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A tartalomból:
Választási hirdetmény

2. oldal

Polgármester jelöltek
 bemutatkozása

3-4 oldal

Képvisel´́o jelöltek
bemutatkozása

5-11.  oldal

Gyakran ismételt kérdések
12.  oldal

Választási különszámhoz
Tisztelt Olvasóink! 

Havilapunk szerkeszt´́osége egy felhí-
vással fordult településünk polgárai felé,
miszerint egy választási különszámban
segítséget nyújt mindenkinek, aki a pol-
gármesteri, vagy képvisel´́oi jelöltséget
vállalva indulni kíván az önkormányzati
választáson. 

Örömünkre szolgált, hogy sokan éltek
a felkínált lehet´́oséggel, de voltak néhá-
nyan, akik a megadott határid´́oig – lapszá-
munk zártáig –, nem jelentkeztek.

Az alábbiakban a bemutatkozást válla-
lók írásait adjuk közre.

Tájékoztatjuk továbbá az érdekl´́od´́o-
ket, hogy a Rétsági Televízió választási

különkiadásban mutatja be a felkínált le-
het´́oséggel él´́o jelölteket.

Az els´́o adás 2019. október 2-án, 18
órakor lesz, és a következ´́o napokon is-
métlésre kerül.
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Választási különszám
Tisztelt Olvasóink, Kedves Rétságiak!

Az Önkormányzati képvisel´́ok, polgár-
mesterek, a helyi Szlovák és Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatok képvisel´́oinek
választására 2019. október 13-án,  vasár-
nap kerül sor reggel 6,00 órától este 19,00
óráig.  A választás lebonyolításáért a tör-
vényes rend betartásáért a helyi választási
szervek, a Helyi Választási Bizottság és a
Szavazatszámláló Bizottság felel. Rétságon
érvényesen 1 polgármesterre és 6, vagy et-
t´́ol kevesebb képvisel´́ojelöltre lehet szavaz-
ni. Amennyiben több mint egy polgármes-
terjelöltre, vagy több mint hat képvisel´́oje-
löltre adja le a szavazatát a választópolgár,
akkor az érvénytelen lesz. A képvisel´́ok ese-
tében a kevesebb jelöltre leadott voks eseté-
ben a szavazás érvényes. A polgármester je-
löltek közül többen indultak képvisel´́oként is.
Ebben az esetben úgy polgármesterként, mint
képvisel´́o jelöltként is lehet rájuk szavazni,
ett´́ol valamennyi leadott voks érvényes. 

A helyi Cigány és Szlovák Kisebbségi

Önkormányzat esetében azok, akik kérték
a kisebbségi névjegyzékbe való felvételü-
ket szavazhatnak ugyanezen a napon és
id´́oben. A kisebbségi önkormányzatokba
3 f´́o cigány és 3 f´́o szlovák kisebbségi
önkormányzati képvisel´́ojelöltre lehet sza-
vazni. Kevesebb jelöltre ebben az esetben is
lehet szavazni, de több személy megjelölése
esetén a szavazólap érvénytelenné válik.

Rétságon két helyen, a Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtár intézmény-
ben, valamint a helyi Általános Iskolá-
ban lehet szavazni. A választópolgárt a
szavazást megel´́oz´́oen a Szavazatszámlá-
ló Bizottság tagjainak azonosítania kell.
Szavazni érvényes személyi azonosító ok-
mánnyal és lakcímmel lehet 
— régi típusú személyi igazolvány, 
— kártya formátumú személyi igazol-

vány, vagy vezet´́oi engedély, vagy út-
levél stb. + lakcímet igazoló hatósági
igazolvány.

A Magyarországon lakcímmel rendelkez´́o,

mozgásában korlátozott, vagy egészségügyi
inkokkal a választópolgár a szavazáshoz moz-
góurnát kérhet. A mozgóurna iránti igényt sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján, postai
úton és az interneten keresztül is be lehet nyúj-
tani. A kérelmeket 2019. október 11-én 16,00
óráig a Helyi Választási Irodánál, a szavazás
napján 12,00 óráig a Szavazatszámláló Bizott-
ságnál lehet benyújtani.

A Hangadó szerkeszt´́osége felhívással
fordult azon rétsági polgárok felé, akik sze-
retnék magukat megmérettetni a helyi önkor-
mányzati választások kapcsán. Számukra egy
választási különszámban adunk lehet´́oséget
arra, hogy bemutatkozhassanak. A polgár-
mester- és a képvisel´́o- jelölteknek egy álta-
luk beadott írásos szöveg alapján lehet´́oséget
biztosítunk arra, hogy elmondják elképzelé-
seiket, terveiket az elkövetkez´́o öt évre. A
következ´́o oldalakon a bemutatkozást vállaló
jelöltek programjait, írásait adjuk közre.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Rétsági
Televízió választási különkiadásban mutatja
be a jelentkez´́oket, amely 2019. október 2-t´́ol
12-ig lesz megtekinthet´́o. 

Polgármester jelöltek a szavazólap sorrendjében
Szavazólapon 1 jelöltre adható érvényes szavazat!

Jelölt neve Jelöl´́o csoport
1 Varga Dávid Géza FIDESZ-KDMP
2 Mez´́ofi Zoltán független

Hirdetmény
Rétság városban a 2019. évi helyi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelöltekr´́ol 

a szavazólapon szerepl´́o sorrendben

Cigány nemzetiségi önkormányzati jelöltek
A szavazólapon maximum 3 jelöltre adható érvényes szavazat

Jelölt neve Jelöl´́o csoport
1 Jónás Pálné “LUNGO DROM” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
2 Jónás Pál “LUNGO DROM” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
3 Botos János “LUNGO DROM” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Egyéni listás jelöltek a szavazólap sorrendjében
A szavazólapon maximum 6 jelöltre adható érvényes szavazat

Jelölt neve Jelöl´́o csoport
1 Majer Attila független
2 Katona András független
3 Heged´́us Ferenc FIDESZ, KDNP
4 Szeri György független
5 Varga Dávid Géza FIDESZ, KDNP
6 Bakó Mónika FIDESZ, KDNP
7 Varga Dániel független
8 Putyer Gyuláné független
9 Jávorka János független
10 Sági Alex JOBBIK
11 Majnik László független
12 Bencsok Péter FIDESZ, KDNP
13 Balla Balázs független
14 Dr. Szájbely Ern´́o független
15 Kotroczó Balázs független
16 Mez´́ofi Zoltán független
17 Szabó Klára független
18 Kramlik Károly FIDESZ, KDNP
19 Salgai Imréné független
20 Dr. Katona Ern´́o független
21 Zatykó Zsolt független
22 Misik Zsolt független

Rétság, 2019. szeptember 20.
Helyi Választási Iroda 

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

Jelölt neve Jelöl´́o csoport
1 Tóth Jánosné IDENETTA Szlovák Egyesület,

Pilisi Szlovákok Egyesülete és 
Regionális Kulturális Központja 

2 Sztruhár Istvánné Pilisi Szlovákok Egyesülete és 
Regionális Kulturális Központja

3 Dósa László Gyuláné Pilisi Szlovákok Egyesülete és 
Regionális Kulturális Központja

4 Glück Laura Pilisi Szlovákok Egyesülete és 
Regionális Kulturális Központja

5 Glückné Salgai Szilvia Pilisi Szlovákok Egyesülete és
 Regionális Kulturális Központja
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Polgármester jelöltek bemutatkozása
A jelöltek a ABC sorrendben kerülnek bemutatásra

Mez´́ofi Zoltán

független polgármesterjelölt

Tisztelt Rétsági Választópolgárok!
Köszönöm, hogy aláírásukkal megtisztel-
tek az ajánlóíven!

Meggy´́oz´́odésem, hogy a polgármes-
ternek összetartó személyiségnek kell
lennie, nem megosztónak. Dolgozzon!
M´́uködjön együtt a város lakóival, és a
képvisel´́o-testülettel. Tegye ezt életkor-
tól és pártállástól függetlenül. 

A helyi választás a rétságiak ügye,
nem a pártoké!!! 

Olyan képvisel´́okkel akarok és tu-
dok dolgozni, akik bizonyítottak az élet
bármely területén, kortól és pártál-
lásuktól függetlenül.

12 év polgármesterség és 5 év alpol-
gármesterség után, tudom mit ígérhetek.
Csak olyat, amit betarthatok. Ehhez nem
kérek mást, csak az Ön szavazatát! Egyet
biztosan állíthatok: nem félek a rám váró
munkától!

Eddigi eredményeim a teljesség igénye
nélkül:
— Csatornaberuházás a város családihá-

zas területén, 
— Közvilágítás teljes kör´́u felújítása, b´́o-

vítése,
— Óvoda több ütemben történ´́o felújítá-

sa, 
— Egészségügyi központ építése, m´́ukö-

désének beindítása,
— Ipari Parkban munkahelyteremtés,
— Katolikus templom felújítása, karitatív

szolgálatok m´́uködésének biztosítása,

— Városközpont rehabilitáció keretében
a buszforduló kialakítása, iskola fel-
újítása, m´́uvel´́odési ház felújítása, par-
kok kialakítása,

— Közterületek rendezése, az oly köz-
kedvelt szök´́okút megépítése,

— Hivatásos t´́uzoltóság,
— Temet´́ofelújítások (ravatalozó, urnafal),
— Az azóta “elszalasztott” középiskolai

oktatás nappali tagozatának beindítása,
— Csökkent  munkaképesség´́uek számá-

ra munkahelyteremtés (FÖKEFE a
Templom utcában),

— Szér´́uskert utca, Tölgyfe utca és Jász-
teleki utcákban úthálózatfejlesztés.

Én nem egy ciklusra tervezek. Rétság
biztonsága, fejlesztése, a lakosság, a vál-
lalkozások harmóniája érdekében az
alábbi terveimet kívánom megvalósíta-
ni Önökkel együttm´́uködve: 
1.) Egyszer mindenki megöregszik, de

nem mindegy hogyan. Legyen korsze-
r´́u ápolási otthon a laktanyában! Meg-
tiszteljük a szépkorúakat, és munkahe-
lyeket hozunk létre a fiataloknak. 

2.) Az egészséget ´́orizni kell! A sz´́ur´́oprog-
ramokat mindenkinek komolyan kell
vennie. Kezdeményezem Rétságra
MR, CT és mammográfiai központ lét-
rehozását!

3.) Aki nehezen mozog, számíthat ránk!
Az egészségházzal együtt segítjük a
kismamák, a nyugdíjasok és a rokkant-
ak eljutását az intézménybe

4.) Ha baj van, legyen gyors segítség: be-
fejezzük az új és korszer´́u ment´́oállo-
más építését! 

5.) Munka nélkül nincs egészség. Ehhez a
cégek, vállalkozók segítsége nélkülöz-
hetetlen. Támogatom fejlesztési elkép-
zeléseiket!

6.) A sportkombi területén kényelmesen
elfér egy korszer´́u sportközpont is. A
mozgás meg ránk fér.  Befejezzük a
tanuszoda építését!

7.) Visszahozzuk a szakközépiskolai okta-
tást Rétságra! Fiatalítsuk és tegyük
vonzóbbá a várost!

8.) Ehhez építési telkek kellenek. A telekki-
alakítás már folyamatban, támogatom
is, de nem feledve az ésszer´́uséget. Le-
telepedési támogatást a fiataloknak!

9.) Folytatjuk az utak, közterületek és ját-
szóterek felújítását az egész városban.
A 2-es f´́outat biztonságosabbá tesszük
addig is, amíg meg nem épül az elke-
rül´́o út.

10.) Amit elkezdtünk, azt be is fejezzük:
tovább a Zöld Város programmal. 

11.) Megépítjük az új bölcs´́odét. 
12.) Legyen modern közösségi ház a Mik-

száth utcai faház helyén, ami helyt ad
egy korszer´́u menzának és a rendezvé-
nyeknek!

13.) Tartós segítséget nyújtunk az alacsony
öregségi nyugdíjban részesül´́oknek. 

14.) A jöv´́o el´́ol nem térhetünk ki: új digi-
tális megoldásokkal tesszük könnyeb-
bé, egyszer´́ubbé  a hétköznapokat

15.) A múltat is tiszteljük. Van, amire
büszkék lehetünk. Mutassuk meg Rét-
ság történelmét!

“Mint történész vallom, az a fontos, ami
összeköt minket, nem az, ami elválaszt. Én
ebben hiszek és ezért akarok dolgozni.”

Ehhez a közös munkához kérem az
Önök támogatását 2019. október 13-án.

Biztonságot, fejl´́odést és harmóniát
Rétságnak!

Varga Dávid Géza

FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt

Tisztelt rétsági Választópolgárok!
Köszönöm bizalmukat, melyet 5 éve

szavaztak meg nekem az önkormányzati
választásokon! 

Az elmúlt években munkásságom alatt
kell´́oképpen megismertem az önkormány-
zat és hozzá kapcsolódó intézményeinek,
azaz Rétság városának kollektív m´́uködé-
sét. Sokan ismerhetnek már, de akivel
esetleg még nem állt módomban szemé-
lyesen találkozni, azok számára írnék pár
sort magamról. 

35 évesen egyéni vállalkozóként dol-
gozom, autósiskolámat vezetem rétsági
székhellyel. 5 éve önkormányzati képvi-
sel´́oként próbálom segíteni a városvezetés
munkáját, magánemberként és vállalkozó-
ként is. Feleségemmel Rétságon élünk és itt
tervezünk családot alapítani. Szeretném a
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szül´́ok, nagyszül´́ok, gyermekek és fiatal
feln´́ottek számára is élhet´́o várossá tenni
Rétságot! 

Több civil egyesület tagjaként, számos
rendezvényen vettem részt az elmúlt
években, hogy csak a Magyar Vöröske-
reszt helyi egyesületének véradásait, vagy
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
programjait említsem. 

Tapasztalataim és a lakosság támoga-
tása arra ösztönzött, hogy a megszerzett
tudásomat felhasználva, f´́oállásban pol-
gármesterként fejlesszem tovább városun-
kat, otthonunkat.

F´́obb célkit´́uzéseim: 
— meglév´́o intézményeink m´́uködésének

felülvizsgálata, optimalizálása; 
— a városüzemeltetés tervszer´́u munkáinak

ütemezése, felújítási tervek készítése; 
— több száz fér´́ohelyes rendezvényház

kialakítása a volt CSMO épületében; 
— szorosabb kapcsolattartás intézménye-

ink vezet´́oivel, megismerve és nyo-
mon követve a rövid és hosszú távú
munkafolyamatokat; 

— környezetvédelem, szelektív hulladék-
gy´́ujtés, komposztálás és zöld hulla-
dék aprítógéppel történ´́o feldolgozása,
amely gép a teljes lakosság számára
hozzáférhet´́o lenne; 

— a jelenlegi lakásvásárlási problémákat
szeretném orvosolni, a laktanya terüle-
tén található épületek felújításával; 

— magánszemélyek felel´́otlen állattartási
anomáliájának megoldása; 

— több család részér´́ol is felmerült az
igény, id´́osebb szeretteiket rendezett,
ellen´́orzött körülmények között, biz-
tonságban szeretnék tudni - amely
nagy kihívás, de megoldandó feladat
számomra -, ezért célul t´́uztem ki egy
minimum 100 fér´́ohellyel rendelkez´́o
id´́osek otthonának kialakítását, ahol az
id´́osek nappali ellátásához szükséges
gondozási központ is helyet kapna. 

Kérem, támogassanak szavazatukkal és az
“Együtt Rétságért” mozgalom tagjait cél-
kit´́uzéseink elérésében, megvalósításá-
ban! 

Várjuk Önöket 2019. október 11-én
18:00-kor a Városi M´́uvel´́odési Központ-
ban, programismertet´́o, bemutatkozó la-
kossági fórumunkra! 
Tisztelettel: 

Varga Dávid Géza 
FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt 

Képvisel´́ojelöltek: 
Bakó Mónika FIDESZ-KDNP 
Bencsok Péter FIDESZ-KDNP 
Heged´́us Ferenc FIDESZ-KDNP
Kramlik Károly FIDESZ-KDNP

Bakó Mónika

FIDESZ-KDNP jelölt

Tisztelt rétsági Választópolgárok! 
Kedves Ismer´́oseim! 

A helyi közélet
új szerepl´́ojeként
szeretnék Önöknek
bemutatkozni! A
nevem Bakó Móni-
ka, születésem óta,
33 éve élek Rétsá-
gon, amely szá-
momra a valódi
otthont jelenti. Az
ország több telepü-
lésén, más országokban is megfordultam,
de mindig hazavágytam. Itt n´́ottem fel, ide
kötnek az emlékek, a családom. 

Általános iskolai tanulmányaimat is itt
végeztem, Vácon érettségiztem, majd
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
és okleveles vidékfejleszt´́o agrármérnök
végzettséget szereztem. Fels´́ofokú tanul-
mányaim mellett több tanfolyamon is részt
vettem, folyamatosan képzem magam, je-
lenleg jogi tanulmányokat folytatok. 

Az elmúlt években pályázatkezelés-
sel, projektmenedzsmenttel foglalkoz-
tam, majd tervez´́o-elemz´́o munkakört
töltöttem be. 2013-tól dolgozom a köz-
igazgatásban. Pályafutásom során hasz-
nos tapasztalatot szereztem összetett
közigazgatási és diplomáciai protokollal
kapcsolatos feladatokat illet ´́oen is. Je-
lenleg pályázatkezeléssel összefügg´́o
feladatokat látok el. Több agráriumhoz
köthet´́o szakmai bizottság szakért´́o tagja-
ként tevékenykedtem, mindezek mellett
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprog-
ramban intézményi mentorként vettem
részt. Számos település rendezvényére
kaptam meghívást, gasztronómiai ese-
mények szakmai részvev´́oje voltam. 

Bízom benne, hogy tudásomat, szak-
mai tapasztalatomat Önök által Rétság
Város javára fordíthatom! 

Szeretném, ha több területen változás
következne be településünkön, ezért a kö-
vetkez´́o programtervet ajánlom Önöknek:
— a pályázati lehet´́oségek kihasználása a

város fejl´́odése érdekében; 
— kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása

a településünkön m´́uköd´́o és a jöv´́o-
ben létesítend´́o vállalkozásokkal, va-
lamint az Ipari Parkban m´́uköd´́o válla-
latokkal; 

— új gazdaságfejlesztési koncepció ki-
dolgozása szakért´́ok bevonásával; 

— a buszforduló és környezetének tisztán
tartása, környezetvédelmi el´́oírások
betartása az egész településen, az ille-
gális szemételhelyezés, a szemetelés
elleni szigorú fellépés; 

— az önkormányzati tulajdonú utak, jár-
dák folyamatos karbantartása, vízelve-
zetési problémák kezelése; 

— a térfigyel´́o kamerarendszer kiépítésé-
nek folytatása; 

— a laktanya épületeinek és területének
hasznosítása, sportolási lehet´́oségek
megteremtése (pl. futópálya, stb.), ren-
dezvénytér kialakítása; 

— testvértelepülési program, a ciklus vé-
gére több településsel partnerkapcso-
lat kialakítása; 

— egészségügyi szolgáltatás-b´́ovítés,
fogorvosi ügyelet biztosítása; 

— kulturális programlehet´́oségek minden
korosztály számára; 

— együttm´́uködés, jó kapcsolat kialakítá-
sa a civil szervezetekkel, egyházakkal;

— kiemelt figyelmet kell fordítani az id´́o-
sebb korosztályra, f´́oleg az egyedül
él´́o id´́osekre, valamint a kisgyermekes
családokra; 

— a temet´́o területrendezési munkálatai-
nak folytatása, felújítási munkálatok
befejezése. 

Kiemelten fontosnak tartom az itt él´́okkel
a kommunikációt, melyet igyekszem fo-
lyamatosan fenntartani. 

Kérem, hogy 2019. október 13-án sza-
vazzon nekem bizalmat! 

Számítok Önre! 
Együtt Rétságért! 

Tisztelettel: 
Bakó Mónika 
képvisel´́ojelölt

Képvisel´́ojelöltek bemutatkozása
A jelöltek a ABC sorrendben kerülnek bemutatásra

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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Balla Balázs

független képvisel´́ojelölt

Balla Balázs va-
gyok, 31 éves. Szü-
letésem óta Rétsá-
gon élek, itt n´́ottem
fel szüleimmel és
két testvéremmel.
Balassagyarmaton
a Kereskedelmi-és
Vendéglátóipari
Szakközépiskolá-
ban szakácsként
végeztem, majd a munka mellett a rétsági
gimnázium esti tagozatán érettségit sze-
reztem. 11 éve a rétsági Ipari park egyik
gyárában dolgozok, jelenleg csoportveze-
t´́oként. 

Fiatalkori hobbim már komoly ver-
senysporttá n´́otte ki magát számomra,
melynek kapcsán az országot járva renge-
teg tapasztalatot szereztem, s láttam más
falvak, városok, hogyan teszik szebbé,
jobbá településüket! Ennek példáján sze-
retném a látottakat, s gy´́ujtött tapasz-
talatokat hasznosítani, mint képvisel´́o!
Mondhatom, hogy élsportolóként és Gu-
inness rekorderként (2017- Extrém Nap
Rétság) sok helyre elvittem kis városunk
hírnevét.

Civil emberként és sportegyesületi
tagként is sok tevékenységben részt vet-
tem, ami Rétság javát szolgálta! 
Eddigi eredményeim:
— Fakocsi futam gyermekeknek a rétsági

Általános Iskolában (szervez´́o)
— Jégkorcsolya pálya készítése, karban-

tartása (sportegyesületi tagként)
— Ajándékgy´́ujtés helyi rászoruló gyer-

mekeknek
— Ingyenes gyermekmotoroztatás, moto-

ros bemutatók (sportegyesületi tagként)
— Kresz park felfestése (résztvev´́o)
— Ládaderbi (ötletgazda és szervez´́o)
— Extrém Nap sorozat (szervez´́o)
Képvisel´́oi küldetésem, terveim:
— Helyi egyesületek egyenl´́o és igazsá-

gos támogatása
— Pályázatok maximális kihasználása,

önkormányzati bevételek közösségi,
fejlesztési hasznosítása

— Óvoda parkoló kialakítása, úthálózat
javítása, fejlesztése

— Sport és kultúrprogramok támogatása,
szervezése minden korosztály számára

— Laktanya épületeinek megmentése,
hasznosítása (Id´́osek otthona, lakások
kialakítása)

— Komposztáló kialakítása az Önkor-
mányzat és a lakosság számára

— Szabadtéri színpad kialakítása, közte-
rek, épületek, buszmegálló fejlesztése

— Alternatív energia (napelem park) ki-
alakításának támogatása

Az utóbbi években úgy érzem beérett egy
fiatalabb generáció, akikben van lendület,
s képesek új ötletekkel, tervekkel szebbé,
élhet´́obbé tenni városunkat! Az összefo-
gás adott már csak a lehet´́oség hiányzik!
Ezzel az összefogással és az id´́osebb kor-
osztály tapasztalatával még sokra lehe-
tünk képesek! Amennyiben felhatalma-
zást kapok, hogy képviseljem szeretett vá-
rosunk további fejl´́odését úgy kérem szé-
pen szavazzanak rám!

Hozzuk lendületbe Rétságot együtt,
egymásért!

Bencsok Péter

FIDESZ-KDNP képvisel´́ojelölt

Tisztelt rétsági Választópolgárok! 
Kedves Ismer´́oseim! 

Bencsok Péter
vagyok, 36 éves,
cégtulajdonos,
egyesületi és kari-
tatív vezet´́o, gyer-
mekkorom óta rét-
sági lakos. 

Kipróbáltam
magam az élet szá-
mos területén, lak-
tam több városban,
országban, bejártam a fél világot, de a szí-
vem mindig visszahúzott, és úgy döntöt-
tem, nem hagyom már el Rétságot, végleg
itt maradok. Úgy gondolom, az elmúlt tíz
év rendezvényszervez´́oi, közösségformá-
ló és karitatív munkáimmal - pár éve már
határainkon túl is - bizonyítottam, hogy
számomra az összetartás, a közösség és
mások segítése a legfontosabb. 

Varga Dávid Géza polgármesterjelölt úr-
ral folytatott beszélgetésem során beláttam,
hogyha komolyabb támogatást szeretnék vá-
rosfejlesztési projektjeimhez, azt csak a kor-
mánypárttól várhatom, így csatlakoztam a
csapathoz. Most nem számít a politikai nézet,
nem számít a b´́orszín, sem a vallás, csakis kis
városunk. Ötösünk teljesen más ember, más
társaság, más baráti kör, ezért hiszek a közös
sikerben, mert így Rétság minden rétegével
közeli kapcsolatban vagyunk, leszünk. 

S ami a legfontosabb, hogy ugyan azt
valljuk, szívvel, lélekkel, Együtt Rétságért!

Képvisel´́oi programomból néhány
pontot szeretnék kiemelni: 
— A Hunyadi ligetben és a 400-as területén

egy szabadid´́opark, m´́ufüves focipálya és
lelátó, futópálya és edz´́opark kialakítása. 

— Szintén a ligetben szabadtéri mozi,
gyermekeknek mesedélutánokkal,
id´́oseknek klasszikus filmvetítésekkel.

— Szeretném, ha közös programok len-
nének Tolmáccsal és Bánkkal: Majá-
lis, Szépkorúak Napja, egyéb közössé-
gépít´́o programok. 

— Komolyabb önkormányzati támogatás
mellett az Extrém Nap megszervezése.

— Tárgyalásokat kezdeményeztem az Eu-
rópában is egyedülálló Lombház Park
Hotel (Boszorkány tanya) létrehozásá-
val kapcsolatban. Ez a mesebeli park
növelné városunk turisztikai vonzerejét.

— A Csíki Sörgyárral együttm´́uködve a
Bon-bon Presszót kultúrbárrá alakíta-
nánk, területét megnövelnénk, hang-
szigetelnénk. Ezt követ´́oen zenés kul-
túrestek, tehetségkutatók, stand up,
gyermekeknek és feln´́otteknek szóló
programok lennének.

— A település mellett egy sport tó kiala-
kítását lehetne megvalósítani. 

— Erdélyi testvértelepülési program. 
Arra kérem, hogy 2019. október 13-án tá-
mogasson szavazatával! Együtt Rétságért!
Tisztelettel: 

Bencsok Péter 
képvisel´́ojelölt

Heged´́us Ferenc

FIDESZ-KDNP képvisel´́ojelölt

Tisztelt rétsági Választópolgárok! 
Kedves Ismer´́oseim! 

El´́oször is sze-
retnék köszönetet
mondani, hogy az
Önök bizalmából
az elmúlt ciklusban
Rétság Város pol-
gármestere lehet-
tem! De eljött a
változás ideje! 

Köszönöm,
hogy támogatásuk-
kal lehet´́ové tették
indulásomat az idei, 2019. október 13-i
választáson is, amelyen ismét a Fidesz-
KDNP képvisel´́ojelöltje vagyok!

Közös elképzeléseink megvalósítása
érdekében indulok a megmérettetésen.
Célom továbbra is a pályázati lehet´́oségek
kihasználása, a lakosság terheinek csök-
kentése, életkörülmények javítása, mun-
kahelyteremtés. 

Arra kérem, hogy 2019. október 13-án
szavazzon nekem bizalmat! 

Együtt Rétságért! 
Tisztelettel: 

Heged´́us Ferenc 
képvisel´́ojelölt
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Jávorka János 

független képvisel´́ojelölt

Kedves Rétsági Választópolgárok!
Néhány gondo-

latban kívánom tá-
jékoztatni a Tisztelt
Választókat az el-
múlt id´́oszakban
végzett önkor-
mányzati képvise-
l´́oi munkámról:

Mint önkor-
mányzati képvise-
l´́o, és mint a Rétsá-
gi Polgár´́or Egyesület vezet´́oje, mindig
nagy figyelmet fordítottam és fordítok a
város lakosainak biztonságára, a közbiz-
tonság er´́osítésére és a b´́uncselekmények
megel´́ozésére. A Rétsági Polgár´́or Egye-
sület a közterületekre az els´́o térfigyel´́o
kamerákat pályázati forrásból telepítette.
Mint önkormányzati képvisel´́o, több alka-
lommal önálló el´́oterjesztésben kezdemé-
nyeztem a térfigyel´́o rendszer b´́ovítését.
Ezeket a javaslatokat a Képvisel´́o-testület
elfogadta. Így ma már 59 darab kamera
látja éjjel és nappal, hogy mi történik a
város közterületein, az utakon, a parkok-
ban, a játszótereken, a parkolókban, a
buszfordulóban, valamint az intézmények
(óvoda, iskola, Polgármesteri Hivatal,
M´́uvel´́odési Központ) területein. Nem le-
het úgy a város közterületein átmenni, el-
menni, hogy annak ne legyen követhet´́o
nyoma.  ´́Oszintén megállapíthatjuk,
hogy Rétság egy biztonságos település! 

Mint önkormányzati képvisel´́o kezde-
ményeztem a Mindszenty - Pallavicini
emlékm´́u díszkivilágításának és bizton-
ságos védelmének a megvalósítását, vala-
mint az emlékm´́u környezetének méltó
módon történ´́o kialakítását. Kezdemé-
nyeztem az iskola el´́otti kis játszótér bal-
esetveszélyes elemeinek a lebontását és
új, biztonságos játszótéri elemek elhelye-
zését a játszótéren, illetve a KRESZ park
területén. Kezdeményeztem a KRESZ
parkban ivókút létesítését.

 Kezdeményeztem a Nyárfa utcai lép-
cs´́ofeljárók felújítását, valamint a Rózsa-
völgy út 2-8. számú társasházak el´́otti be-
járók, gépkocsi parkolók kialakítását és a
zöld felületek felújítását. Az eltelt id´́o-
szakban számtalan esetben kerestek meg
egyéni és közösséget érint´́o problémákkal
helyi lakosok. A kérelmeknek a lehet´́osé-
gek függvényében minden esetben eleget
tettem, illetve hatáskörömet meghaladó
eseteket továbbítottam az illetékes ható-
ságnak, további ügyintézés céljából. 

 A Szociális Bizottsághoz beérkezett

Kotroczó Balázs

független képvisel´́ojelölt

Röviden bemutat-
kozom akik még
nem ismernek:

Salgótarjánban
születtem 1953-
ban. Ifjúságomat
megyénk legkele-
tibb településén,
Nádújfaluban töl-
töttem el, melyre
mindig meleg szív-
vel gondolok vissza.

Fiatal éveim után a Rend´́ortiszti F´́o-
iskola elvégzését követ ´́oen 1978-ban ke-
rültem Rétságra. A 2006-os nyugdíjba
vonulásomig vezet ´́oi munkaköröket töl-
töttem be a Rétsági Rend´́orkapitánysá-
gon.

1981-ben n´́osültem meg, házassá-
gunkból egy fiúgyermek született.

2006 óta vezetem városunk legna-
gyobb létszámú civil szervezetét a PRO
URBE díjas Rétsági Városi Nyugdíjas
Klubot. Szinte nincs olyan városi ren-
dezvény, amelynek sikeres lebonyolítá-
sában valamilyen formában ne vennénk
részt:
— Klubunk 2005-ben élesztette újjá a

szüreti rendezvényeket
— Az évek folyamán beindítottuk a

nyugdíjas tagok rendszeres színházlá-
togatását

— Klubunk a legjelent´́osebb civil szerve-
zet a szociálisan rászorultak megsegí-
tésében

Tagja vagyok még a helyi Polgár´́or Egye-
sületnek. A Diósjen´́oi Sporthorgász Egye-
sületnél és a Kétbodonyi Horgászegyesü-
letnél több, mint 15 éve vagyok vezet´́osé-
gi tag.
— Javaslatomra emelkedett 100.000 fo-

rinttal a két nyugdíjas szervezet támo-
gatása.

— Mint a Szociális Bizottság tagja, fel-
használva széles kör´́u személyi isme-
reteimet segítek a beadott kérelmek el-
bírálásában. Rendkívüli eseményeknél
soron kívül segítettünk.

— Célkit´́uzésem megvalósul - amit fele-

kérelmeket minden esetben megtárgyal-
tuk. A beérkezett kérelmekben, beadvá-
nyokban megfogalmazott kérések alapján
a Szociális Bizottság megfelel´́o anyagi se-
gítséget, támogatást biztosított. Váratlan
helyzetekben a bajbajutott családoknak
soron kívül, azonnali anyagi támogatást
biztosítottunk.
Tisztelt Rétsági Választópolgárok! 

A következ´́o öt évre vonatkozó, meg-
valósítandó feladatokat egy “Középtávú
városfejlesztési programban” kívánom a
leend´́o Képvisel´́o-testület elé terjeszteni.
Fontosnak tartom az alábbiakat: 
1./ Új városrész kialakításának érdekében,

az önkormányzat tulajdonában lév´́o 34
hektáros területen önálló, összközm´́u-
ves telkek biztosítását az építeni szán-
dékozók részére.

 2./ Egy többfunkciós “Közösségi Ház”
megvalósítását, ebben a civil szerve-
zetek rendezvényei számára minden
feltétel biztosítását, továbbá az iskolai
napközis étkeztetés korszer´́u feltétele-
inek biztosítását.

3./ Fontosnak tartom az Orgona - köz -
Iskola tér - Óvoda - Mikszáth út terü-
letére tervezett, csapadékvíz elvezeté-
sére vonatkozó terv Képvisel´́o-testület
általi elfogadását és megvalósítását.

4./ Közterületek, parkok, játszóterek to-
vábbi fejlesztését.

5./ A temet´́o területének felülvizsgálatát, a
közlekedési feltételek javítását, a kerí-
tés befejezését, új temetkezési parcel-
lák és urnafal kialakítását.

6./ A közterületek, parkok rendjének, álla-
potának folyamatos fenntartását, fej-
lesztését.

7./ A város közbiztonságának további er´́o-
sítését, a térfigyel´́o rendszer b´́ovítését,
a civil szervezetekkel való együttm´́u-
ködés folyamatos biztosítását, munká-
juk segítését.

8./ Az önkormányzati intézmények (Óvo-
da, Polgármesteri Hivatal, M´́uvel´́odési
Központ, Családsegít´́o és Gyermekjó-
léti Központ) tevékenységének segíté-
sét, támogatását.

Munkám során a tervszer´́uséget, a takaré-
kos gazdálkodást, a kiszámíthatóságot, a
széleskör´́u együttm´́uködést, a törvényes-
séget, az összefogást, a megfelel´́o szakmai
felkészülést, a teljes nyilvánosságot, és a
lakosság teljes kör´́u tájékoztatását kívá-
nom érvényesíteni.
Tisztelt Rétsági Választópolgárok! 

Rétság egy kis város, itt szinte min-
denki ismer mindenkit. Önök tudják,
hogy ki vagyok és milyen munkát vé-
geztem. Tisztelettel kérem, hogy ezek
alapján ítéljék meg a tevékenysége-
met!

Kérem, hogy 2019. október 13-n tisz-
teljenek meg szavazatukkal, hogy az álta-
lam vázolt feladatokat a következ´́o id´́o-
szakban,  “Együtt - Közösen - Minden-
kiért” megvalósíthassuk!
 Tisztelettel és köszönettel:

 Jávorka János
képvisel´́ojelölt
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ségem is, mint volt képvisel´́o javasolt
- a MOL benzinkútnál tervezett busz-
megálló rövidesen átadásra kerül.

— Képvisel´́oségem óta többet és hatéko-
nyabban tudtam segíteni a civil szer-
vezeteknek. 

— A kampány id´́oszakban hirtelen meg-
n´́ott azok száma akik képvisel´́oség-
hez akarnak jutni. Ennek érdekében
szépeket ígérnek, de eddig viszont
semmi nem tettek a település érdeké-
ben.

— Legyünk büszkék városunkra és az el-
ért eredményekre.

Pár gondolat célkit´́uzéseimr´́ol megvá-
lasztásom esetén:
— Pályázati lehet´́oségek hatékonyabb ki-

használása a város fejlesztése érdeké-
ben

— A lakosság gyarapodása, fiatalok meg-
tartása érdekében a 34 ha területen
építési telkek kialakítása

— A település szennyvízhálózatának,
csapadékvíz elvezetési rendszerének
felülvizsgálata és felújítása

— Rétság úthálózatának, meglév´́o járdái-
nak felülvizsgálata és éves ütemterv-
ben történ´́o felújítása, közkívánatra
“baba - barát” járdák építése

— A busz pályaudvaron váróépület és pe-
ron megépítése, árnyékoló tet´́ok kiala-
kítása a peronok fölé

— Modern, komfortos mobil színpad be-
szerzése a szabadtéri rendezvények
megtartására

— A közterületek, parkok, játszóterek
fejlesztés b´́ovítése, többek között Szé-
chenyi és Ady úti játszóterek körbeke-
rítése

— A civil szervezetek támogatásának
er´́osítése, együttm´́uködésük összehan-
golása, rendezvényeikhez megfelel´́o
feltételek biztosítása

— Az iskolai étkeztetés körülményeinek
javítása

— A volt honvédségi sportpályán lév´́o
épület sport célú hasznosítása, a futó-
pálya felújítása

— Úgy mint eddig, képvisel´́oi tiszteletdí-
jam nagy részének nemes célkit´́uzé-
sekre való fordítása

— Még tovább kell er´́osíteni városunk
vezet´́o szerepét járásunk irányításában
minden téren

Ezúton is köszönöm mindenkinek akik az
ajánlóívem aláírásával lehet´́ové tették a
választáson való indulásomat.

Kérem, hogy a választás során is
tiszteljenek meg a szavazatukkal.
Köszönettel:

Kotroczó Balázs 
képvisel´́ojelölt

Kramlik Károly

FIDESZ-KDNP képvisel´́ojelölt

Tisztelt rétsági Választópolgárok! 
Kedves Ismer´́oseim! 

A nevem
Kramlik Károly, 64
éve, születésemt´́ol
kezdve Rétságon
élek. N´́os vagyok,
két feln´́ott gyer-
mekem van. 

Általános isko-
lai tanulmányaimat
Rétságon végez-
tem, majd a buda-
pesti Vági István Épít´́oipari Szakközépis-
kolában magasépít´́o technikus szakkép-
zettséget szereztem. 

Épít´́oipari vállalkozóként tevékenyke-
dem. Jelmondatom: “Nem bontani aka-
runk, hanem építeni.” 

Arra kérem, hogy 2019. október 13-án
támogasson szavazatával! 

Együtt Rétságért! 
Tisztelettel: 

Kramlik Károly
képvisel´́ojelölt

Majnik László

független képvisel´́ojelölt

Nyugdíjas vagyok,
42 éve családos.
Két feln´́ott fiam
van és két csodála-
tos unokám. 1994.
óta minden önkor-
mányzati választá-
son indultam, 20
évig voltam képvi-
sel´́o. 14 évig vol-
tam a pénzügyi bi-
zottság elnöke, így a pénzügyekkel és a
gazdálkodással összefügg´́o körülménye-
ket, szabályokat és elvárásokat ismerem,
bár a szabályok, az önkormányzatok lehe-
t´́oségei is folyton változnak. 

Elveim, felfogásom, az emberekhez,
közösségekhez való viszonyom szinte
feln´́otté válásom óta és attól kezdve,
hogy a közösségi, közéleti munkába fia-
talon bekapcsolódtam, változatlan. Szá-
momra mindig az egyszer´́u, köznapi em-
ber áll a középpontban. Úgy gondolom,
korábban is így gondoltam, hogy pártos-
kodás, pártpolitika helyett várospoliti-
kát, a választókat kell képviselni, és
együttm´́uködni azokkal, akik hasonló
elképzelésekkel, célokkal és progra-

mokkal készek a város lakóinak érdekeit
szem el´́ott tartva és képviselve tenni en-
nek érdekében.

Tudom azt is, hogy egy önkormányzat
lehet´́oségei korlátozottak, nem tud min-
den elképzelést megvalósítani. Ugyanak-
kor azt is tudom, hogy gyakran a szándé-
kon, az akaraton, a kezdeményezésen mú-
lik, hogy a rendelkezésre álló forrásokat
mire fordítjuk.

1997-ben a polgár´́or csapat alapító
tagja és 2004-ig vezet´́oje voltam. Egyesü-
letté válása óta elnökhelyettesként m´́ukö-
döm, 2015-t´́ol a Megyei Polgár´́or Szövet-
ség Elnökségének tagja vagyok. Több
mint egy évtizede állok a zebránál, ügyel-
ve az iskolába men´́ok biztonságára. Ren-
dezvények biztosításában, más polgár´́or
szolgálatokban is részt veszek, esetenként
a rend´́orséggel együtt is. A polgár´́orség
további m´́uködését, fejlesztését, támoga-
tását a közbiztonság, közlekedésbiztonság
er´́osítését továbbra is kiemelten fontos fel-
adatnak tartom.

Azt vallom, hogy különösen a vá-
lasztott testületeknek, els´́odleges fel-
adata és kötelessége, hogy a választók,
az állampolgárok helyzetének javítása
érdekében végezzék munkájukat. Ez
alapvet ´́oen három területet ölel fel: -
az élet (a létezés) feltételek kialakítá-
sa, fenntartása, fejlesztése; - az ehhez
szükséges források megteremtése; -
valamint olyan környezet kialakítása
és fejlesztése, ahol amellett, hogy jól
érzi magát az ember, megtalálja a szá-
mára szükséges szolgáltatásokat, egy-
szer´́uen és könnyen el tud igazodni
akár közlekedés, akár hivatalok, akár
pénzügyek, akár közéleti, akár szaba-
did´́o eltöltésének tekintetében is.

Támogatok minden olyan kezdemé-
nyezést, programot, amelyek erre irányul-
nak, ezeket a célokat szolgálják. 

Kiemelek néhány, számomra különösen
fontosnak tartott feladatot:
— Szükségesnek tartom, hogy napi,

rendszeres kapcsolat alakuljon ki a
Rétságra letelepedett cégek, a tele-
pülésen m´́uköd´́o vállalkozások, vál-
lalkozók és az önkormányzat között.
Egymás problémáit minél jobban
megismerve, hatékonyabban tudunk
együttm´́uködni azok megoldásában,
ezzel fejlesztve akár a szolgáltatások
színvonalát, akár a rétsági munka-
vállalók munkavégzésének körülmé-
nyeit is. 

— Újabb munkahelyek létesítésének ösz-
tönzése és segítése szükséges az itt él´́o
(és sokfelé távozott-távozó) fiatalok
számára is, hogy a településen marad-
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janak, sajátos életüket és helyzetüket a
településen alakítsák, itt találják meg
boldogulásuk lehet´́oségét, és közéleti
szerepüket is. 

— A település szociális helyzetét, össze-
tételét feltérképezve és alaposan meg-
ismerve érjük el, hogy ne az esemé-
nyek után kullogjunk, hanem a fo-
lyamatos tör´́odés, a gondoskodás le-
gyen jellemz´́o. Különösen a támoga-
tásra szorulók érezzék, hogy nem ma-
radnak magukra, az önkormányzat sa-
ját lehet´́oségeivel segít, ha szükség
van rá.

— Át kell gondolni, hogy milyen megol-
dásokkal lehet segíteni a fiatalok, kü-
lönösen a családalapítás el´́ott állók la-
káshoz jutását. Újra kell gondolni a
szociális bérlakás programot, valamint
a szükséghelyzetekhez igazodó, átme-
neti lakások létrehozását.

— Továbbra is fontos feladat, a pályázati
lehet´́oségek kihasználásával is, hogy a
település összképe, intézményeinek és
közterületeinek állapota, megjelenése
tovább javuljon, beleértve a parkok,
játszóterek, épületek, parkolók helyze-
tét is. 

— Megalázónak és a végzend´́o munka le-
nézésének tartom a közmunkások je-
lenlegi foglalkoztatásának és bérezé-
sének körülményeit. Kezdeményezni
fogom, hogy a jelenlegi és leend´́o köz-
munkások - akár a központi támogatás
és elvárások figyelmen kívül hagyása
mellett és saját szervezeti kereteken
belül - a közmunkás státusz helyett le-
gyenek folyamatos munkaviszonyban
foglalkoztatva rendes bérért.

— A közlekedés fejlesztése és a 2. sz.
f ´́oút elkerül´́o szakaszának építése el-
engedhetetlenül fontos, nem mond-
hatunk le róla. Ez állandó feladatot,
utánajárást, kezdeményezést igé-
nyel. 

— Az autóbusz forduló le- és felszálló
helyeinél szükségesnek tartom es´́ové-
d´́ok létesítését. 

Köszönöm támogatásukat. Kérem,
hogy szavazzanak rám október 13-án,
hogy képviselni tudjam Önöket és meg-
valósulhassanak a fentiekben felsorolt
céljaim.

Majnik László
képvisel´́ojelölt

Mez´́ofi Zoltán

független képvisel´́ojelölt

Mez´́ofi Zoltán bemutatkozása és
programja a polgármesterjelölteknél
olvasható a 3. oldalon

Putyer Gyuláné

független képvisel´́ojelölt

Putyer Gyuláné va-
gyok, 1972-ben
költöztünk Rétság-
ra, szakképzettsé-
gem mérlegképes
könyvel´́o. Rétság
lakosainak érdekeit
szeretném képvi-
selni, amennyiben
bizalmat szavaz-
nak személyem-
nek, és a képvisel´́o-testület tagjává válasz-
tanak. Részemr´́ol nem az a lényeg, ki mi-
lyen párt tagja vagy szimpatizánsa, els´́od-
leges, hogy Rétság város lakosainak jó
ügyét szolgálja, a fiatalok is megtalálják
számításaikat, szabadidejüket kulturált
környezetben tölthessék el. Lényeg az,
hogy a különböz´́o képvisel´́o-testületi ta-
gok a közös célokért együttm´́uködjenek,
döntésekben mindig részrehajlás nélkül
kell résztvenni. 

Ha Önök is úgy gondolják, szavazza-
nak rám, bizalmukkal nem visszaélve sze-
retném Rétság város közösségének érde-
két szolgálni.

Putyer Gyuláné

Sági Alex

JOBBIK jelölt

“Er´́osebb,Lendületesebb Rétságért” 
Tisztelt Választópolgár!

Sági Alex va-
gyok a szavazólista
10. képvisel´́ojelölt-
je. Köszönetet sze-
retnék mondani
önöknek, hogy tá-
mogatásukkal lehe-
t´́ové tették indulá-
somat az október
13-i választáson.

1992. Novem-
ber. 24-én születtem Balassagyarmaton,
és 1995 óta élek Rétságon,a mi kedves kis
városunkban.

2012-ben végeztem el a középiskolát
szakácsként (jó eredménnyel), és azóta a
“kedvenc hobbimban” dolgozom.

2013-2016 között sikerült Németor-
szágot is megjárni, és hasznos tapasz-
talatokkal gazdagodtam.

Úgy gondolom, Rétságra változás
szükséges, ezért szeretném ismertetni a 11
pontból álló programomat.

A programom: 
1. A volt laktanya átalakítási lehet´́oségei-

nek felmérése (id´́osek otthona, lakha-
tási célok)

2. Közutjaink, kiemelten Kossuth utcában
és a Rákóczi utca 53-59 el´́ott az út
rendbe tétele, rendszeres karbantartása

3. Rétság kulturális életének fejlesztése, a
M´́uvel´́odési Ház el´́oadótermének ki-
használása (stand-up comedy-k, el´́oa-
dások, koncertek, gyermekbarát m´́u-
sorok havi szinten)

4. A tornaterem ingyenes biztosítása a
sportolni vágyó Rétságiaknak

5. Gyógyszertári és fogorvosi ügyelet fel-
tételeinek megteremtése hétvégén,
gyógyszer házhozszállítás id´́osebbek-
nek és egészségi állapot alapján rászo-
rulóknak

6. Természeti környezetünk kiemelt gon-
dozása, fák ültetése. A szeméthelyzet
kezelése, több kuka telepítése a közte-
rületekre, a Jen´́oi-patak környékének
rendbetétele.

7. Állatmenhely létrehozása, a kóbor álla-
tok kezelése 

8. Koruk, egészségi állapotuk miatt rászo-
rulók részére gépkocsis szállítás meg-
teremtése a hét egyes napjain (orvosi
rendel´́o, temet´́o, bevásárlás stb.)

9. Szórakozási lehet´́oségek megteremtése
a fiataloknak: Egy “Rétság-nap” és
egy gasztronómiai nap elindítása.

10. Turisztika fellendítése: Jásztelekpusz-
ta emlékének gondozása, Benyovszky
kripta felújítása, terület karbantartása.

11. A rétsági emberekkel való folyamatos
kommunikáció, az adott észrevételek
és problémák közös megoldása.

Amennyiben alkalmasnak tart, kérem
október 13-án támogasson engem sza-
vazatával. 

Sági Alex

Salgai Imréné

független képvisel´́ojelölt

Szociálisan érzé-
keny, és lokálpatri-
óta vagyok.

Kire mondják,
hogy szociálisan
érzékeny?
— aki hamar ész-

reveszi mások
baját 

— nem csak a sze-
génységet

— nem tud szó nélkül elmenni mások ba-
ja mellett.

A karitatív tevékenység rendkívül sokrét´́u.
Segíteni nagyon sokféleképp tudunk.

Segíthetünk saját munkánkkal, id´́onk
felajánlásával, vagy pénzadományokkal.
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A teljesség nélkül felsorolt segít´́o
munkákkal jelzést szeretnék adni, hogy a
segít´́okészség természetes emberi tulaj-
donság, és könnyen felébreszthet´́o mind-
nyájunkban. Értéknek tekintem a másik
embert és a munkáját.

Ebben a szellemben szeretnék dolgoz-
ni a képvisel´́o testületben. Amennyiben
bizalmat kapok Rétság város szavazó pol-
gáraitól.

Salgai Imréné

Szabó Klára

független képvisel´́ojelölt

1. Pénzügyi, vál-
lalkozási, adózási,
munkaügyi szak-
értelem

1990-t´́ol két vá-
lasztási ciklust ki-
véve tagja voltam
az önkormányzat
Pénzügyi Bizottsá-
gának. Figyelem-
mel kísértem az ön-
kormányzat gazdálkodását,  az én javas-
latomra került be a napirendek közé a
kinnlev´́oségek behajtására tett intézkedé-
sek ellen´́orzése. Javaslataimmal segítet-
tem az egyes napirendek döntéshozatalá-
nál. Tagja, illetve elnöke voltam a Közbe-
szerzési Bizottságnak, tudásommal segí-
tettem annak munkáját. Továbbra is fon-
tosnak érzem, hogy üzemgazdászként
szakmai tapasztalataimmal segítsem az
önkormányzatot feladatainak ellátásában.
2. Környezetvédelem

Lelkes környezetvéd´́oként többször
jártam körbe településünk bel- és külterü-
leteit, feltérképezve az illegálisan lerakott
hulladékok helyszíneit. Bizottsági ülése-
ken rendszeresen jeleztem az önkormány-
zat felé ezt a problémát, segítve ezzel a
hulladékgy´́ujtés helyszíneinek kiválasztá-
sát. A laktanyában a hangárokban és kör-
nyékén elhelyezett óriási mennyiség´́u hul-
ladék és gumi elszállítására többször tet-
tem javaslatot. Ezt a fontos feladatot to-
vábbra is magaménak érzem, megválasz-
tásom esetén a környezet védelmét ki-
emelten fogom képviselni.
3. Kulturális élet

Rétság város kulturális életének színe-
sítését kiemelt feladatként kell kezelni.
Múltunk nagyjaival, azon belül a régen élt
magyar nagyasszonyok életével megis-
mertettem már hallgatóimat. Ezt folytatni
szeretném, nemcsak ebben az évben, de
terveim között szerepel a következ´́o évi
el´́oadások megtartása is. Városunkban im-
már rendszeres a kora ´́oszi nótaest meg-

tartása. Ennek a programnak a megszüle-
tését kezdeményeztem, szerveztem, és ezt
a hagyományt folytatni szeretném. Min-
den évben megújul az el´́oadás, a további-
akban több ötlettel segíteném a szervez´́o-
ket. Életrajzi ihletés´́u írásaimmal szere-
peltem a Spangár antológiákban, valamint
egyik írásommal elnyertem a Spangár dí-
jat is. Nemcsak történelemmel, hanem iro-
dalommal kapcsolatos el´́oadások szerve-
zését is tervezem. Fontosnak tartom, hogy
városunkban nyári szabadtéri zenei progra-
mok megtartására is sor kerüljön, ezzel is
színesebbé téve városunk kulturális életét.
4. Egészséges életmód

Az egészséges életmódra nevelés na-
gyon fontos napjainkban. Ezen belül meg-
ismertettem az érdekl´́od´́oket a gyógynö-
vények használatával. Gyógynövény Ba-
ráti Kört alapítottam, tagjainak kirándulá-
sokat, gyógynövény kertek látogatását
szerveztem. Mivel ebben a témában rend-
szeresen képzem magam, el´́oadások meg-
tartásával segítem a lakosságot egész-
ségének meg´́orzésében. A továbbiakban
más témákban is b´́ovíteni szeretném  a
Baráti Kör  programjait,  valamint  más
el´́oadók érdekes kutatási eredményeivel is
megismertetném a lakosságot. Mivel az
egészséges  életmód  része  a  sport is,
feladataim közé sorolom a tönkretett futó-
pálya teljes felújítását is. 

Köszönöm, hogy lehet´́ové tették in-
dulásomat a képvisel´́o választáson.
Amennyiben egyetértenek elképzelése-
immel, 2019. október 13-án tiszteljenek
meg szavazataikkal!

Szabó Klára
képvisel´́ojelölt

Dr. Szájbely Ern´́o

független képvisel´́ojelölt
 Rétságon dolgo-

zom, mint fogor-
vos, emellett 1990-
t´́ol, az akkor létre-
hozott Egyesített
Egészségügyi és
Szociális Intéz-
mény igazgató f´́o-
orvosi teend´́oit is
elláttam, egészen
az intézmény
2013-ban történt megszüntetéséig. Ezen
id´́oszakban a nevemhez f´́uz´́odik többek
között a gyógytorna, a fizikóterápia, a la-
boratórium, és a gyógymasszázs beveze-
tése Rétságon, továbbá a szemészeti, reu-
matológiai és n´́ogyógyászati szakrendelé-
sek beindítása. Mint megyei képvisel´́o én
kezdeményeztem, hogy kerüljön létreho-

zásra a Ment´́oállomás Rétságon, és ezt a
célt sok-sok utánjárással, folyamatos
egyeztetésekkel sikerült is elérni.

Többek között a fenti tevékenysége-
kért kaptam meg az Egészségügyi Minisz-
tert´́ol a  “Kiváló Munkáért” kitüntetést,
míg a Nógrád Megyei Közgy´́ulés a megye
legmagasabb egészségügyi kitüntetésével,
a “Perliczi János” díjjal tüntetett ki. 

Rétság Város Önkormányzata a “Pro
Urbe” és a “Város Szolgálatáért” díjak-
kal ismerte el a városért, a közösségért
végzett munkámat.

1990-t´́ol hat választási ciklusban is
tagja lehettem Rétság Város Önkormány-
zat Képvisel´́o-testületének, ahol  külön-
böz´́o bizottságok vezetésével bíztak meg.
A legutóbbi két ciklusban, 2010-t´́ol, a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsá-
got vezettem. Felel´́os és kell´́oen átgondolt
döntésekkel új pályára kellett állítani az
önkormányzat gazdálkodását. Ezen id´́o-
szak alatt a költségvetési hiány, valamint
a hitel kifejezések ismeretlen fogalommá
váltak Rétságon.

Tevékenyen részt vettem annak idején
a Rétsági Ipari Park koncepciójának ki-
dolgozásában, és nagy öröm számomra,
hogy az akkori elképzelések valósággá
váltak. Az ott letelepedett üzemek révén
egyrészt új munkahelyek jöttek létre, más-
részt ezek az üzemek helyi adófizet´́oként
nagy mértékben hozzájárulnak a város
gazdasági stabilitásához.  

A Rétsági Járóbeteg-szakellátó Köz-
pont m´́uködésének beindításában és fel-
ügyeletében szintén közrem´́uködtem, az
elmúlt években pedig az intézmény mun-
káját kellett folyamatosan figyelemmel
kisérnem, mint a f´́otulajdonos rétsági ön-
kormányzat által delegált képvisel´́o. En-
nek megfelel´́oen én képviselem Rétság
Város Önkormányzatát az intézményt
m´́uködtet´́o Kft. legf´́obb döntéshozó szer-
vében, a taggy´́ulésben, ahol az intézmény
tevékenységét meghatározó legfontosabb
döntések születnek.

Az intézmény m´́uködése örvendetes
módon országosan is példaérték´́u.

Megválasztásom esetén minden er´́om-
mel arra fogok törekedni, hogy a város
fejl´́odését minden rendelkezésre álló esz-
közzel segítsem, ehhez pedig megfelel´́o
tudás, tájékozottság, kell´́o ismeret és ta-
pasztalat szükséges. A város tényleges ér-
dekeit szolgáló jó döntéseket csak ezen
tulajdonságok birtokában lehet hozni. Azt
vallom, hogy a képvisel´́o-testületi dönté-
sekre nagyon alaposan fel kell készülni,
mert felel´́os és megalapozott döntéseket
csak így lehet meghozni. Fontosnak tar-
tom a pártok érdekei helyett Rétság érde-
keit képviselni!
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Szeretném többek között a helyben
igénybevehet´́o egészségügyi szolgáltatá-
sokat tovább b´́ovíteni, el´́osegíteni a város-
kép javítását, a kulturális kínálat b´́ovíté-
sét, segíteni a civil szervezetek és sport-
egyesületek m´́uködését,  valamint a sza-
badid´́o hasznos eltöltését el´́osegít´́o fej-
lesztéseket.

Végezetül engedjék meg, hogy tiszte-
lettel mondjak köszönetet mindazoknak a
rétsági választópolgároknak, akik támo-
gatásukkal lehet´́ové tették indulásomat az
idei önkormányzati választáson.

Kérem Önöket, hogy október 13-án is
tiszteljenek meg szavazatukkal, melyet
el´́ore is tisztelettel megköszönök. 

Dr. Szájbely Ern´́o
képvisel´́ojelölt

Szeri György 

független képvisel´́ojelölt

Én mint jelölt: 
Szeri György

vagyok, 33 éves,
Rétságon élek fe-
leségemmel és fél
éves kislányom-
mal.

Végzettségem
közgazdász. Jelen-
leg a megye egyik
legnagyobb mun-
káltatójánál, a balassagyarmati Mahle
Compressors Hungary-nál dolgozom,
mint folyamatfejlesztési és projekt koor-
dinátor. Egész életemben Rétságon éltem,
és fontosnak tartom a város fejl´́odését, mi-
nél élhet´́obb, családbarátabb, modernebb
és a fiatalok számára is vonzó, igazi vidé-
ki kisvárossá történ´́o átalakulását. 
Vízió: 

Vízióm egy modern kisváros, ahol
minden fejlesztés mindenki számára ért-
het´́o okkal történik, a t´́uzoltás helyett a
megel´́ozésre és a stratégiai gondolkodás-
módra helyez´́odik a hangsúly, ahol a vá-
rosvezet´́ok rendelkeznek a megfelel´́o
kompetenciákkal, képességekkel, és el-
szántsággal, ahhoz hogy megtervezzék a
város jöv´́ojét, meghatározzák a város stá-
tuszát a megye és Magyarország térképén
a következ´́o évtizedekben.

Program (Integrált településfejlesz-
tési stratégia kialakítása) 

A város fejlesztési irányát a következ´́o
nagyobb témakörök mentén képzelem el:
Gazdaság: 
— a város pénzügyi stabilitását meg kell

´́orizni, amihez szükséges fókuszban
tartani az ipari park fejlesztését, illetve
a meglév´́o helyi kis- és középvállalko-

zások  fennmaradásának, valamint új
vállalkozások létrejöttének támogatá-
sát is szorgalmazni kell.

— a város bevételeit (els´́osorban adók)
fel kell használni, értékteremt´́o, fenn-
tarthatósági, illetve állagmegóvó beru-
házások és befektetések formájában,
továbbá pályázati önrész biztosí-
tásához.

— Pályázatok: szükség van emberi er´́o-
forrás biztosítására (pályázatíró), aki
gondoskodik arról, hogy Rétság min-
dig pályázni tudjon a lehetséges állami
és európai uniós forrásokra, a pályáza-
ti lehet´́oségek kihagyásával, több tíz-
millió Ft bevételt´́ol eshet el a város
évente.

Lakhatás: 
— Akciótervekkel kell támogatni a lete-

lepedési hajlandóságot, anyagi és te-
lektámogatás formájában adott feltéte-
lek mellett. 

— Új lakhatási lehet´́oségeket, bérlakáso-
kat kell biztosítani a lakosság számára.

Infrastruktúra és környezetvédelem: 
— Utak, járdák, csatornák, vízelvezet´́o

árkok, közvilágítás (ideértve a közte-
rek, illetve temet´́o) ciklikus, tervszer´́u
ellen´́orzése, a hibák feltárása, megel´́o-
z´́o karbantartások elvégzése, mindezt
a lehet´́o legrövidebb határid´́ovel.

— Laktanya: A laktanya helyzetét rendel-
kezni kell a laktanya teljes területére
vonatkozó határid´́ovel és költségve-
téssel ellátott tervekkel, melyek meg-
valósulása folyamatosan követhet´́o a
lakosság számára. 

— Minél több zöld felület kialakítása, il-
letve a meglév´́ok megóvása.

— Bicikli-utak kialakítása ahol lehetsé-
ges a város területén, továbbá régi és
jogos igény bicikli-út kialakítása az
ipari parkig.

Kultúra és sport: 
— Rétság kulturális szerepének er´́osíté-

sére mindenképpen pluszforrásokat
kell szánni, és ezekre az összegekre
befektetésként kell tekinteni, hiszen
egy település virágzásának alapvet´́o
épít´́oköve a gazdag, minden korosz-
tály igényét kielégít´́o kulturális élet.

— Er´́osíteni kell a már m´́uköd´́o civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartást, vala-
mint támogatni a már meglév´́o és
újonnan alakuló szervezeteket.

— Rétságon, különösen a laktanya/sport-
kombinát környékén számos terület
lenne alkalmas kisebb, könnyen üze-
meltethet´́o sportlétesítmények kialakí-
tására (például m´́ufüves focipálya, te-
niszpálya, röplabdapálya), melyek se-
gítik az egészségmeg´́orzést, kielégítik
a lakosság mozgásigényét, valamint

Varga Dániel

független képvisel´́ojelölt

Varga Dániel, 25
éves, független
képvisel´́o jelölt va-
gyok.Születésem
óta Rétságon élek.
Jelenleg egyéni
vállalkozó vagyok,
honlapok tervezé-
sével és készítésé-
vel, ezen kívül
marketinggel és
grafikai tervezésekkel is foglalkozok. A
rétsági AdományPont és Baptista segélyi-
rodát fenntartó egyesület alelnöke va-
gyok. 2019-ben lettem tagja a Rétsági
Polgár´́orségnek. Feleségemmel szeret-
nénk családot alapítani, a fiatalokért és az
id´́osekért, a CSALÁDÉRT szeretném vá-
rosunkat szebbé, jobbá, biztonságosabbá,
élhet´́obbé ’varázsolni’. 

Programommal szeretném megszólí-
tani a fiatalokat, nem csak szabadid´́os-
szórakozás tevékenységek fejlesztésé-
vel, hanem az életben való el ´́orébb jutást
segít´́o intézkedésekkel. Az id´́osebb la-
kóknak is szeretnék segíteni, akik egy
egész életet végig dolgoztak. Itt az ideje
a pihenésnek, a komfortosabb életvitel-
nek. Ami a legfontosabb az a CSALÁD.
Mindent el akarok követni, hogy a lehe-
t ´́o legjobb életkörülményeket biztosít-
sam. Mi, akik családalapításban gondol-
kodunk, feleségemmel látjuk, hogy mire
lenne még szüksége a városnak ezen a
téren is.
— Kulcsfontosságú programomnak gon-

dolom a rétsági lakosok és a képvisel´́o
testület kommunikációjának megre-
formálását. Ezáltal közvetlenebb, sze-
mélyesebb és a legfontosabb, hogy
gyors információ csere történjen a két
fél között. 

— Régi laktanya területén lakások kiala-
kítása.

részét képezhetik szabadid´́os progra-
moknak, családi és nagyobb városi
rendezvényeknek.

Programom nem szolgál, és nem tartal-
maz pártpolitikai érdekeket, minden
eleme a városlakók érdekeit, a város jö-
v´́ojét helyezi el´́otérbe. A jöv´́o nem a pár-
toké, hanem azoké az intézményvezet´́o-
ké és szakmai szervezeteké, akik valódi
érdekképviseletet látnak el, szabadgon-
dolkodású, zsarolhatatlan, hiteles em-
berek, akik tudásukat, képességeiket a
közjó szolgálatába állítják. 

    2019. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM        HANGADÓ    

    10   



— Id´́osek otthona Rétságon.
— Munkahely teremtése, fiatalok Rétsá-

gon tartása. 
— Bölcs´́ode program folytatása és befe-

jezésének segítése.
— Játszóterek felújítása, lekerítése, biz-

tonságosabbá tétele, ivókutak elhelye-
zése. 

— Rétság járda hálózatának fejlesztése,
b´́ovítése.

— Város f´́obb útvonalain több járda men-
ti kukák elhelyezése.

— Helyi közlekedés és parkolási problé-
mák felülvizsgálata.

— Utak rendbe tétele és biztonságosabb
közlekedés a városban.

— Városi hagyományteremt´́o rendez-
vény megalapítása.

— Liget b´́ovítése: több bogrács, nyársaló,
ül´́o hely.

— Sportkombinát: teniszpálya, edz´́ote-
rem, röplabdapálya, pingpongasztal,
salakfocipálya.

— M´́uvel´́odési központban létrehozni
egy ifjúsági klubbot. Szeretném ösz-
szefogni Rétság fiataljait, legyen szó,
kikapcsolódásról, szórakozásról vagy
akár munkáról.

Amennyiben alkalmasnak tart en-
gem, kérem, október 13-án szavaz-
zon rám.

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

www.valasztas.hu
weboldalon

A legfontosabb helyi információk megtalálhatók a
www.retsag.hu  

hivatalos  honlapon

Varga Dávid Géza

FIDESZ-KDNP jelölt

Varga Dávid Géza bemutatkozása és
programja a polgármesterjelölteknél
olvasható a 3. oldalon

002. számú szavazókör - Általános Iskola
001. számú szavazókör - M´́uvel´́odési Központ

Átjelentkez´́ok részére kijelölt szavazókör

A szavazás helyszínei
Mindkét épület akadálymentesen megközelíthet´́o, parkolási lehet´́oség is biztosított

Nógrád Megyei Közgy´́ulés

Nógrád Megyei Közgy´́ulés tagjainak megválasztásához listát állító szervezetekre lehet
szavazni. A Területi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett listát állító szerve-
zetek, abban a sorrendben, ahogyan a szavazólapon szerepelnek. Érvényesen szavazni
1 listára lehet.

1. Demokratkus Koalíció
2. Magyar Munkáspárt
3. Momentum Motgalom
4. Jobbik Magyarországért Mozgalom
5. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
6. Mi Hazánk Mozgalom
7. Magyar Szocialista Párt
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné  Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk 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´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Gyakran feltett kérdések

A szavazásra készül´́o állampolgárok különféle kérdésekkel keresték fel a Helyi Választási  Irodát. 
Ezekb´́ol választottunk ki néhány olyant, ami közérdekl´́odésre tarthat számot.

Hány szavazólap lesz?
Minden választó 3 szavazólapot kap. A te-
lepülési önkormányzat tagjain kívül a me-
gyei önkormányzat választása is ezen a na-
pon történik.
— a 2 polgármester-jelölt közül érvénye-

sen szavazni 1 f´́ore lehet,
— a 22 képvisel´́o-jelölt közül érvényesen

szavazni 6 f´́ore lehet, de lehet ennél ke-
vesebbre is. 6-nál többre viszont nem,
mert akkor már érvénytelen a szavazás,

— a megyei közgy´́ulés listáján 7 szerve-
zet lesz feltüntetve, érvényesen sza-
vazni itt 1 szervezetre lehet.

Nemzetiségi névjegyzéken (is) szerepl´́o 
választópolgárok figyelmébe!

Megsz´́unt a nemzetiségi szavazásra szol-
gáló külön szavazókör. A nemzetiségi válasz-
tópolgárok saját, lakcímük szerinti szavazó-
körben szavazhatnak nemzetiségiként is.

Az a választópolgár, aki szerepel vala-
mely nemzetiség névjegyzékében is és él-
ni kíván a szavazás lehet´́oségével fehér és
zöld szín´́u borítékot kap.

A fehér szín´́u borítékba kell (lehet) elhe-
lyezni a Nógrád Megyei Közgy´́ulés jelöltje-
inek szavazólapját, a polgármesteri és a kép-
visel´́oi szavazólapot (fehér szín´́u szavazóla-
pok). A nemzetiségi választásnál zöld borí-
tékba kerülnek a zöld szín´́u szavazólapok. A
nemzetiségi borítékot a választópolgárnak
le kell zárnia, ragasztania. 

Amennyiben összekeverednek a sza-
vazólapok a borítékokban a szavazat
érvénytelen lesz.

Gyakorlati tanácsként megfogadjuk
F´́ojegyz´́o Úr javaslatát, a nemzetiségi
névjegyzéken szerepl´́o választópolgárok
azonosításukat követve szavaznak egy-
szer a fehér szín´́u szavazólapokon, majd
azonosítás nélkül aláírható a névjegyzék
nemzetiségi résztételt igazoló rovata is, és
külön kapják a zöld szín´́u borítékokat és
szavazólapokat. 

Mikor érdemes menni? Mikor nincs
sorbanállás?

A Helyi Választási Iroda magas részvételi
arányra számít. Az el´́okészítés során b´́o-

séggel rendeltünk urnát. Annak érdeké-
ben, hogy minél gördülékenyebb legyen a
szavazás, mobil szavazófülkék beállításá-
ra is sor kerül majd.

Amennyiben ugyanaz a személy pol-
gármester-jelöltként és ugyanakkor
képvisel´́o-jelöltként is elindult, ak-
kor lehet-e az illet´́ore polgármester-
ként is és képvisel´́oként is szavazni?

A válaszom, hogy lehet, ezt a törvény lehe-
t´́ové teszi. Tehát semmi akadálya annak,
hogy ugyanarra a személyre polgármester-
ként és képvisel´́oként is szavazzon bárki,
aki mind a két feladatra alkalmasnak tartja
az illet´́ot. A szavazás így is érvényes lesz.
Nyilván, ha az illet´́ot végül polgármesternek
választják meg a választópolgárok, akkor ´́o
polgármester lesz, ha viszont más személyt
választanak meg polgármesternek, akkor az
illet´́o képvisel´́o lesz, ha elegend´́o szavazatot
kapott, mint képvisel´́o-jelölt.  Összefoglal-
va: ha a szavazó állampolgár olyan valakit
akar feltétlenül támogatni a szavazatával,
aki  polgármesternek és képvisel´́onek is el-
indult, akkor mind a két szavazólapon cél-
szer´́u beikszelnie az illet´́ot, ez teljesen sza-
bályos és megengedett.

Szavazás mozgóurnával
A mozgóurna iránti kérelemnek a szava-
zás napján, legkés´́obb 12.00 óráig kell
megérkeznie a SZSZB-hez. A kérelem az
alábbi módon juthat el a SZSZB-hez:
— a választópolgár a szavazás napján

közvetlenül a SZSZB-hez juttathatja
el, pl. rokona, ismer´́ose, futár útján,

— ha a kérelmet október 11-én, pénteken
16.00 órát követ´́oen az ügyfélkapun
vagy a választások hivatalos honlap-
ján nyújtja be a választópolgár, azt a
HVI kinyomtatja.

A kérelemnek többféle el´́oírásnak is meg
kell megfelelnie, ezért err´́ol érdemes el´́o-
zetesen tájékozódni a jegyz´́onél. Ha a ké-
relem nem felel meg az el´́oírásoknak, ak-
kor a kérelmet a SZSZB elutasítja.

A mozgóurnát a SZSZB legalább két
tagja viszi ki. A mozgóurnás szavazást
úgy kell megszervezni, hogy a SZSZB

tagjai 19 óráig visszaérjenek a szavazóhe-
lyiségbe a mozgóurnával. Nagyon fontos,
hogy a mozgóurna 19 óráig visszaérjen,
ellenkez´́o esetben a benne lév´́o összes sza-
vazat érvénytelen. 

Meddig lehet kampányolni?
A régi értelemben vett kampánycsend
megsz´́unt. Nagyon fontos azonban, hogy
a választás napján már nem lehet kam-
pánygy´́ulést tartani, továbbá a szavazókö-
rök bejáratától 150 m távolságon belül
semmilyen kampány, a választói akarat
megváltoztatására irányuló  tevékenység
nem folytatható.

Aki 19.00 el´́ott 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 sor-
ban állók még szavazhatnak, a kés´́obb
érkez´́ok azonban nem.  Hosszabb sor
esetén ez úgy biztosítható, ha az
SZSZB két tagja 19.00 órakor beáll a
sor végére. Az SZSZB az utolsó vá-
lasztópolgár leszavazását követ ´́oen
zárja le a szavazást. 

A szavazás lezárása után szavazatot
nem szabad elfogadni!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.
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