együttm´úködve, a volt honvédségi
laktanya területén.
— Megfelel´ó felmérés és igény esetén
id´ósgondozó szociális otthon kialakítása a városban.
— Szabadid´ós közösségi élet feltételeinek
kialakítása a KRESZ park területén.
— A város közbiztonságának er´ósítése, a
térfigyel´ó rendszer további b´óvítése.
— A civilszervezetek, nyugdíjas klubok
további segítése, támogatása.
— Kulturális programok, fesztiválok
szervezése.
— Óvoda, Általános iskola, M´úvel´ódési
Központ tevékenységének támogatása, segítése.

Heged´ús Ferenc
Tisztelt Választóink!
Köszönetet mondok Önöknek, hogy
támogatásukkal lehet´óvé tették indulásomat az október 12-i választáson és köszönöm a gratulációkat a Köztársasági Elnök
Úrtól kapott kitüntetésemhez is.
Célom az, hogy vállalkozóként a közéletben, a megyei és országos szakmai és
társadalmi szervezetekben elért és felépített ismeretek és ismertségek, kapcsolatok
el´ónyeit polgármesterként a város szolgálatába állíthassam a velem induló FIDESZ-KDNP által támogatott képvisel´ójelöltekkel együtt, Önökkel közösen.
Köszönöm, hogy személyes beszélgetéseinkkel, kérd´óíveink kitöltésével, értékes javaslataikkal is segítenek városunk,
közös érdekeink megvalósításában.
Vállalkozóként – saját autószerel´ó
m´úhelyemet 32 éve, 1982-ben indítottam
– és a közéleti tevékenységben megismert lehet´óségek, kapcsolatok birtokában
kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a

HANGADÓ
központi, EU-s pályázatokat elnyerjük,
ezzel a helyi lakosság terheit csökkentsük,
életkörülményeit javíthassuk, munkahelyeket teremtsünk.
A lakosság jogos igényeinek figyelembe vételével költségvetésünk lehet´óségein
belül tervszer´ú, átlátható gazdálkodást
kell folytatni! Nem nagy szavakkal, üres
ígéretekkel, hanem hozzá ért´ó, tenni akaró
szakemberekkel, akiknek véleményére,
szaktudására támaszkodhatunk.
A munkahelyteremtés els´órend´ú célkit´úzésünk, ennek érdekében segítjük a helyi vállalkozások er´ósítését, új vállalkozások alapítását pályázati lehet´óségekkel is.
Az önkormányzat a rétsági keresked´ókt´ól vásároljon, a pályázati szabályok figyelembevételével a rétsági beruházásokat els´ósorban a rétsági vállalkozók végezzék.
Intézményeinkben, hivatalainkban rétságiakat alkalmazunk, mert a jól képzett,
munkát keres´ó helybelieknek nincs helyük Rétságon, ellenben még más megyéb´ól is járnak ide elfoglalva a munkahelyeket, növelve költségeinket a magas utazási
kiadásokkal. Ide tartozik, hogy növeljük a
csökkent munkaképesség´úek (volt óvoda)
foglalkoztatási esélyét és új lehet´óségekre
pályázunk.
Igényfelmérés után a laktanya területén lakóparkot is tervezünk, szerkezetkész lakások építésével, az oly régen húzódó 34 hektáros, családi ház építésére
alkalmas telkek kialakítása, rendezése is
szükséges.
Id´ósek nappali otthonát alapítunk,
m´úködésére igény van, megfelel´ó önkormányzati ingatlanunk is van hozzá, ezzel több
munkahely lehet´óséget is teremtünk. Lényeges feladat a napközi konyha gépészeti felszereltségének fejlesztése, biztosítása.
Az újszülöttek támogatását 10 ezer
forinttal emeljük, alanyi jogon (úgy,
ahogy az el´óz´ó ciklusban volt) jár majd,
mindenféle utánjárás, igazolások nélkül.
Bár, minél több “kiadásunk” lenne erre a
célra! Megvizsgáljuk a bölcs´óde kialakításának feltételrendszerét a kérd´óívek
visszajelzése alapján is.
A szociális ellátást a rászorult id´ósek,
betegek és gyermekek támogatását méltányosan, igazságosan kívánjuk gyakorolni,
évi legalább egy alkalommal rendszeresen
is segíteni az eseti segélyeken kívül.
A város közlekedésének és közbiztonságának helyzetét javítjuk. A Járóbeteg-szakellátó Központba kisbusz járatokat indítunk - igényfelmérés szerint.
A civil szervezetek támogatását növeljük, az err´ól való döntések meghozatalába ´óket bevonjuk, nem csak formálisan,
hanem érdemben is közrem´úködésüket
várjuk.
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A laktanya területén hadtörténeti múzeumot is kívánunk létesíteni az egykor
ott szolgáló katonák bevonásával, szakmai tudásukat igényelve. Már most többen felajánlották segítségüket a nyugállományú honvéd tisztek társadalmi munkában is közrem´úködnének nagy örömmel,
de mi munkahely lehet´óségre is gondoltunk.
Mindszenty Józsefnek (boldoggá
avatása folyamatban van) méltó emlékhelyet létesítünk, figyelemmel a vallásos turizmus lehet´óségére is. Természetesen
együttm´úködve a római katolikus egyházzal, az Országos Mindszenty Emlékbizottsággal.
A gyermekek, az ifjúság sportolási,
kulturális lehet´óségeit növeljük, külön
hangsúlyt és pénzt fordítva az úszás, lovaglás megvalósítására (külön pályázati
lehet´óség ebben is). Szorgalmazzuk a
sportkombinát rendezését, majd folyamatos rendben tartását a sportolási lehet´óségek szélesítése érdekében.
A m´úvel´ódési központ kihasználását
az ifjúság részére, támogatjuk egy színjátszó kör létrehozását is, hiszen tehetséges
fiataljaink vannak hozzá! (Már a legkisebb falvakban is van, nálunk akár id´ósebb korosztály is közrem´úködne.)
A lakosság terheit csökkentjük, legel´óször a kommunális adó 2.000 Ft-ra
mérséklésével kezdjük. A város költségvetése ésszer´ú tervezéssel, gazdálkodással
ezt lehet´óvé teszi. Ne csak azt hajtogassák, hogy “mennyit visz el az állam”, hanem azt is mondják meg mennyit adott és
mit vállalt át a város terheib´ól. Például az
iskola fenntartásra évi több tízmillió forintot fordítottunk a város pénzéb´ól, ez már
az állam kötelezettsége, itt ennyivel több
marad.
A továbbiak megbeszélésére várom
Önöket október 9-én csütörtökön 18.00
órakor a Rétsági M´úvel´ódési Központba,
amikor tájékoztatjuk Önöket további feladatainkról, célkit´úzéseinkr´ól, amelyeket
a méltányosság, a törvényesség és a szeretet jegyében együtt, összefogva valósíthatunk meg.
Tisztelettel: Heged´ús Ferenc

rtv.retsag.net
A Rétsági Televízió havi programja. Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal.
Szeptember 30. kedd. 18.00 - 21.00
RTV Híradó
Riportok információk a hónap eseményeib´ól
Október 1-5-ig szerda-péntek 18.00 és
21.00 szombat-vasárnap 10.00
RTV Híradó ismétlése
Október 7. kedd 18.00 21.00
Választási különkiadás, polgármester és képvisel´ójelöltek bemutatkozása
Október 8-11 szerda-péntek 18.00-21.00
szombat 10.00, 15.00
Választási különkiadás ismétlése
Október 14-19. kedd-péntek 18.00 19.00,
szombat-vasárnap 10.00
Kistérségi Krónika
Október hónapban, kés´óbb egyeztetett
id´óben
Él´ó közvetítés az önkormányzat
képvisel´ó-testületének alakuló ülésér´ól
Október 28. kedd 18.00, 21.00
RTV Híradó
Riportok információk a hónap eseményeib´ól

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ aulája bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre.
Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ
irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon. állunk rendelkezésére.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Képvisel´ó jelöltek bemutatkozása

Dukony Zsolt

A jelöltek ABC sorrendjében

A JOBBIK képvisel´ójelöltje
Dukony Zsolt
vagyok 42 éves, 12
éve élek Rétságon.
3 gyönyör´ú kislány apukája vagyok.
Szakirányú
végzettségeim, és
több éves szakmai
tapasztalat van az épít´óipar, a raktározás
illetve a logisztika területén. Jelenleg személy- és vagyon-védelemmel foglalkozom.
E nemes kezdeményezés, de sz´úk keretei miatt nem tudjuk érdemben bemutatni programunkat, ezért invitáljuk Önöket
2014. október 06-án 18.00 órai kezdettel
a rétsági M´úvel´ódési Központban tartandó lakossági fórumunkra. Ahol kifejtenénk részletesen 6 pontba szedett programpontjainkat, amiket az alábbi gondolatok mentén fogalmaztunk meg.
Szilárd meggy´óz´ódésünk és hitünk,
hogy egy sikeres közösségben az egyén is
könnyebben boldogul és nagyobb lehet´óségei vannak a kibontakozásra, ahol nem
az irigység, ármányság és az áskálódás
árnyékolja be a mindennapokat.
Er´ós országunk és nemzetünk akkor
lehet, ha összetartó, épít´ó közösség alkotja
nemzetünk és országunk tartóoszlopait.
Együtt, Önökkel Rétságért! Hittel,
szívvel, becsülettel!

Alenyin Olivér
1972. 06. 09. napján születtem Vácon.
Ifjú éveimet 10
éves koromtól Rétságon éltem meg,
családom körében.
Édesanyám sokak számára ismert
személy volt. Mások érdekeit, a közjót és a közérdeket els´órend´únek tartotta.
Két gyermekét tisztességben és hasonló
szellemiségben nevelte.
Iskolai tanulmányaim befejeztével,
kétkezi munkásként dolgoztam és dolgozom is a mai napig.
Megtisztel´ó számomra, hogy független Képvisel´ó-jelöltként indulhatok a választáson, hogy Rétság város érdekeit
képviseljem.
Szeretném édesanyám elképzeléseit,
törekvéseit továbbvinni.
Teljes szívemb´ól támogatni kívánom a
város, a lakosság érdekeit.
Köszönöm, hogy megtisztelnek bizalmukkal.
Tisztelettel:
Alenyin Olivér

Barnuczné Földi Judit
Független, egyéni
listás képvisel´ó jelölt.
1984-ben költöztem Rétságra,
30 éve a Rétsági
Általános Iskola tanítója vagyok. Diplomáimat a Jászberényi Tanítóképz´ó
F´óiskolán, majd az
Eszterházy Károly F´óiskolán, Egerben szereztem. Tanügyigazgatási szakért´ó szakirányú szakképzettségem alapján bekerültem
az Országos szaktanácsadói névjegyzékbe
intézményfejlesztési szakterületen.
Az elmúlt 30 év alatt több száz gyermeket tanítottam, akikkel a mai napig jó
a kapcsolatom. Voltak közöttük, akik a pedagógus pályát választották, s nálam töltötték a f´óiskolai tanítási gyakorlatukat is.
Számomra mindig fontos volt a tanítványaim nevelése, oktatása, valamint a
rendszeres kapcsolattartás a szül´ókkel.
Tanítványaim az évek során több alkalom-
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mal is részt vettek a városi ünnepségeken
m´úsorukkal (pl. 2014. március 15-i ünnepség).
A feln´óttképzéseken oktatóként vettem részt több alkalommal (tanfolyamok,
téli közfoglalkoztatás).
Jól ismerem az itt él´ó embereket, a napi
kapcsolat lehet´óvé teszi számomra, hogy
megfelel´óen tudjam képviselni Rétság lakosainak érdekeit, amennyiben bizalmat szavaznak személyemnek, s a képvisel´ó-testület tagjává választanak. Fontos városunk
számára, hogy próbáljunk új munkahelyeket teremteni. A fiatalok számára a szabadid´ó eltöltésére kulturált helyeket kialakítani.
Az eddig megvalósult fejlesztések folytatásának támogatására is nagy hangsúlyt kell
fektetni. Városunk nyugdíjasai számára id´ósek napközi otthona szolgáltatást kellene
biztosítani, amennyiben érdekl´ódést mutatnak eziránt. Rendelkezik városunk üres épületekkel, ahol ezt jól meg lehetne valósítani.
Azok számára, akik lakás problémával
küzdenek, az üres városi ingatlanok bérlakásokká történ´ó átalakításával megoldást
találhatnánk.
Rétság város lakóinak érdekét figyelembe véve a város fejl´ódéséért szeretnék
tevékenykedni.

Botos János
Képvisel´ójelölt
programja
Programom,
hogy Rétság összes
lakóinak érdekeit
képviseljem legjobb tudásom szerint. Odafigyelek,
hogy a közpénzt
felesleges dolgokra
ne költse el senki.
Pályázatok megnyerése esetén a helyi
vállalkozók kapjanak munkát.
Közmunka program kib´óvítése.
Segélyek igazságos elosztása és felhasználása, a megkapott pénzt arra költség az emberek amire kapták erre is figyelni fogok.
Fiatalok egészségügyi felvilágosítása
az iskolában.
Id´ós beteg emberek segítség nyújtásának megszervezése, hogy bajban senki se
maradjon egyedül.
Programok nem csak ígéretek ezek
megvalósíthatók, ha összefogunk minden
megoldható.
Botos János

Erd´ósi Eszter
Képvisel´ó-jelölti
programja megtalálható a polgármester jelölti bemutatkozásában

Fábián István
A Jobbik képvisel´ójelöltje
Fábián Istvánnak hívnak. 34 éves
vagyok. Születésem
óta Rétságon lakom.
N´ótlen vagyok.
Bútorasztalosként
végeztem,
mely szakmában
többéves gyakorlattal rendelkezem.
13 éve dolgozom Vácon a Zollner Kftnél elektronikai szerel´óként.
E nemes kezdeményezés, de sz´úk ke-
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retei miatt nem tudjuk érdemben bemutatni programunkat, ezért invitáljuk Önöket
2014. október 06-án 18.00 órai kezdettel
a rétsági M´úvel´ódési Központban tartandó lakossági fórumunkra. Ahol kifejtenénk részletesen 6 pontba szedett programpontjainkat, amiket az alábbi gondolatok mentén fogalmaztunk meg.
Szilárd meggy´óz´ódésünk és hitünk,
hogy egy sikeres közösségben az egyén is
könnyebben boldogul és nagyobb lehet´óségei vannak a kibontakozásra, ahol nem
az irigység, ármányság és az áskálódás
árnyékolja be a mindennapokat.
Er´ós országunk és nemzetünk akkor
lehet, ha összetartó, épít´ó közösség alkotja
nemzetünk és országunk tartóoszlopait.
Együtt, Önökkel Rétságért! Hittel,
szívvel, becsülettel!

Gál Gábor
Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Választópolgár!
A
FIDESZKDNP támogatásával, a helyi szervezet megkeresése
alapján
indulok
képvisel´ó-jelöltként
a választáson. Városunk lakói hátrányos helyzetben vannak elhelyezkedési
lehet´óségek (munkahely) és megélhetés
tekintetében, ezért aktívan kívánom segíteni a munkahelyteremtés és a rezsicsökkentés politikáját. Az eredményes pályázatokban és azok lebonyolításában való
érdemi közrem´úködésemmel szeretném,
ha településünk jöv´ójét a dinamikus fejl´ódés jellemezné! Ezt az irányvonalat kívánom szolgálni.
Kiemelten fontos, hogy Rétság jöv´ójének alakításában a fiatalabb generáció is
szerepet vállalhasson. Jelenleg a megkérdezésünk nélkül döntenek a jöv´ónkr´ól,
ugyanakkor hangsúlyozva, hogy a település jöv´ójét a fiatalok jelentik. Nem véletlenül szeretnénk új, a településért széles
körben tenni tudó és akaró polgármestert,
hasonló ambiciózus új képvisel´ó-testülettel. A közös cél érdekében összefogtunk:
Móricz Tamás, Pálmai Róbert Henrik, Simon Balázs, Varga Dávid Géza és jómagam.
A 2006-2010-es ciklusban meghozott
döntéseink irányvonalát, szükségét a jelen
képvisel´ó-testületi többség is visszaigazolta (pl.: város-rehabilitáció, járóbetegszakellátó, óvoda-iskola, játszóterek felújítása, stb.). Ellenben, azok áthúzódó,
befejez´ó részén kívül 2010-2013-ig - a
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választási ígéreteik ellenére - nem történt
városépítés, nem volt érdemi el´órelépés.
Láthatóan nem rendelkeznek olyan kiterjedt kapcsolatrendszerrel, melyet a város
szolgálatába tudnának állítani. A Hangadóban nemegyszer közzétették, hogy
számukra a szinten tartás is extra kihívást
jelent. A választás évében elkezdett - a lakossággal nem körültekint´óen egyeztetett munkát is csak a szervezetlenség, a kapkodás jellemzi (pl.: f´únyírás, utak-útszegélyek,
árkok, járdák, stb.). Számos szükségszer´ú
feladatot nem látnak el, ugyanakkor látványelemekre milliókat fordítanak. A helyi
adóbevételek elköltését helyezik el´ótérbe
a pályázatok és az ahhoz szükséges öner´ó
biztosítása helyett. Településünk egyre
kevésbé tölti be körzetközponti szerepét.
Ezért joggal kérdezik: “Miért marad le
Rétság a környez´ó településekt´ól?” A
struccpolitikán változtatni kell, és erre
most van meg a lehet´óség!
Kérem, hogy szavazzanak a FIDESZ-KDNP támogatásával induló jelöltekre! Köszönöm.

Girasek Károly
Független jelölt
“A demokrácia
alapja, hogy nyíltan és nyilvánosan
szülessenek a döntések"
Köszöntöm az
Olvasót. Talán ebben az újságban
nem kell külön bemutatkoznom, hiszen a kezdetekt´ól fáradoztam azon, hogy ezen információs forma is minél jobban tájékoztassa Önöket.
Arra a kérdésre – mivégre lennék újra képvisel´ó – most is magától adódik a
válasz. Ugyanazért, amiért két évtizede
4 ciklus alatt tettem a szavazók megbízásából.
Javítani a törvényességen és a nyilvánosságon.
Látható, hogy amennyiben a város
pénzügyei rendben vannak, akkor lehet
kezdeményezni olyan fejlesztéseket, mint
amelyek a mögöttünk lév´ó négy évben
megvalósultak.
A képvisel´ónek egyetlen lehet´ósége,
hogy felkészülten, érvelve-vitatkozva
igyekszik meggy´ózni társait, szavazzanak
javaslataira igennel. Ezért most is vallom:
a választás legnagyobb tétje olyan összetétel´ú önkormányzat létrehozása, amelyben a különféle érdekeket képvisel´ó emberek képesek a közös célokért együttm´úködni.

A mögöttünk hagyott négy esztend´ó is
mutatja mennyivel hatékonyabb egy tapasztalatokkal rendelkez´ó és együttm´úködni tudó testület.
Jó szándékok, konkrét tervek a jöv´óre
is vannak, a helyi nyilvánosság további
javítására, a kultúra és az intézményi
munka fejlesztésére, a közösségek támogatására, az ifjúság lehet´óségeinek b´óvítésére, és még sok más el´óremutató dologra.
Ezen ügyekben az elmúlt négy évben lényeges el´órelépés történt, tehát minden
túlzás nélkül lehet vállalni, hogy folytatom, s´ót reményeim szerint felkészült
képvisel´ótársakkal folytatjuk a város lakhatóbbá tételét.
Továbbra is úgy gondolom, a városért
tenni csak kell´ó alázattal lehet. Ez a legnemesebb feladat, mert az önkormányzati
munka nem hatalom, hanem legf´óképpen
szolgálat.
Részvétel a döntésekben, a végrehajtásban, és az ellen´órzésében.
Remélem, akik támogatnak, sikerült
meger´ósíteni véleményükben, a kétked´óket pedig meggy´óznöm: bizalmukkal nem
visszaélve szolgálom a város közösségének érdekét. Szavazzanak rám, ha Önök is
úgy gondolják, hogy a döntésekben mindig egyenl´ó mércével, részrehajlás nélkül
kell részt venni. Én bízom Önökben, és a
demokrácia bölcsességében.

Jávorka János
Képvisel´ó-jelölti
programja megtalálható a polgármester jelölti bemutatkozásában

Jónás Pál
Tisztelt Rétság város polgárai!
Én Jónás Pál,
születtem:
1956.04.27. Rétságon élek harminc
éve és a roma nemzetséghez
tartozom. Azért jelöltettem magam képvisel´ónek, mert szeretném a roma lakosságot, ami Rétság város tíz százalékát képezi, és szeretném a
nem roma lakosságot is képviselni. Szeretném képviselni és hozzájárulni Rétság
fejl´ódéséhez, fejlesztéséhez, szépítéséhez,
nyugdíjasok támogatását, és az egész város támogatását, roma kultúra meg´órzését
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és segítséget nyújtani a mélyszegénységben él´ók számára, pl.: munkahelyteremtés, oktatás, és képviseletet adni a romák
számára, ezért kérem a tisztelt lakosságot,
szavazásukkal támogassanak!
El´óre is köszönöm:
Jónás Pál Rétság, Pet´ófi út 54.

Dr. Katona Ern´ó
Önkormányzati
képvisel´ó jelölt
Bemutatkozás
Nevem: Dr. Katona Ern´ó. Születtem 1957. október
06-án, Törökbálinton. Általános iskolai tanulmányaimat
szül´óhelyemen Törökbálinton - végeztem. Az orvosi pálya iránti elkötelezettségem már az általános iskola fels´ó
tagozatában 10-12 évesen megfogalmazódott. Akkor még a híres el´ódök életén keresztül ismertem a pályát és elképzeléseimben hasonló nagy horderej´ú felfedezések, önfeláldozó munka szerepelt mások
életéért és egészségéért.
Az elkötelezettség megmaradt, tanulmányaimat a pályára készülve az ország
egyik leghíresebb gimnáziumában a Kaffka Margit Gimnázium biológia-kémia tagozatán folytattam. Diplomát 1988 szeptemberében a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán szereztem Cum laude.
Szakvizsgáim: 1993. november 11.
Általános orvostan, 1996. október 25. Háziorvostan, 1999. május 11. Üzemorvostan, 2000. május 8. Katona- és katasztrófa-orvostan.
Munkahelyem 1988. október 01-t´ól a
Magyar Honvédség, beosztásom egészségügyi szolgálat f´ónök, csapatorvos. Állomáshelyeim 1988. 10. 01-t´ól 1997. 06.
30-ig Rétság Laktanya 1600 f´ós nagyüzem. Két beosztásként 1996.10.15-t´ól
Rétság felszámolásáig, majd 2001.12. 30ig f´óállásként MH. 5. Légvédelmi Tüzér
Ezred Nagyoroszi 450 f´ó. Magyarországon az els´ók közt kezdtem a Honvédségen
belüli vállalkozást, amely jogszabály
rendszerének kidolgozásában is részt vettem, illetve els´óként indítottam saját néven és jogon praxist az alapellátásra szakosodva. A praxis 1996. október 01-t´ól
m´úködik, azóta folyamatosan építem.
Szakmai gyakorlatom 14 év f´óállásban egészségügyi szolgálat f´ónök, csapatorvos, 18 éve házi- és üzemorvos a magán
szférában is. Az orvostudományon belül a
sebészet illetve a baleseti-sebészet áll szí-
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vemhez közel, ezért már 26 éve a Dr. Kenessey Albert Kórház sebészeti és balesetsebészeti osztályok küls´ó munkatársaként
dolgozom. Ügyeleteket adok, illetve a
m´útéti programokban veszek rész. Három
éve a SBO munkatársaként is. Jelenleg
Praemedic Kft. ügyvezet´óje és az orvosi
feladatokat ellátó szakdolgozója vagyok.
Részese lehettem a Rétsági Járóbetegszakellátó Központ létesítésének, a lehet´óségt´ól- a nyitásig. A Dr. Göllesz Viktor Ápoló, Gondozó és Rehabilitációs Otthonnal illetve jogel´ódjével 1996. november 1-t´ól vagyok jogviszonyban, mint intézményi orvos. Feladatom: az ellátottak teljes kör´ú, az
intézet dolgozóinak ambuláns háziorvosi,
valamint az intézet közegészségügyi és járványügyi feladatainak ellátása. A feladatokon túl, a lakók és dolgozók más jelleg´ú
problémáinak megoldásában is segédkezem, részt veszek ünnepeiken.
A képvisel´ó testület munkájában
2002-t´ól vagyok benne 3 cikluson keresztül. Megélhettem és részese lehettem
több, ciklusokon átível´ó a város életében
nagy jelent´óség´ú program megvalósulásának, a napi élet biztosításának tervezése és
végrehajtása illetve hirtelen keletkez´ó
problémák megoldásának.
Terveim f´ó iránya a “ Laktanya” rehabilitációja, számomra elfogadhatatlan e
régi mutatós épület együttes kihasználatlansága és tönkre menetele. Két esetben a
kínálkozó lehet´óséget elszalasztottuk, feltehet´óen nem voltam elég meggy´óz´ó, nem
tudtam képvisel´ó társaimat az ügy mellé
állítani. Lehet´óséget látok a Semmelweis
egyetem vidék felé történ´ó nyitásában. A
következ´ó ciklus nagy kihívása, megvalósulásához nagyon sok munka és kitartás szükséges. Remélem megkapom a bizalmat.

Kotroczó Balázs
Tisztelt Rétságiak!
Kotroczó Balázs vagyok, független képvisel´ó jelölt. Salgótarjánban
születtem
1953ban. Ifjúságomat
megyénk legkeletibb településén,
Nádújfaluban töltöttem el, melyre
mindig meleg szívvel gondolok vissza.
1978-ban a Rend´órtiszti F´óiskola elvégzése után kerültem Rétságra. A Rend´órkapitányságon a 2006-os nyugdíjba
vonulásomig vezet´ói munkaköröket töltöttem be. 1981-ben n´ósültem meg, házasságunkból egy fiúgyermekünk született,
Balázs aki BV. dolgozó.

Feleségem három cikluson keresztül
volt önkormányzati képvisel´ó. Feleségem
és jómagam is nyugdíjasok vagyunk, de
aktív életet élünk.
2006-os nyugdíjba vonulásom óta vezetem a Rétsági Városi Nyugdíjas Klubot,
melynek munkáját PRO URBE elismer´ó
címmel jutalmazta városunk vezetése.
Szinte nincsen olyan városi rendezvény,
amelyen részvételünkkel nem segítenénk
el´ó annak eredményes lebonyolítását.
Tagja vagyok még a helyi Polgár´ór
Egyesületnek, valamint a Diósjen´ói Sporthorgász Egyesületnél és a Kétbodonyi
Horgászegyesületnél már több mint 10
éve vagyok vezet´óségi tag. Szeretem Rétságot, az itt él´ó embereket, ide kötnek az
elmúlt 36 év emlékei. Éppen ezért nekem
Rétság nem csak lakóhelyem, hanem otthonom is, ahol érdemes élni és dolgozni.
Rétság az egyetlen város a megyében
ahol az elmúlt 2-3 évben hitel felvétele
nélkül is gyarapodott és szépült. Cél, hogy
ezen a megkezdett úton haladjunk tovább
és fejl´ódjön településünk. Tudásomat,
élettapasztalatomat és széles kapcsolataimat terveink megvalósításáért, városunk
jöv´ójéért kívánom felhasználni.
Pár gondolat célkit´úzéseimr´ól megválasztásom esetén:
— A MOL benzinkút közelében buszmegálló építése A piactéren az üzletsor
miel´óbbi felépítése
— A piactéren a hét egy napján - szombaton - legyen piaci nap az ´óstermel´óket is bevonva
— Szabadtéri színpad létesítése városunk
belterületén
— Az Ipari Parkban lév´ó gyárakkal a
kapcsolat felvétele és az együttm´úködés kialakítása
— Az összes szelektív hulladékgy´újt´ó
helyhez térfigyel´ó kamera kihelyezése
az oda nem ill´ó hulladék kihelyezésének megakadályozására
— Támogatom és még hatékonyabban
kívánom összehangolni a civil szervezetek és egyesületek munkáját
— Kapjanak képviseletet a nyugdíjas
szervezetek a képvisel´ó testületek bizottságaiban
— Tovább kell er´ósíteni városunk vezet´ó
szerepét járásunk irányításában minden téren
A képvisel´ói tiszteletdíjam túlnyomó részét az el´óz´ó pontokban felsorolt célkit´úzések megvalósítására kívánom fordítani.
Megválasztásom esetén mindezek
megvalósításáért kívánok dolgozni. Kérem szavazatukkal segítsenek céljaim
megvalósításában.
Tisztelettel
Kotroczó Balázs, független jelölt
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Majer Attila

Majnik László

Üdvözlöm a rétsági Lakosokat. Jó
Napot Kívánok,
Szevasztok!
Majer
Attila
független képvisel´ó jelöltként el´óször is szeretném
megköszönni a segítségüket, bizalmukat, hogy idáig
eljutottunk, támogattak az aláírásaikkal.
Röviden rólam: Immár 10 éve logisztikusként dolgozom. Ez id´ó alatt megtanultam, hogy a rendszerben, csapatban való munka nagyon fontos. Fontos az egymásra figyelés, egymás véleményének
meghallgatása. Ezáltal tudunk fejl´ódni,
egyénként, csapatként.
Rétsági lakosként természetesen nekem is fontos a város fejl´ódése, az itt él´ó
családok, fiatalok, vállalkozások sorsa.
Járási központként igen magasak az elvárások irányunkban. Be kell bizonyítanunk
mindenkinek, hogy Rétság “...megint szép
lesz, Méltó régi nagy hiréhez;"
A városnak és els´ósorban a városvezetésnek a lehet´ó legnagyobb szolgálatot
kell tennie, els´ósorban az itt lakókért, másodsorban a környez´ó településekért, harmadsorban az itt átutazókért. Járási központhoz méltóan.
Képesnek kell lennünk élen járni, és
vonzóvá kell tennünk a várost. Érdekében
kell álljon MINDENKINEK, (de legf´óképpen a VÁROSVEZETÉSNEK) aki itt
lakik, hogy a gyermekei itt maradjanak. A
vállalkozásoknak megérje itt dolgozni, itt
üzemelni, a környéken lakók szívesen látogassanak hozzánk. Az átutazók pozitív
élményekkel térjenek majd “haza”.
Ebben a felel´ósségteljes munkában
szeretném kivenni a részem.
Ezt az irányvonalat er´ósítve szeretnék
az Önök SZOLGÁLATÁBA állni 2014.
október hónapban.
Törekedni fogok, és els´ódleges célom
az itt él´ó emberek elégedettsége.
Tisztelettel: Majer Attila

Számomra a demokrácia azt jelenti, hogy különböz´ó
felfogású
emberek együttm´úködnek közösen kialakított célok megvalósítása
érdekében...
Majnik László
vagyok, 63 éves,
n´ós. Nejemmel együtt nyugdíjasok vagyunk, de tennivalónk fikarcnyival sem kevesebb... Két feln´ótt fiam közül a nagyobbik
els´ósorban zenész, a kisebbik els´ósorban
családapa, és van egy csodaunokám.
20 éve vagyok képvisel´ó, így az önkormányzati munkát és Rétságot, az itt
él´óket eléggé széleskör´úen ismerem. 12
éven keresztül a pénzügyi bizottság elnöke is voltam. Együttm´úköd´ó típus vagyok,
nem az elválasztó, hanem az összeköt´ó
dolgokat és lehet´óségeket keresem. MSZP
jelöltként indulok, mint mindig. Baloldali
gondolkodású és köt´ódés´ú vagyok, vállalom az elveimet, a múltamat és a jöv´ómet
is, mert “aki megtagadja múltját, annak
jöv´óje sincs”. Számomra dönt´óen az egyszer´ú emberek, munkavállalók, munkanélküliek, kiszolgáltatottak, szegények
képviselete és dolgaikkal való tör´ódés a
legfontosabb. Ezt igyekszem képviselni
az önkormányzati munkában is.
Úgy gondolom, hogy a most befejez´ód´ó ciklusban sikerült az önkormányzat, az
intézmények m´úköd´óképességét meg´órizni, s´ót ebben el´óbbre lépni. Stabilizáltuk a
pénzügyi helyzetet, szigorú gazdálkodással elértük, hogy az utóbbi években megteremthet´ó volt az a forrás - kizárólag saját forrás, egy forint hitel nélkül -, amib´ól
olyan feladatokat valósíthattunk meg
(utak, járdák, parkok, stb.), amely erre a
városra már igencsak ráfért. Erre a szemléletre lehet építeni és ütemezetten tovább
folytatni. Bebizonyosodott, hogy racionális, szigorú gazdálkodással elérhet´ó, hogy
- kis túlzással - szinte “arra van pénzünk,
amire akarjuk”.
Ugyancsak fontos kérdés, és ezt hoszszú évek óta képviselem, hogy egy önkormányzatnak mindig kiemelt feladata a település közösségeinek a lehet´óségekhez
mért támogatása. Ezek a nyugdíjas klubok, sport- és más egyesületek, civil szer-

Választással kapcsolatos
szabályok, adatok,
információk, határid´ók a

www.valasztas.hu

vez´ódések. Régóta célom, remélhet´óen
lesz rá mód is, hogy a város költségvetésének (csupán) 1%-át (ez csaknem 10 millió Ft!), erre fordítsuk.
Abban hiszek, hogy egy ilyen kisvárosban nem pártpolitikára, hanem várospolitikára, együttm´úködésre van szükség. Keressük azt, ami közös, ami el´óre visz, ami
mindannyiunk boldogulását szolgálja.
Majnik László

Mez´ófi Zoltán
Képvisel´ó-jelölti
programja megtalálható a polgármester jelölti bemutatkozásában

Móricz Tamás
FIDESZ-KDNP
Képvisel´ójelölt
1978-ban születtem
Balassagyarmaton. Édesanyám friss nyugdíjas az áramszolgáltatónál eltöltött 30
év után. Gyermekkoromat Rétságon
töltöttem, majd középiskolai tanulmányaim befejeztével kisebb-nagyobb megszakítások után 2005t´ól folyamatosan itt élek. Az azóta eltelt
id´ószakban a Dunamenti Regionális Vízm´únél dolgoztam, ellen´ór-csoportvezet´óként. Büszke vagyok, hogy életem Rétsághoz és egyben az ország e gyönyör´ú
részéhez köt, mint ahogy Édesapám említette mindig “Magyarország “Svájcában“
élünk“. Képvisel´ójelöltként kötelességemnek érzem a rétságiak szolgálatában
állni, elvem, hogy személyes kapcsolatot
kell tartani a választókkal, a lakosság különböz´ó társadalmi és önszervez´ód´ó közösségeivel az esetlegesen felmerül´ó kérdések, problémák hatékony megoldása érdekében. Fontosnak tartom városunk öszszes közterületének tisztaságát, rendjét.
Remélem ezzel is hozzájárulhatok városunk fejl´ódéséhez, a rétságiak mindennapjainak könnyebbé, élhet´óbbé tételéhez az
elkövetkezend´ó esztend´ókben.
Tisztelettel: Móricz Tamás

weboldalon
A legfontosabb helyi információk
megtalálhatók a
www.retsag.hu
hivatalos honlapon
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Nagy Mihály Pál
Tisztelt Rétsági
Választók!
Köszöntöm
Önöket Nagy Mihály Pál vagyok
1964 óta élek Rétságon.
A Demokratikus Koalíció támogatójaként indulok
az önkormányzati
választáson képvisel´ó jelöltként. Településünkön a fejl´ódés jelei mutatkoznak, de
a több évtizedes mulasztásokat egy év
alatt nem lehet bepótolni. Megválasztásom esetén az alábbiakat tartanám a legfontosabbaknak.
— Tovább folytatni a felújítási munkálatokat, megkövetelni a min´óséget!
— Élhet´óbb, szebb és tisztább városkép
megteremtése a rétsági polgárok véleményének bevonásával.
— A törvények betartása és betartatása!
— Fiatalok számára új sportcélú létesítmények kialakítása!
— Helyi vállalkozók el´ónyben részesítése!
— Társasházak-lakások h´ószigetelésének
Uniós pályázatokon való támogatása!
— Demokráciát, biztonságot, fejl´ódést!
Kérem Önöket, hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal és voksolásukkal
támogassanak!
Önökkel együtt Rétságért találkozunk
október 12-én.
Tisztelettel: Nagy Mihály Pál

Pálmai Róbert Henrik
FIDESZ-KDNP
Képvisel´ójelölt
Rétságon élünk
feleségemmel és 3
kiskorú gyermekünkkel. 39 éves
vállalkozó vagyok,
az elmúlt években
optikai szaküzletet
üzemeltettem, jelenleg ingatlan fejlesztés és értékesítés területén tevékenykedem. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Rétság városának csoportelnöke vagyok és a választókerület egyik koordinátora. Sokat jelent nekem településünk Rétság és tudom, hogy mennyi optimális lehet´óség rejlik még benne, amit ez idáig
észre sem vettek a városvezet´ók vagy csak
nem akartak róla tudomást szerezni. Ebb´ól adódóan bizonyára egyetértenek velem abban, hogy most már sok új képvi-
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sel´óre van szükség, akik végre meghallják
a lakók “hangját” és a szerint is cselekednek. Az új testületnek úgy gondolom, fontos feladata közé kell, hogy tartozzon a
munkahelyteremtés sokkal nagyobb mérték´ú el´ósegítése, ésszer´úbb fejlesztések és
élhet´óbb körülmények létrehozása városunkban. Ebben a fontos feladatban szeretnék segíteni. Minden korosztály problémájának a lehet´ó leggyorsabb kezelésére, megoldására nagy hangsúlyt fogok
fektetni megválasztásom esetén. Hiszem,
hogy egy Fideszes polgármesterrel, képvisel´ó testülettel biztonságos jöv´ót építhetünk és sikereket érhetünk el városunk és
lakói számára egyaránt. Nagy jelent´ósége
van az önkormányzati választásnak!
Kulcskérdés, hogy majd a megválasztott
önkormányzati vezet´ók Rétságon, az itt
él´ó emberek érdekében, zökken´ómentesen tudjanak dolgozni a kormányzattal.
Kérem szépen Önt, hogy segítse szavazatával jelöltjeinket az októberi 12-i önkormányzati választásokon!
Tisztelettel: Pálmai Róbert Henrik

Simon Balázs
képvisel´ójelölt
Simon Balázs
vagyok, 1998-ban
kerültem el Vácról,
és azóta élek feleségemmel Rétságon. Fiam Balázs
2001-ben, lányom
Laura
2004-ben
született.
Amióta ide költöztem folyamatosan figyelemmel kísértem, és jelenleg is
kísérem az önkormányzat valamint a képvisel´ótestület munkáját, mivel érdekel ennek a városnak a sorsa, fejl´ódése és jöv´óje. Bár sokan úgy érzik Rétság nem fejl´ódött az utóbbi években, én úgy látom sok
említésre méltó fejlesztés történt meg,
kezdve a járóbetegellátó-központ megvalósulásától, az óvoda és iskola felújításon
át, egészen a megváltozott munkaképesség´úek foglalkoztatásáig, és még folytathatnám. Persze ezzel a sornak nincs vége,
hiszen a városnak további fejl´ódésre, fejlesztésekre van szüksége, és én hiszem,
hogy egy olyan képvisel´ótestülettel, melyben meg van a tenniakarás, és a kell´ó konszenzus a fejl´ódést el´ósegít´ó döntések
meghozatalában, mindez véghezvihet´ó.
— Mint családos apuka, fontosnak tartom
az oktatási intézmények további felújítását, csakúgy, mint a város játszótereinek és környékének rendszeres
karbantartását, folyamatos szépítését.

— Mint rétsági polgár fontosnak tartom a
város immár hagyományosnak mondható kulturális programjainak (Ságok
találkozója, repül´ó nap, szüreti bál,
stb.) minél szélesebb körben való
megismertetését, és nagyobb nyilvánosságot vonzó események létrehozását.
— Mint a Rétsági Református Szórványgyülekezet tagja fontosnak tartom a
gyülekezet által megkezdett hitéleti és
kulturális programok (zenés áhítatok)
folytatását.
Kérem, támogasson szavazatával!
Tisztelettel: Simon Balázs

Dr. Szájbely Ern´ó
képvisel´ó-jelölt
1970. június 1t´ól dolgozom Rétságon, mint fogorvos. 1990-t´ól az
akkor létrehozott
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgató f´óorvosi teend´óit is elláttam.
1990-t´ól egy kivételével valamennyi
önkormányzati választáson indultam mint
képvisel´ó-jelölt, és minden alkalommal
bizalmat kaptam a választópolgároktól.
Rétság Város Önkormányzata a “Pro Urbe” és a “Város Szolgálatáért” díjakkal
ismerte el tevékenységemet. Szakmai és
vezet´ói munkámért az Egészségügyi Minisztert´ól a “Kiváló Munkáért” kitüntetést, míg a Nógrád Megyei Közgy´úlést´ól
a megye legmagasabb egészségügyi kitüntetését, a “Perliczi János” díjat kaptam meg. A Magyar Orvosi Kamarában én
képviselem a Nógrád megyei fogorvosokat, mint a Nógrád Megyei Választókerület elnöke.
A 2010-ben megalakult képvisel´ó-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöki teend´óit bízta rám, mely
meglehet´ósen nagy kihívás volt, tekintettel az önkormányzat akkori pénzügyi
helyzetére. Új pályára kellett állítani az
önkormányzat gazdálkodását, új alapokra
kellett helyezni a bizottsági munkát, és
ezeken kívül még nagyon sok mindenen
kellett változtatni ahhoz, hogy az önkormányzat újra talpra tudjon állni, és átgondolt, megfontolt pénzügyi döntésekkel,
felel´ós gazdálkodással képes legyen a kötelez´óen ellátandó feladatai mellett végrehajtani a város igen sok területét érint´ó, és
megfelel´ó színvonalon elvégzett felújítási, karbantartási programot. Mindenképpen szeretném, ha ebben az irányban men-
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ne tovább az önkormányzati munka, és
ebben a munkában, ha Önök úgy döntenek, én is szívesen résztvennék.
Egészségügyi tanácsnokként pedig f´óleg a Járóbeteg-szakellátó Központ beindításában, m´úködésének felügyeletében
kellett közrem´úködnöm. Az intézmény
szakmai m´úködése és gazdálkodása sikeres, az együttm´úködés az önkormányzattal zökken´ómentes.
Átolvasva a 2010-ben, szintén a Hangadóban közzétett célkit´úzéseimet, úgy
gondolom, hogy az abban általam felvállaltakat sikerült teljesíteni.
Végezetül engedjék meg, hogy tisztelettel mondjak köszönetet mindazoknak a
rétsági választópolgároknak, akik az ajánlóíveken történt aláírásukkal lehet´óvé tették indulásomat az önkormányzati választásokon.

Szlezákné Kis Éva
képvisel´ó-jelölt
1980-tól dolgozom Rétságon a
Fogorvosi Szolgálatnál, mint fogorvosi asszisztens.
Szakmai munkámat
igyekeztem
mindig a lehet´ó leglelkiismeretesebben, és a legjobb
tudásom szerint elvégezni. A rendel´óbe járó, legtöbbször szorongó betegekkel
szemben szintén igyekeztem kell´ó empátiával és megértéssel viseltetni.
Az elvégzett munkámat 2003-ban Rétság Város Önkormányzata a “Város
Szolgálatáért” díj adományozásával ismerte el.
Hivatásomnál fogva jól ismerem az
embereket, akik sokszor megosztják velem gondjaikat, bajaikat, nehézségeiket.
Úgy gondolom, hogy ezek ismerete kifejezetten hasznos lehet egy önkormányzati
képvisel´ó számára, akinek bizonyos esetekben módja lehet ezeken esetleg segíteni is.
Az utóbbi négy évben azt láttam, hogy
nagyon jó irányba indult el városunk fejl´ódése, és megválasztásom esetén szívesen vennék részt én is ebben a közös munkában. Úgy gondolom, hogy a rendelkezésemre álló sokrét´ú információkkal segíteni tudnám a közös munkát. Fontosnak
tartom a jó együttm´úködést, és a közös
célok megvalósításáért a minél szélesebb
kör´ú összefogást. Fontos cél lehet az
egészségügy, valamint a nevelés és az oktatás hatékony és jó színvonalú m´úködése,
a közösségi élet további er´ósítése, környe-
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zetünk további szépítése, és ezzel lakóhelyünk még otthonossabbá tétele, valamint
a kulturális élet sokrét´ú kínálatának biztosítása. Megválasztásom esetén ezen célokért kívánok dolgozni.
Köszönöm mindazoknak a támogatását, akik aláírásukkal lehet´óvé tették indulásomat az önkormányzati választáson.
Szlezákné Kiss Éva

Varga Dávid Géza
vagyok, 30 éves,
rétsági lakos.
Születésem óta
élek Rétságon, tanulmányaimat is itt
kezdtem, majd Vácott
folytattam.
Fels´ófokú tanulmányaimat Gödöll´ón végeztem, vadgazdamérnök szakon. Jöv´óbeli terveim is ide kötnek, ezért szeretnék tenni
az itt él´ók lehet´óségeinek a b´óvítéséért,
egy élhet´óbb Rétság eléréséért. A város
életében f´óként a rendezvények szervezésében veszek aktívan részt, melyet a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület tagjaként is próbálok színesebbé tenni (Farsangi felvonulás, Gyereknap, Retro Véradás
kampány, Szüreti felvonulás, Hubertusz
lovaglás, Mikulásjárat, Mindenki karácsonya alkalmából óriás Adventi koszorú
készítése). E mellett a szüreti felvonulásokra több mint tíz éve szervezem a lovasok és fogatok részvételét. Az egyesület
közrem´úködésének köszönhet´óen e rendezvényt környékbeli traktorosok is tovább színesítik. A helyi néptánccsoport
tagjaként a hagyományok meg´órzésére is
nagy hangsúlyt fektetek.
Képvisel´óként terveim között szerepel
az új programok kialakítása mellett, megtartani a város méltán megbecsült hagyo-

mányos rendezvényeit. Kiemelt helyen
kezelni a fiatalok lehet´óségeinek b´óvítését
mind a tanulmányok, munkalehet´óségek,
mind pedig a szórakozás terén. Ehhez elengedhetetlennek találom például a helyi
szakközépiskola létjogosultságának megszilárdítását is.
Fontosnak tartom a város megtartó
erejének a növelését (pl. építési telkek
reális áron való értékesítését), szövetkezetek létrehozását, a településen folyó közmunka térségünkben újszer´únek számító
felhasználásával (pl. napközis konyha ellátása/önellátás). A településen m´úköd´ó
közösségek rendszeres támogatását, az új
közösségek kialakításának segítését.
Rétság fejlesztéséhez mindenképp
szükséges a szoros kapcsolattartás a helyi
és a környékbeli lakosokkal, valamint a
Rétságon és a környékén m´úköd´ó cégekkel, ipari parkkal.
Az élhet´óbb Rétság érdekében elengedhetetlen a közterületek felhasználásának átértékelése és minél szélesebb kör´ú
hasznosítása, melyhez terveim szerint
szorosan hozzátartozik a laktanya minél
nagyobb területének a felhasználása, a város és az itt él´ók hasznára.
Törekedni kell az önkormányzathoz
tartozó emberi és gépi er´óforrások szakszer´ú és rendeltetésszer´ú kihasználására
(pl. traktor, kisbusz), esetleges bevételi
forrásuk növelésére.
De mindenek el´ótt a legfontosabb
olyan célok megfogalmazása, melyek teljesítése reális alapokon nyugszik, azonban
megvalósításuk közben lehet´óségeinkhez
mérten nem riadunk meg az újabb, nagyobb és nehezebb célok kit´úzését´ól sem,
mert kell, hogy “merjünk nagyok lenni,
merjünk nagyot álmodni...”
Jöv´óbeni munkásságomat, a lakosság
igényeit, szükségeit felmérve, velük
együttm´úködve, id´ót és energiát nem sajnálva tudom elképzelni, melyhez támogatásukat és bizalmukat el´óre is köszönöm!
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Gyakran feltett kérdések
A szavazásra készül´ó állampolgárok különféle kérdésekkel keresték fel a Helyi Választási Irodát.
Ezekb´ól választottunk ki néhány olyant, ami közérdekl´ódésre tarthat számot.
Hány szavazólap lesz?
Az I-es és II-es szavazókörben minden választó 3 szavazólapot kap. A települési önkormányzat tagjain kívül a megyei önkormányzat választása is ezen a napon történik.
— a 4 polgármester-jelölt közül érvényesen szavazni 1 f´óre lehet,
— a 23 képvisel´ó-jelölt közül érvényesen
szavazni 6 f´óre lehet, de lehet ennél kevesebbre is. 6-nál többre viszont nem,
mert akkor már érvénytelen a szavazás,
— a megyei közgy´úlés listáján 6 szervezet lesz feltüntetve, érvényesen szavazni itt 1 szervezetre lehet.
Amennyiben ugyanaz a személy polgármester-jelöltként és ugyanakkor
képvisel´ó-jelöltként is elindult, akkor lehet-e az illet´óre polgármesterként is és képvisel´óként is szavazni?
A válaszom, hogy lehet, ezt a törvény lehet´óvé teszi. Tehát semmi akadálya annak, hogy ugyanarra a személyre polgármesterként és képvisel´óként is szavazzon
bárki, aki mind a két feladatra alkalmasnak tartja az illet´ót. A szavazás így is érvényes lesz. Nyilván, ha az illet´ót végül
polgármesternek választják meg a választópolgárok, akkor ´ó polgármester lesz, ha
viszont más személyt választanak meg

polgármesternek, akkor az illet´ó képvisel´ó
lesz, ha elegend´ó szavazatot kapott, mint
képvisel´ó-jelölt. Összefoglalva: ha a szavazó állampolgár olyan valakit akar feltétlenül támogatni a szavazatával, aki polgármesternek és képvisel´ónek is elindult,
akkor mind a két szavazólapon célszer´ú
beikszelnie az illet´ót, ez teljesen szabályos és megengedett.
Mikor érdemes menni? Mikor nincs
sorbanállás?
A Helyi Választási Iroda magas részvételi
arányra számít. Az el´ókészítés során b´óséggel rendeltünk urnát. Annak érdekében, hogy minél gördülékenyebb legyen a
szavazás, mobil szavazófülkék beállítására is sor kerül majd.
A nemzetiségi választáson kik és hol
szavazhatnak?
Cigány és szlovák nemzetiségi választás
lesz Rétságon. A szavazókör az Általános
Iskolában - egy másik teremben - kerül
kialakításra. Kérdésként fogalmazódott
meg, hogy ki szavazhat a nemzetiségi választáson. Válaszom, hogy csak azok a választópolgárok szavazhatnak, akik felvételüket kérték az adott nemzetiség választói névjegyzékbe, és kérelmüknek helyt

adtak (helyesek voltak az adataik, más bírálati lehet´óség nem volt).
A nemzetiségi választáson érvényesen
szavazni 3 jelöltre lehet, de lehet kevesebbre is, viszont 3-nál többre nem, mert
akkor érvénytelen a szavazat.
Meddig lehet kampányolni?
A régi értelemben vett kampánycsend
megsz´únt. Nagyon fontos azonban, hogy
a választás napján már nem lehet kampánygy´úlést tartani, továbbá a szavazókörök bejáratától 150 m távolságon belül
semmilyen kampány, a választói akarat
megváltoztatására irányuló tevékenység
nem folytatható.
Aki 19.00 el´ótt érkezik, de nem jut
be, szavazhat?
Abban az esetben, ha 19.00 órakor még
sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz, a 19.00 órakor már sorban állók
még szavazhatnak, a kés´óbb érkez´ók
azonban nem. Hosszabb sor esetén ez
úgy biztosítható, ha az SZSZB két tagja
19.00 órakor beáll a sor végére. Az
SZSZB az utolsó választópolgár leszavazását követ´óen zárja le a szavazást.
A szavazás lezárása után szavazatot
nem szabad elfogadni!

A szavazás helyszínei
Mindkét épület akadálymentesen megközelíthet´ó, parkolási lehet´óség is biztosított

I. számú szavazókör - M´úvel´ódési Központ

II. számú szavazókör - Általános Iskola

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné.
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.

12

