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A tartalomból:
Választási 
hirdetmény

2-3. oldal

Polgármester jelöltek
 bemutatkozása

4. oldal

Képvisel´́o jelöltek
bemutatkozása

6. 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 adás 2010. szeptember 21-én, 18
órakor lesz, és a következ´́o napokon is-
métlésre kerül.

1    



HIRDETMÉNY
Értesítem Rétság város lakosságát,
hogy az önkormányzati képvisel´́ok és
polgármesterek 2010. évi általános vá-
lasztására, valamint a helyi Szlovák és
Cigány kisebbségi önkormányzatok
képvisel´́oinek választására 2010. októ-
ber 03. napján vasárnap kerül sor.

A szavazásra jogosultak a névjegyzékbe
történt felvételükr´́ol szóló értesít´́o szelvé-
nyeken arról is tájékoztatást kapnak, hogy a
szavazás napján melyik szavazókörben ad-
hatják le szavazatukat. Ezt az értesít´́ot cél-
szer´́u a szavazáskor magunkkal vinni, ennek
segítségével a Szavazatszámláló Bizottság
tagja hamarabb tudja a névjegyzékben kike-
resni és azonosítani a szavazópolgárt.

A város utcáinak szavazókörönkénti
körzetesítését az alábbi táblázat mutatja.
A táblázat a névjegyzék készítés id´́opont-
jához (2010. aug. 3) tartozó körzet adato-
kat tartalmazza:

Szavazás a m´́uvel´́odési központban
Rétság 001. számú szavazókörének

körzet adatai
Házszám

Ady Endre utca teljes közterület
Akácfa utca teljes közterület
Bem utca teljes közterület
Börzsönyi út teljes közterület
Csipke köz teljes közterület
Hunyadi sor teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Korányi Frigyes utca teljes közterület
Kossuth utca teljes közterület
Kölcsey utca teljes közterület
Köztársaság utca teljes közterület
Liget köz teljes közterület
Madách Imre utca teljes közterület
Mez´́o utca teljes közterület
Nagyparkoló teljes közterület
Nógrádi utca teljes közterület
Pet´́ofi utca teljes közterület
Pusztaszántó teljes közterület
Radnóti utca teljes közterület
Rákóczi út páros házszámok
Széchenyi utca teljes közterület
Szér´́uskert utca teljes közterület
Táncsics utca teljes közterület
Templom utca teljes közterület
Vasutasház utca

Szavazás az általános iskolában
Rétság 002. számú szavazókörének

körzet adatai
Házszám

Búzavirág utca teljes közterület
Ipari park teljes közterület

Iskola tér teljes közterület
Jászteleki út teljes közterület
Körtefa utca teljes közterület
Mikszáth Kálmán utca teljes közterület
Nyárfa utca teljes közterület
Orgona köz teljes közterület
Piac tér teljes közterület
Rákóczi út páratlan házszámok
Rózsavölgy utca teljes közterület
Sz´́ol´́o utca teljes közterület
Takarék utca teljes közterület
Tölgyfa utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca teljes közterület

A szavazókörökben a szavazás nap-
ján 6 órától 19 óráig lehet szavazni.

A választás napján a szavazás lebo-
nyolítása, a törvényes rend fenntartása a
helyi választási szervek, a Helyi Választá-
si Bizottság, és a Szavazatszámláló Bi-
zottságok feladata. A szavazókörök pon-
tos címér´́ol, a választási szervek (bizottsá-

gok) végleges névsoráról a HVI külön hir-
detményt ad ki.

A választási bizottságok megbízott tag-
jait (delegáltak) a jelöltet ajánló szervezet,
illetve a független jelölt legkés´́obb 2010.
szeptember 17-én (pénteken) 16.00 óráig je-
lentheti be a Helyi Választási Irodában.

Rétság városban érvényesen egy pol-
gármesterre, és egyéni listán hat, vagy et-
t´́ol kevesebb önkormányzati képvisel´́oje-
löltre lehet szavazni. Több polgármesterre
illet´́oleg 6-tól több jelöltre leadott szava-
zat esetén a szavazólap érvénytelen.

Rétság városban cigány és szlovák ki-
sebbségi önkormányzati képvisel´́ojelöltekre
is lehet szavazni – külön, kisebbségi szava-
zókörben, az általános iskolában –  azoknak
a polgároknak, akik kisebbséghez tartozónak
vallották magukat és a kisebbségi választói
névjegyzékbe bejelentkeztek. A kisebbségi
önkormányzatokba négy f´́o cigány és négy f´́o
szlovák kisebbségi önkormányzati képvise-
l´́ojelöltre lehet szavazni. Kevesebb jelöltre le-
het szavazni, de 4-t´́ol több jelölt megjelölése
esetén a szavazólap érvénytelen.

Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek
Rétság városban

Jelölt neve Jelöl´́o szervezet
Barnuczné Földi Judit Független 
Botos János "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Csige Csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom
Dukony Zsolt Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fábiánné Székely Szilvia Független 
Fodor László Független 
Gál Gábor Független 
Girasek Károly Ede Független 
Heged´́us Ferenc Független 
Jávorka János Független 
Dr. Katona Ern´́o Ödön Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Kotroczóné Somosi Éva Független 
Kovács Anna Független 
Lami Annamária Független 
Lengyel László Zoltán Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Ludányi Ákos László Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Majer Attila Civil Mozgalom Egyesület
Majnik László Magyar Szocialista Párt  
Mez´́ofi Anikó Független 
Molnár János Független 
Móricz Tamás Civil Mozgalom Egyesület  
Nagy Mihály Pál Civil Mozgalom Egyesület  
Pfaff László Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Simon Balázs József Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Styaszni Ivánné Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Szájbely Ern´́o Jen´́o Független 
Dr. Tóth Mária Független 

Polgármester jelöltek
Rétság városban

Jelölt neve Jelöl´́o szervezet
Majer Krisztián Független 
Mez´́ofi Zoltán János Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt
Pálmai Róbert Henrik Civil Mozgalom Egyesület
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Kisebbségi önkormányzati jelöltek

Nógrád megye, Rétság település

Cigány kisebbség

Jelölt neve Jelöl´́o szervezet
Botos János "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Fodor Péter Zsolt Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom 
Horváth Attila "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Horváth József Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom
Horváth Róbert "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Horváth Zoltán Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom
Molnár Róbert "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Oláh Tibor Pest Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom
Pikács Csaba "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Pikácsné Oláh Anita "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Radics Attila "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Sárközi Józsefné “Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség
Sz´́ucs Lászlóné "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi És Polgári Szövetség

Szlovák kisebbség

Jelölt neve Jelöl´́o szervezet
Glückné Salgai Szilvia Katalin Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete/ Magyarországi Szlovákok 

Szövetsége Közhasznú Szervezet/ Pilisi Szlovákok Egyesülete 
és Regionális Kulturális Központja 

Gyurcsikné Fekete Magdolna Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete/ Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége Közhasznú Szervezet/ Pilisi Szlovákok Egyesülete 
és Regionális Kulturális Központja 

Szikora Istvánné Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete/ Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége Közhasznú Szervezet/ Pilisi Szlovákok Egyesülete 
és Regionális Kulturális Központja 

Sztruhár Istvánné Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete/ Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége Közhasznú Szervezet/ Pilisi Szlovákok Egyesülete 
és Regionális Kulturális Központja 

Tóth Jánosné Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete/ Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége Közhasznú Szervezet/ Pilisi Szlovákok Egyesülete 
és Regionális Kulturális Központja 

A választópolgárt a szavazást megel´́o-
z´́oen a Szavazatszámláló Bizottságnak
azonosítania kell. A választópolgár a sze-
mélyazonosságát és a lakcímét az alábbi,
igazolványok bemutatásával igazolhatja: 
1./ Lakcímet is tartalmazó (régi típusú)

érvényes személyazonosító igazolvány-
nyal;

2./ Érvényes lakcímigazolvánnyal és 
— érvényes személyazonosító igazolvány-

nyal, vagy
— érvényes útlevéllel, vagy
— érvényes 2001. január 1-jét követ´́oen

a magyar hatóság által kiállított (kár-
tya formátumú) vezet´́oi engedéllyel.

Az önkormányzati választáson a választó-
polgár a lakóhelyén, vagy igazolással, a
2010. június 6-a el´́ott létesített, és bejelen-
tett tartózkodási helyén szavazhat. Igazo-

lást személyesen, vagy ajánlott levélben a
lakóhely szerint illetékes jegyz´́ot´́ol kell
kérni.

A választás id´́otartama alatt a polgár-
mesteri hivatalban Választási Információs
Szolgálat m´́uködik, ahol ügyfélfogadási
id´́oben Fejes Zsolt jegyz´́ot´́ol, távolléte
esetén Hutter Jánosné aljegyz´́ot´́ol lehet
választással kapcsolatos ügyben tájékoz-
tatást kérni. Ügyfélfogadási id´́on kívül a
35/550-100/103 mellék, vagy -/106 mel-
lék telefonon, a 35/350-712 faxon, vagy a
jegyzo@retsag.hu e-mail címen lehet ér-
dekl´́odni.

Rétság, 2010. szeptember
Fejes Zsolt jegyz´́o

Helyi Választási Iroda 
vezet´́o

Szolgáltatási ajánlat
A m´́uvel´́odési központ aulája bérbe vehet´́o
– kb. 100-120 f´́os – lakodalmak, családi és
egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint
a vendéglátásban, dekorációs munkákban

segítséget nyújtunk. Részletes felvilágo-
sítás a m´́uvel´́odési központ irodájában,
illetve a 35/350-785-ös telefonszámon. ál-
lunk rendelkezésére.

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,  0630-960-7683

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Na-
ponta 24 órában képújság, hirdetésekkel,
aktuális információkkal. 
Szeptember 21 kedd. 18.00

Választási különkiadás, polgármester
és képvisel´́ojelöltek bemutatkozása

Szeptember 22. szerda. 18.00 és 19.00
Választási különkiadás ismétlése

Szeptember 23. csütörtök 18.00
Él´́o közvetítés az önkormányzat
képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Szeptember 27. hétf´́o. 18.00 és 19.00 
Választási különkiadás ismétlése

 Szeptember 28. kedd 18.00
RTV Híradó
Riportok információk a hónap esemé-
nyeib´́ol

Szeptember 29. szerda 18.00 és 19.00
RTV Híradó ismétlése

Szeptember 30 csütörtök 18.00
RTV Híradó ismétlése

Október 4. hétf´́o 18.00 órakor
RTV Híradó ismétlése

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

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

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 50 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 100 Ft (ÁFA-val)
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Polgármester jelöltek bemutatkozása

RÉTSÁG SZOLGÁLATÁBAN 
ÖNÖKÉRT!

Majer Krisztián 
független polgármester jelölt vagyok. 

1978. szeptember 29. napján szület-
tem és ett´́ol fogva élek Rétságon, immá-
ron szeret´́o feleségemmel, négy éves kis-
lányommal és két éves kisfiammal együtt.
Tizenegy éve aktívan közrem´́uködöm a
Pro-urbe díjas Rétsági Önkéntes T´́uzoltó
Egyesületben, az idei évt´́ol én vagyok az
Egyesület elnöke.

A nemzet nem pártok, hanem a csalá-
dok összessége és maga is olyan kell le-
gyen, mint egy család. Amennyiben úgy
formáljuk közösségünket, mint egy jó csa-
ládot a jobb, boldogabb élet nem marad-
hat el. Egy hagyományokon alapuló, él´́o
magyar családban rend és béke volt. Az
édesanya, az édesapa a gyermekek mellett
állt, támogatta, segítette, óvta ´́oket ezért
volt jó otthon lenni, megérkezni, hazajön-
ni. Ezt kell célul t´́uzni ki ma is, ez a feladat
és ezt kell elérni városunk közösségében!

2010. október 3-án Önkormányzati
választás lesz. Amennyiben a  Rétságon

él´́ok megtisztelnek bizalmukkal, akkor
valóban új id´́oszámítás kezd´́odik, mivel a
2006-2010-es ciklusban sajnos városunk
súlyos mélypontra süllyedt. 

Célom egy élhet´́obb, folyamatosan
fejl´́od´́o, valóban kistérségi központi szere-
pet betölt´́o város megteremtése. Olyan vá-
rosvezetés létrehozása, amely els´́osorban
az itt él´́o emberek, itt dolgozó vállalkozá-
sok és a város érdekeit helyezi munkájá-
nak középpontjába és nem hajlandó sem-
milyen magán vagy bizonyos üzleti körök
érdekeit kiszolgálni, ellentétben a telepü-
lés érdekeivel.

Amennyiben felhatalmaznak felül-
vizsgáljuk az elmúlt 4 évben meghozott
rossz, a városra nézve káros döntéseket és
feltárjuk azokat a szabálytalanságokat,
amelyek cs´́od közeli helyzetbe sodorták a
várost. Törvénytelenség tapasztalása ese-
tén pedig mindenféleképp megtesszük a
szükséges intézkedéseket, megnevezzük a
felel´́osöket.

A teljesség igénye nélkül, programom
irányelvei:
— Rétság a kistérség szellemi, kulturális,

kereskedelmi, egészségügyi, oktatási
és gazdasági központjává váljon, in-
tézményei biztonságosan, gördüléke-
nyen, törvényesen m´́uködjenek.

— A pénzügyi egyensúly megteremtésé-
re. Takarékossági intézkedéseket kell
bevezetni, az esetleges pazarlásokat
meg kell szüntetni.

— Egy közép és hosszú távú városfej-
lesztési terv kidolgozása. Kiemelked´́o
célként kell kezelni, egy a környezetbe
harmonikusan illeszked´́o “zöld város”
létrehozását, illetve a volt laktanya a
város érdekeinek megfelel´́o hasznosí-
tását.

— El´́ore kell mozdítani, hogy városunk a
kistérség foglalkoztatási, oktatási és
közlekedési központja legyen.

— Kiemelt fontosságú a zöld-energia fel-
használási lehet´́oségeinek feltérképezése.

— Nagyobb hangsúly kell fektetni a vá-
ros minél nagyobb mérték´́u önellátá-
sának megszervezésére.

— Városi piacot kell szervezni és rend-
szeresen piacnapokat tartani.

— Az önkormányzatnak kötelessége a
közösségformáló kezdeményezések
támogatása, az id´́osek védelme és se-
gítése.

— A fiatalok sportolási, kikapcsolódási
lehet´́oségeit szélesíteni kell, megfelel´́o
igényes feltételeket teremtve.

— Célom a köztestületi t´́uzoltóság létre-
hozása Rétságon.

— Új, kertvárosi övezetek kialakítására,
a meglév´́o parkok gondozására, kör-
nyezetünk megóvására kell törekedni.

— Önkormányzati szerepvállalásra van
szükség a panelházak felújításánál,
korszer´́usítésénél.

— A helyi vállalkozókkal közösen kell
kidolgozni, új munkahelyek létrehozá-
sának ösztönzését, fejlesztések segíté-
sét, új szolgáltatások letelepítését

— Nem utolsó sorban biztosítani kell egy
hiteles, nyilvános, törvényeket betartó
az itt él´́ok érdekeit szolgáló városve-
zetést!

A fenti célok megvalósításának alapja az
összefogás, a tervszer´́uség, szigorúan kéz-
ben tartott költségvetés, eredményes pá-
lyázati forrásgy´́ujtés. Ha elképzeléseim-
mel egyetért, és támogatja, kérem meg-
tisztel´́o bizalmát és szavazzon a szebb jö-
v´́ore! 

Ezúton szeretettel meghívom, a M´́uve-
l´́odési Központban tartandó önálló lakos-
sági fórumomra, melynek id´́opontja:
2010. október 1. 18.00 óra.

Tisztelt Rétsági Polgárok!

A ciklus végéhez közeledve tisztelettel
köszönöm a képvisel´́otestület és valameny-
nyi kollégám munkáját. Nem utolsó sor-
ban köszönöm az Önök támogatását,
bizalmát. 

A teljesség igénye nélkül szeretném
Önöket tájékoztatni az elmúlt négy év
fontosabb fejlesztéseir´́ol:
— Az országban els´́ok között vezettük be

a méhnyakrák elleni véd´́ooltást a
kislányoknál.

— Bevezettük az újszülöttek támogatását.
— Középiskolát nyitottunk,  mely mára

bebizonyította életképességét.
— Megújult az általános iskola 38,5

millió forintból.

— Gyalogátkel´́o építésére 1 millió 800
ezer forint pályázati pénzt nyertünk.

— Csökkent munkaképesség´́uek szá-
mára létesítettünk munkahelyeket a
Templom utcában.

— A t´́uzoltószertár felújítására és esz-
közbeszerzésére nyertünk 1 millió
200 ezer Ft-ot, s ezen felül az önkor-
mányzat saját er´́ob´́ol 1 millió 800 ezer
Ft-ot fordított az új t´́uzoltószertár ki-
alakítására a volt laktanya terüle-
tén. 

— Megújult a Munkaügyi Központ a
laktanyában.

— Az Önök egészsége érdekében 19
szakrendel´́ob´́ol álló Rendel´́ointéze-
tet építettünk. 

— Az Önök jobb kiszolgálása érdekében
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megújult a hivatal épülete. 
— Megújultak a játszóterek. 
— H´́oszigeteltük és megszépítettük az

óvodát. 

Kedves Rétságiak! 
A következ´́o id´́oszakban véleményem

szerint az alábbi megoldandó feladatok
várnak az önkormányzatra, természetesen
a teljesség igénye nélkül.
— Már elnyert, 280 millió forintos támo-

gatás van ún. városrehabilitációra. Az
alábbi fejlesztés akcióterülete: 
— Általános iskola küls´́o homlokzati

h´́oszigetelése, ablakok cseréje. Is-
kola bekerítése, amely a szobor kö-
rüli parkot is magába foglalja.

— Zrínyi utca felújítása, a Lomen Áru-
ház melletti parkoló megépítése.

— Kossuth utca kb. 1/3-ig terjed a fel-
újítás ebben a pályázatban. Innen
lesz a Piac területén megépítend´́o
buszpályaudvar behajtója.

— Szintén ebben a támogatásban a
Piac burkolatának felújítása, dísz-
burkolat, kandeláberek. Kisebb
rendezvények lebonyolítására is
alkalmas lesz.

— Továbbra is feladat a laktanya haszno-
sítása. Elmúlt id´́oszakban a Munkaü-
gyi Központ, a Rendel´́ointézet és a T´́u-
zoltóság került kialakításra. 

— Jászteleki, Tölgyfa, Szér´́uskert. Nóg-
rádi, Rózsavölgyi utcák szintén felújí-
tásra szorulnak.

— Nem önkormányzati, de fontos beru-
házás, hogy folyamatban van a CBA
áruház engedélyeztetése. Az építkezés

2011-re várható. 3000 m2- es, minden
igényt kielégít´́o impozáns áruház lesz,
mintegy 60 munkahelyet teremtünk
ezzel Rétságon.

— Parkok, közterületek gondozására
még nagyobb gondot kell fordítani.

— A fentiekkel együtt elmondhatjuk,
hogy 2011-re valamennyi közintézmé-
nyünk megújul, kivéve a volt alsó ta-
gozat és a hivatal külseje.

Várom Önöket október 2-án 18.00-kor a
M´́uvel´́odési Központban programom
részletes ismertetésére, egy kötetlen be-
szélgetésre

Kérem, tiszteljenek meg október 3-án
szavazatukkal a megkezdett fejlesztések
folytatására.

Üdvözlettel: 
Mez´́ofi Zoltán polgármester

Bemutatkozó

Pálmai Róbert Henrik 
polgármester jelölt

Tisztelt rétsági lakosok!

Pálmai Róbert vagyok 35 éves rétsági
lakos, optikusvállalkozó. A feleségem ál-
tal kerültem Rétságra akivel, boldog há-
zasságban élünk kisfiunkkal és hála Isten-
nek a következ´́o gyermek is útban van.
Vendéglátóipari szakközéppel kezdtem a

tanulmányaimat utána mentem f´́oiskolára
és feln´́ottképzésben még a látszerész isko-
lába. A tanulást mindig is fontosnak tartot-
tam hiszen örökké tovább kell magunkat
képeznünk. 1997-1998-ban már étterem
igazgató helyettes voltam az akkori Duna
Club hotel kormányüdül´́oben. Utána vál-
lalkozó lettem és összesen három éttermet
üzemeltettem. Az elmúlt években optiká-
kat nyitottam, a következ´́ot most indítom
Pesten.

Nagy öröm számomra, hogy milyen
sok kopogtató cédulával tiszteltek meg az
emberek és még egyszer köszönöm min-
denkinek. Sokak kedves biztatására dön-
töttem úgy, hogy indulok a választásokon,
mert nagy szükség van most Rétságon a
reformokra. Agilis, határozott, kreatív ve-
zetésre van szükség, aki kiaknázza a kap-
csolatait és a lehet´́oségeket és mindezt
végre Rétság javára fordítja! Rengeteg a
teend´́onk, sok munkát hagytak ránk...

Mindig optimista voltam, most is az le-
szek, mert ha még négy évet várnánk, akkor
12 éves lemaradást kellene behoznunk! Ezt
nem engedjük. Választani kell igen válasz-
tani régi és új között! Megkérek mindenkit,
hogy menjenek el szavazni október 3-án.
Nagyon fontos a jöv´́onk végett, végre ösz-
sze kell fogni. Négy évvel ezel´́ott a vá-
lasztópolgárok 66%-a ment el szavazni.
Emeljük fel ezt 75%-ra! Hinnünk kell,
bíznunk a sikeres jöv´́oképben és ismerjük
meg végre az összefogás erejét. 

Az elmúlt éveket elemezve nem az a
kérdés, hogy mit tett a vezetés, hanem mi-
lyen áron!

Mi maradt ránk? Van-e hiány? Meny-
nyi a hiány? Mennyi a hitelünk? A szerz´́o-
dések szabályszer´́uek voltak? Miért va-
gyunk  lemaradva  a  többi hatékony ön-
kormányzattól?  Miért nincs  megfelel´́o,
szép városképünk? Sorolhatnám, de mi-
nek hisz változtatni kell! Önöknek októ-
ber 3-án. Akkor egy új korszak kezd´́odik,
mert  Rétság  mindannyiunké  és nem
csak 1-2 emberé! A lakosság kell´́oen lesz
tájékoztatva mindenr´́ol, nem úgy, mint
most.

Rétságból él´́ok helyett, Rétságért él-
´́oket a vezetésbe! Igenis új arcok is kelle-
nek a vezetésbe!

A döntések arányosak és célszer´́uek
lesznek, költséghatékonysága igazodni
fog a lehet´́oségekhez.

Célom a település fejl´́odésének el´́ose-
gítése, egy gazdaságilag önálló, munka-
helyteremt´́o és gondoskodó önkormány-
zat létrehozása. Ez csak a választók aktív
támogatásával valósulhat meg. Adjon
esélyt a jöv´́onek, megérett a váltás. 

Kérem tiszteljenek meg a lakossági fó-
rumon szeptember 30-án csütörtökön 17
órától a M´́uvel´́odési házban ott részlete-
sen átbeszéljük a programunkat.

Köszönöm!
Pálmai Róbert
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Képvisel´́o jelöltek bemutatkozása

Girasek Károly 
független 
képvisel´́ojelölt

Köszöntöm
Önöket négy év el-
teltével ismét ezen
az oldalon. Annyi
minden történt az
elmúlt esztend´́ok-
ben a közéletben,
hogy azt felidézni
lehetetlen, bár azok számára akik a közü-
gyeket figyelemmel kisérik, felesleges is.
A kérdésre tehát – mivégre lennék újra
képvisel´́o – magától adódik a válasz.
Ugyanazért, amit 12 éven keresztül az el-
múlt id´́oszakig tettem a szavazók megbí-
zásából. Javítani a törvényességen és a
nyilvánosságon.

Azt mindenki pontosan tudja; tisztes-
ségesen nem igérhetek pénzeket, építke-
zéseket, munkahelyeket és egyebeket. Az
sem, hogy a majd 200 milliónyi hitelt
semmivé tudom tenni. A képvisel´́onek

Dukony Zsolt va-
gyok, vállalkozó.
Három kislány
édesapja. 1972-ben
Komlón születtem.
Szüleim paraszt-
származású mun-
kásemberek. Tíz éve
élek Rétságon.

Legfontosabb
Rétság jöv´́ojében a
minél szélesebb kör´́u önellátás, költsége-
ink, adóságaink csökkentése, munkahely-
teremtés az itt él´́oknek, a helyi vállalko-
zók megbecsülése!

Az elmúlt 20 év egyik legnagyobb b´́u-
ne az energiaszektor privatizálása, ami ki-
szolgáltatottá tette az embereket, a vállal-
kozókat és az önkormányzatokat. Ezt a
függ´́oséget mérsékelni kell!

A zöld hulladékhasznosítás, ami a
mostani anomáliákat is felszámolná, és
energiát tudnánk el´́oállítani. Több techni-
kai  megoldás létezik, amelyek közül a
legoptimálisabbat kell kiválasztanunk és
megvalósítani! De meg kell vizsgálni más
lehet´́oségeket is. Ezen, egy erre a célra
fölállt bizottságnak kell dolgoznia és az
el´́oterjesztést megtennie!

Meg kell vizsgálni milyen lehet´́oség van
a közétkeztetésnél használt alapanyagok
megtermelésére! Ezáltal megtakarítást tud-
nánk elérni és munkahelyeket lehetne te-
remteni, továbbá a közétkeztetés szélesebb
kör´́u kiterjesztésére is lehet´́oség válna.

Továbbá fontosnak tartom:
— egyházi erkölcsökön alapuló oktatást,

oktatási centrum létrehozása 
— egy valóban kistérségi központ kiala-

kítása a vidék megmentése érdekében
— vállalkozóink megbecsülése, párbeszéde.
— fiataloknak jöv´́okép
HITTEL, SZÍVVEL, BECSÜLET-
TEL! A SZEBB JÖV ´́OÉRT!

Fábiánné Székely
Szilviának hívnak.
Születésem óta
Rétságon élek,
Rétságot választot-
tam otthonomnak.
Férjemmel itt ne-
veljük három gyer-
mekünket, az ´́o jö-
v´́ojüket is itt kép-
zeljük el. Három
gyermekes anyaként átérzem minden fia-
tal szül´́o nehéz helyzetét, gyermekeik le-
het´́oségét. Az ´́oket érint´́o kérdések iránt
fogékony vagyok, célom az ´́o érdekeik vé-

delme és érvényesítése. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy az itt felnöv´́o fiatalok
helyben maradjanak.

Ismerem és szeretem ezt a kis várost,
az itt él´́o embereket. Részt veszek a tele-
pülés közéletében, igyekszem minél töb-
bet tenni a városért, mindig is foglalkoz-
tattak a közügyek. 

Negyedik éve az általános iskola szü-
l´́oi munkaközösségének tagja vagyok. Ez
id´́o alatt a szül´́okkel közösen a következ´́o-
ket sikerült megvalósítani: játszótér az al-
sós iskolába; az iskolai gyermeknap,
amely már kin´́otte az iskola falait és szín-
vonalas városi rendezvénnyé vált. 

Az általános iskola alsó és fels´́o tago-
zatának összeköltözése háromévi munka
után valóra vált. Ez a folyamat ezen a
nyáron felgyorsult, és az épület felújítása
után hetek alatt kellett m´́uköd´́ové tenni az
iskolát. Ez óriási összefogással valósult
meg, melyben magam is szerepet vállal-
tam, családommal együtt. 

Vallom, hogy az itt él´́o emberek, csa-
ládok érdekeit kell szem el´́ott tartani, nem
egyéni érdekeket vagy pártok érdekeit. A
városban zajló történések mögött mindig
az okot keresem, a lényeget igyekszem
megragadni.  Állandóan  az  új utakat ke-
resem,  a kudarcok nem  keserítenek el,
el´́obbre visznek.

Önkormányzati képvisel´́oi tevékenysé-
gemet a szül´́ok és gyermekeik érdekében
szeretném folytatni. Megválasztásom esetén
állok az Önök és a Város szolgálatára!

egyetlen lehet´́osége, hogy felkészülten,
érvelve-vitatkozva igyekszik meggy´́ozni
társait, szavazzanak szándékai szerint.

Mert jó szándékok vannak, a helyi te-
levízió, a hivatalos weblap javítására, a
kultúra és az intézményi munka fejleszté-
sére, a közösségek támogatására, az ifjú-
ság lehet´́oségeinek b´́ovítésére, a közterü-
letek gondozására, a laktanya és sport-
kombinát hasznosítására, lakótelkek ki-
alakítására, és sok más el´́oremutató dolog-
ra. Ezen ügyekben mintha megállt volna
az id´́o, s´́ot súlyos adósságok keletkeztek. 

Továbbra is úgy gondolom, a városért
tenni csak kell´́o alázattal lehet. Ez a leg-
nemesebb szolgálat, mert az önkormány-
zati munka nem hatalom, hanem legf´́o-
képpen feladatvállalás. Részvétel a dönté-
sekben, a végrehajtásban, és – ami az el´́o-
z´́o id´́oszakban elmaradt –, a végrehajtás
számonkérésében.

Remélem, akik támogatnak, sikerült
meger´́osíteni véleményükben, a kétked´́o-
ket pedig meggy´́oznöm: bizalmukkal nem
visszaélve szolgálom a város közösségé-
nek érdekét. Szavazzanak rám, ha tovább-
ra is úgy gondolják, hogy részrehajlás nél-
kül – barátságokat, ismeretségeket félreté-
ve – a döntésekben mindig egyenl´́o mér-
cével kell részt venni. Én bízom Önökben,
és a demokrácia bölcsességében.

Tisztelt Rétsági
Választópolgárok!
Kedves Olvasók!

Tisztelettel kö-
szöntöm Önöket!
Jávorka János va-
gyok.

1984 szeptember
1-t´́ol élek és dolgo-
zom Rétságon. El´́oször is tisztelettel meg-
köszönöm, hogy az Önök bizalmából két
cikluson keresztül 2002-t´́ol 2010-ig, a
Képvisel´́o-testület tagja lehettem. és az el-
múlt évtizedek alatt megszerzett elméleti
ismereteimmel és gyakorlati tapasztalata-
immal segíthettem az itt él´́ok érdekeit.

A jelenlegi ciklusban 2009-t´́ol a Pénz-
ügyi és Település Fejlesztési Bizottságot
vezetem és tagja vagyok a Szociális és
Környezetvédelmi Bizottságnak is.

Az eredményesebb szakmai kihívások
teljesítése érdekében 2010-ben másoddip-
lomát szereztem a Debreceni Egyetemen,
Regionális Vidékfejlesztési Szaktanácsa-
dó szakon, kiváló eredménnyel.

A közéleti munkában szerzett eddigi
tapasztalataimmal szeretném az elkövet-
kez´́o négy évben is a város, a közösség és
az Önök érdekeit szolgálni.
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Fontos feladatnak tartottam és tartom
továbbra is a városban m´́uköd´́o civil szer-
vezetek segítését és támogatását, melyek
száma folyamatosan gyarapodik. Én ma-
gam is több egyesületnek vagyok a tagja,
illetve vezet´́oje. 

Jelent´́os feladatok állnak az önkor-
mányzat és a város el´́ott, melynek ered-
ményes megvalósításához mindenek el´́ott
tervszer´́uség, kiszámíthatóság, pénzügyi
stabilitás, széleskör´́u együttm´́uködés,
összefogás, jó csapat szellem, megfelel´́o
felkészültség és tapasztalat szükséges.

Kiemelt feladatnak tartom a költség-
vetési gazdálkodás tervszer´́uségét, átlát-
hatóságát, az Ipari Park Kft-vel való kap-
csolat er´́osítését,  új munkahelyek megva-
lósítását, az önkormányzati intézmények
m´́uködési feltételeinek megteremtését és
biztosítását, a törvényesség betartását és
betartatását, a lakosság minden nem´́u szé-
leskör´́u tájékoztatását,  a nyilvánosságot,
a civil szervezetek további támogatását
segítését, az id´́osek és a rászorultak szo-
ciális alapon való támogatását, a közbiz-
tonság és a b´́unmegel´́ozési tevékenység
er´́osítését, a fiatalok továbbtanulási támo-
gatási lehet´́oségeit, virágos, tiszta, kultu-
rált, rendezett, ápolt közterületeket. Vala-
mint, minden olyan tevékenységet, amely
a közösség érdekeit szolgálja.

Ebben a munkában szeretnék segíteni,
ha a választópolgárok többsége is úgy
akarja és ismét megtisztelnek bizalmuk-
kal. Megköszönöm mindazok el´́olegezett
bizalmát, akik megtiszteltek ajánlószelvé-
nyeik átadásával, személyes véleményük-
kel  és  biztatásukkal, hogy ismét képvi-
sel´́o jelölt lehetek. 

Köszönöm a figyelmet!

Kotroczóné 
Somosi Éva

Tisztelt Rétsági
Választók!

Szül´́ofalum Nóg-
rád, de már több
mint 30 éve élek
Rétságon. A Köz-
gazdasági Szakkö-
zépiskolában érettségiztem, Vácon.

Férjem nyugdíjas, a Városi Nyugdíjas
Klub vezet´́oje. Fiunk a F ´́OKEFE rétsági ki-
helyezett telephelyének csoportvezet´́oje.
Édesanyám pedig már 10 éve él velünk.

Én sajnos betegségem miatt már több
éve rokkant nyugdíjas lettem. Az Önkor-
mányzat Képvisel´́o-testületének 1998-tól
vagyok tagja.

Városunkban az utolsó négy évben, anya-
gi lehet´́oségeinket nem figyelembe véve,

több fejlesztés valósult meg, ami költség-
vetésünket nagyon megterhelte. Sajnos hi-
telállományunk magas, ezért a jöv´́oben moz-
gáslehet´́oségünk (fejlesztés) igen csekély. 

Az elkövetkezend´́okre Rétság Önkor-
mányzatának legfontosabb feladata a m´́u-
köd´́oképességének fenntartása lesz. 
Céljaim:
— A volt laktanya és üressé váló ingat-

lanok ésszer´́u és gazdaságos hasznosí-
tása, hogy bevételeinket növeljük.

— Pályázati lehet´́oségek kihasználása, de
csak meglev´́o öner´́o mellett.

— Közmunkaprogramban való részvétel,
hogy a rászorulókat munkához juttassuk.

— Egyházak, sport és civil szervez´́odé-
sek támogatása.

— Fiatalok és id´́osek rászorultság alapján
való segítése.

— Rétság kistérség központi szerepének
er´́osítése.

— Továbbra is célom, hogy buszmegálló
épüljön a MOL kútnál, mert az itt la-
kók igénylik.

Köszönöm eddigi támogatásukat és ké-
rem, hogy tiszteljenek meg bizalmukkal a
választáson! 

Kovács Anna

23 éve élek Rétsá-
gon. III. háziorvosi
körzet és több mint
1 éve a II-es házi-
orvosi körzetben
körzeti n´́ovérként
dolgozom.

Hivatásomból
adódóan jól isme-
rem az embereket, sajnos gondjaikat, ne-
hézséget is, amelyekben eddig is tudásom
és lehet´́oségeim szerint segítettem.

Képzettségemnél és munkatapasztal-
atomnál fogva továbbra is Rétság egész-
ségügyéért dolgozom. Képvisel´́oi mun-
kámban az új Egészségügyi Központ
megismertetéséért és minél jobb használa-
táért, sokoldalú szolgáltatásainak biztosí-
tásáért tervezek dolgozni.

Fontosnak tartom a nyíltságot és a
nyilvánosságot, a demokrácia alapelvei
szerinti m´́uködést, az ittlakókkal együttes
döntés-el´́okészítést és cselekvést.

Kiemelt célom az oktatás és az ifjúság
támogatása. Továbbá mindaz a sok apró
de fontos elérhet´́o cél megvalósítása
amely a rétságiak mindennapjaiban a
komfortérzetet szolgálják. Csak példaként
említve néhányat: Járdák, utak létesítése,
karbantartása. Szelektív hulladékgy´́ujtés
tényleges megvalósítása, játszóterek,
zöldterületek fejlesztése (nem csak a vá-
rosközpontban).

Én Önöket szeretném munkámmal támo-
gatni! Ehhez kérem bizalmukat, szavazatukat!

Lami Annamária
vagyok. 1981 óta
élek Rétságon. Az-
óta az oktatás és
m´́uvel´́odés területén
dolgozom, így els´́o-
sorban a gyermeke-
ket, ifjúságot, okta-
tást és szabadid´́os
tevékenységeket é-
rint´́o területeken va-
gyok tájékozott.

Foglalkozásom révén gyakran fordul-
nak hozzám az emberek a környezetünk-
ben felmerül´́o gondokkal. 

A helyi problémákat az itt él´́o embe-
reknek kell megoldani. Mégis, Rétságon
leginkább az összefogás és együttm´́ukö-
dés mértékét találom er´́otlennek. A m´́ukö-
d´́o kisközösségek sokat tudnak tenni váro-
sunkért. A konkrét, rövid távú célok meg-
valósítása érdekében létrejöv´́o alkalmi
csoportok szerepe ugyanolyan fontos,
mint a hosszú távon m´́uköd´́o, valamilyen
érdekl´́odési kör, életkor, élethelyzet által
szervez´́od´́o közösségeké. 

Városunk konkrét, helyben megvaló-
sítható célok érdekében együttm´́uköd´́o la-
kóinak támogatása Rétság fejl´́odésének
fontos feltétele. A hozzájuk csatlakozni
kívánó embereknek biztatásra, segítségre
és er´́ofeszítéseik elismerésére egyaránt
szükségük van. 

Én tenni akarok. Nem nagy szavakkal az
emberekért, hanem velük közösen, saját ma-
gunkért. A lelkesedés ösztönz´́oleg hat. Sokan
segítettek, amikor pályázatokon vettünk
részt, s így sövényt telepítettünk az iskola
udvarán, erdei iskolába mentünk, vagy Ma-
gyarországot képviselhettük a szicíliai gyer-
mekfesztiválon. Az iskolában és a kézm´́uves
m´́uhelyben, a gyermekükért tenni akaró szü-
l´́ok is sokban támogattak, tudva, hogy barát-
ságos, igényesen kialakított környezetben a
kicsik fejl´́odése sokkal sikeresebb.

Programom: „Gondolkodj világmére-
tekben, és cselekedj helyben.”

Együttm´́uködve több sikerre számít-
hatunk.

Barnuczné Földi Judit, Gál Gábor,
Heged´́us Ferenc, Dr. Tóth Mária 
független képvisel´́o jelöltek
Tisztelt Rétsági Választópolgárok!

Közös programunkat részletesen ismer-
tet´́o kiadványunkat eljuttatjuk Önökhöz.

Tisztelettel: Barnuczné Földi Judit,
Gál Gábor, Heged´́us Ferenc, Dr. Tóth Má-
ria független képvisel´́o jelöltek

Rétság, 2010 szeptember 7. 
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Majnik László va-
gyok, 59 éves, n´́os.
Feleségem keres-
kedelmi dolgozó.
Két fiam közül a
nagyobbik zenész,
a kisebbik egy szá-
mítástechnikai cég-
nél dolgozik. Jelen-
leg a BVKF Bánki
Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft-nél dolgozom, pályázatel´́o-
készítéssel, pályázati projektek megvaló-
sításával foglalkozom. 

1994-t´́ol képvisel´́o vagyok, így az ön-
kormányzat, a hivatal és az intézmények
helyzetét, körülményeit, lehet´́oségeit elég
széleskör´́uen ismerem. 12 éven keresztül,
mint a pénzügyi bizottság elnöke, alaposan
megismerhettem az önkormányzati és hiva-
tali munkával kapcsolatos pénzügyi kérdé-
seket. A munkában együttm´́uködésre törek-
szem, azt keresem, ami összeköt, nem azt,
ami szétválaszt. Hiszem, hogy van még mit
tennem, ezért indulok újra az MSZP képvi-
sel´́o jelöltjeként immár ötödik alkalommal.

Ismerem az elmúlt önkormányzati cik-
lus következményeit, hiszen magam is
benne voltam, és a döntések engem akkor
is köteleztek és köteleznek, ha nem min-
dennel értettem egyet, ha nem is minden-
hez adtam a szavazatomat. 

Úgy gondolom, hogy az els´́o és leg-
fontosabb kérdés az, hogy az önkormány-
zat, az intézmények m´́uköd´́oképességét
meg kell ´́orizni. A következ´́o évek nagyon
súlyos költségvetési döntéseket fognak
megkövetelni. A fejlesztésekben történt
túlvállalás – akármily meglep´́oen hangzik
is, hiszen látványos eredményekr´́ol nemi-
gen beszélhetünk – különösen a járóbeteg
szakellátó központ fenntartása, nagyon
megterheli az önkormányzat költségveté-
sét, és a fejlesztésekre felvett hiteleket visz-
sza is kell fizetni. Mondhatom, ha nem
leszünk észen, „bambira se lesz pénz”.
Ugyanakkor nem léphetünk vissza attól a
színvonaltól, amelyet jelenleg az intézmé-
nyek képviselnek, és amely hálózat most
a járóbeteg szakellátó központtal b´́ovül,
s´́ot, minden lehet´́oséggel élni kell, amely
ezt a színvonalat javítja, és az itt él´́ok
(rossz szóval az „ügyfelek”) szolgálatát
er´́osíti. Ez a „szolgálat” az egyik törekvé-
sem, ezt igyekszem el´́osegíteni.

A másik fontos kérdés: egy önkor-
mányzatnak mindig kiemelt feladata,
hogy azokat, akik a település közösségei-
ben tevékenykednek, a lehet´́oségekhez
mérhet´́o legnagyobb mértékben támogas-
sa. Ezek a nyugdíjas klubok, sport- és más
egyesületek, civil szervez´́odések. Ugyan-
úgy minden más, a közösségteremtésben,

Ludányi Ákos 44
éves építész-terve-
z´́o vállalkozó va-
gyok.

2006-tól részt
veszek a Pénzügyi
és Településfejlesz-
tési Bizottság mun-
kájában.

Segítettem az
óvoda h´́oszigetelé-
sének és nyílászáró cseréjének munkálata-
it megszervezni, valamint az óvodai ját-
szótér el´́okészítési munkáiban és gyakor-
lati kivitelezésében.

Jelenleg az iskolai felújításban igye-
keztem hasznossá tenni magamat.

Fontosnak tartom a település érdeké-
ben végzett aktív munkát, és minden po-
zitív javaslatot támogatni fogok (megvá-
lasztásom esetén), amelyek Rétság és az
itt lakók érdekeit szolgálja.

Lengyel László
Zoltán (Fidesz-
KDNP)

Erd´́omérnökként
végeztem Sopron-
ban, ahol az erd´́o
szeretetén kívül be-
lénk ivódott a ha-
gyományos embe-
ri, közösségi érté-
kek megbecsülése
is. Ahol eddig megfordultam, legyen az
kis falu, vagy nagyobb város, arra töre-
kedtem, hogy ezeknek az értékeknek a
megmaradását szolgáljam. Rétság városá-
nak a zöldfelületeinek rendezéséhez járul-
tam hozzá szaktudásommal, és segítettem
három játszótér felújítását is. A kommuni-
káció, a város és falumarketing, a turiz-
mus fejlesztés terén is munkálkodok, több
elnyert európai uniós, illetve civil projekt
sikerében vállaltam tevékenyen részt – hi-
szen pénz nélkül a legjobb célokat is csak
részben lehet megvalósítani – így ezekben
is komoly tapasztalatokra sikerült szert
tennem az évek során. Úgy gondolom,
hogy leginkább kreativitásommal, tapasz-
talatommal, tudnék a város hasznára len-
ni, hogy mindazok az álmok valóra vál-
hassanak, amelyek miatt büszkeséggel ve-
gyes örömmel mondhatjuk magunkat
RÉTSÁGINAK.

közösségfejlesztésben és a közösségi igé-
nyek kielégítésében szerepet játszó intéz-
mény ezirányú munkáját is segíteni kell.
Mind-mind az élhet´́oség, a közösségi ér-
zés és a jó települési közérzet alakításának
fontos eszköze. 

Természetesen a jöv´́oben is meg kell
ragadni minden lehet´́oséget arra, hogy a
város arculatát, környezetét fejlesszük, a
pályázati eszközöket is kihasználjuk.

Amit nagyon fontosnak tartok: hosszú
és középtávú stratégiai tervezés, amely
konkrét feladatai az éves költségvetésben
jelennek meg. Fel kell hagyni az elmúlt cik-
lust nagyon jellemz´́o ötleteléssel. Nem foly-
tatható, hogy kidolgozatlan, érdemi el´́oké-
szítéssel nem bíró testületi el´́oterjesztések
kerüljenek a képvisel´́ok elé, amelyekb´́ol a
legfontosabb, a döntést leginkább befolyá-
soló és valós információk hiányozzanak. 

Ugyancsak fontos: egyenrangú ember-
ként kezeljük egymást, akiknek eltér´́o, sa-
játos véleménye, hozzáállása, indoka, ja-
vaslata stb. van. Keressük azt, ami közös,
ami el´́ore visz. A hibákat ne vessük más
szemére, hanem tanuljunk bel´́ole. Persze:
az alkotó kritika szükséges, a parttalan vi-
szont fölösleges. 

Kérem Önöket, Rétság érdekében vá-
lasszanak polgármestert és képvisel´́oket. 

Majnik László

Molnár János -
Független képvi-
sel´́ojelölt

Tisztelt Rétság-i
Lakosok!

A nevem Mol-
nár János. N´́os va-
gyok, egy gyer-
mekem van. 1950-
ben, Nógrádon szü-
lettem. 1982-t´́ol
élek Rétságon. Gépész- és munkavédelmi
technikus a végzettségem. Korábban a f´́o-
városban dolgoztam, az utóbbi 7 évben a
Rétsági Ipari Park egyik üzemében dolgo-
zom. Megalakulása óta tagja vagyok a helyi
Polgár´́or Egyesületnek. Nem vagyok párttag.

Az eltelt 28 év alatt megtapasztalhat-
tam, láthattam Rétság fejl´́odését, gyárak,
üzemek, munkahelyek létrejöttét, parkok,
játszóterek, közterületek szépülését.

Sajnos az elmúlt években nagymérté-
k´́u visszaesés történt és ez nem magyaráz-
ható kizárólag az általános gazdasági vi-
lágválsággal.

Településünk összefogással, a rendelke-
zésre álló eszközök hatékonyabb felhaszná-
lásával a megye legélhet´́obb városává is vál-
hatna. A városban a fejl´́odés és növekedés
ismételt beindításával szeretnék tev´́olege-

Választással kapcsolatos
szabályok, adatok,

információk, határid´́ok a
www.valasztas.hu

weboldalon
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sen hozzájárulni Rétság valamennyi lakója
számára – a csecsem´́okt´́ol az egészen id´́ose-
kig – az élhet´́obb élettér kialakításához.

Ezen legfontosabb célkit´́uzések felso-
rolása az alábbiakban:
— Nagyobb figyelmet kell fordítani a kör-

nyezetvédelemre, hogy gyermekeink és
unokáink is egészséges környezetben él-
hessenek. (A település a földrajzi adottsá-
ga által a várost átszel´́o 2-es f´́oút óriási
forgalma miatt nagy környezetszennye-
zésnek van kitéve.) Szükséges a környe-
zet-szennyez´́odés mértékének felmérése,
a határértékeket meghaladó eredmények
esetén a hatásos lépések megtétele annak
ellensúlyozására. Fontos feladat még a
szelektív hulladékgy´́ujtés és a szemét-
szállítás rendszerének átgondolása.

— Nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg-
ség-megel´́ozésre, a lakosság teljes
kör´́u rendszeres sz´́urésére.

— Az Ipari Parkban m´́uköd´́o üzemek ve-
zet´́oivel jobb munkakapcsolat kialakí-
tása a lakosság széles körének munká-
hoz juttatása érdekében.

— A meglév´́o középületek, középítmények
gépészeti felülvizsgálata, állaguk meg-
óvása, korszer´́usítése, az ott dolgozók
igénye esetén munkájuk segítése.

— A parkok, játszóterek, közterületek
biztonságosabbá tétele, ellen´́orzése.
(megfelel´́o világítás, biztonságos esz-
közök beépítése, a balesetveszélyes ál-
lapotok megszüntetése, tisztaság, stb.)

— A közbeszerzésekre kiírt pályázatok
elbírálásának, a beruházások és felújí-
tások fokozottabb m´́uszaki és pénz-
ügyi ellen´́orzése.

— Szorosabb együttm´́uködés kialakítása
a rétsági önkormányzat és a helyi vál-
lalkozók között.

— A járdák, utak, buszmegállók állapotá-
nak felülvizsgálata, szükség szerinti
javítása, a közlekedés biztonságo-
sabbá tétele.

— A településr´́ol ingázók, els´́osorban a
tanulók emberhez méltó, – a mai kor
elvárásainak megfelel´́o – kulturált uta-
zásának megteremtése érdekében cél-
irányos tárgyalások az illetékesekkel.

— A közmunkaprogram hatékonyabbá
tétele, a segélyezési rendszer átalakítá-
sa, ellen´́orzése.

— A lakosság részére sportolási lehet´́o-
ség biztosítása a meglév´́o eszközök
jobb kihasználásával és lehet´́oség sze-
rint újabbak kialakításával.

Amennyiben az el´́oz´́oekben felsorolt cél-
kit´́uzések többsége az Ön és családja szá-
mára is fontos, kérem szavazatával támo-
gasson azok megvalósításában.

Bizalmát el´́ore is megköszönve, tiszte-
lettel:                   Molnár János

Nagy Mihály va-
gyok, 57 éves rét-
sági lakos a Civil
Mozgalom tagja.

Megválasztásom
esetén a progra-
momban leírtakat
szeretném megva-
lósítani.
— Új, élhet´́obb,

szebb és tisz-
tább városkép megteremtése.

— Utak, járdák és a PIACTÉR környéké-
nek felújítása.

— Napközis gyerekeink, unokáink közét-
keztetésének tiszta, - kulturált körül-
ményeinek megteremtése.

— A törvények betartása és betartatása.
— Közmunka ésszer´́ubb és hatékonyabb

megszervezése. 
— Új köztemet´́o kijelölése.
— Fiatalok számára új sport célú létesít-

mények kialakítása.
Mindenki tudja, hogy városunkban évtize-
des mulasztásokat kell pótolni. Elég volt
az ígéretekb´́ol és az ígérgetésekb´́ol, “ÉB-
RESZT ´́O”. Városunknak változásra, meg-
újulásra van szüksége.

Tisztelt rétsági polgárok kérem Önö-
ket, hogy minél többen éljenek szavazati
jogukkal, és menjenek el szavazni, hogy a
változás megtörténjen. 

Tisztelettel:
Nagy Mihály Pál Képvisel´́ojelölt

E-mail: mihaly.nagy@citromail.hu 
Telefon: 06-20/974-4612

PFAFF LÁSZLÓ
Családommal

35 éve élünk Rét-
ságon, fiam és lá-
nyom megházasod-
tak, a négy uno-
kámmal már tíz f´́o-
re szaporodtunk.
Feleségem - akivel
38 éve vagyunk há-
zasok - mindenben
segítségemre van, és legfontosabb infor-
mációforrásom a nevek és emberek azo-
nosításában. Jól érezzük magunkat itt, és
szeretném, ha utódaim is így éreznének. 

Dolgoztam m´́uszaki tanárként a váci
Híradó laktanya szakközépiskolájában,
m´́uvel´́odés-technológusként a Rétsági
M´́uvel´́odési Központban, és indulásától a
Tredegar Kft-ben Rétságon.

Aki már ismer, tudja, hogy nem va-
gyok a sok és hangos beszéd híve, de hi-
szem és tudom, hogy csendben, nyugodt
körülmények között hatékonyabban és
eredményesebben lehet dolgozni, mint
békétlenségben. 

Tisztelt 
Választópolgár!

Nevem, Simon Ba-
lázs. 1998-ban ke-
rültem el Vácról, és
ezid´́o óta élek csa-
ládommal Rétsá-
gon. Fiam Balázs,
2001-ben, lányom
Laura, 2004-ben
született.

Rétsági polgárként folyamatosan figye-
lemmel kísérem az önkormányzat, valamint
a képvisel´́otestület munkáját, mivel foglal-
koztat a város sorsa, fejl´́odése és jöv´́oje.

Bár, sokan úgy érzik, Rétság nem fej-
l´́odött az utóbbi években Én úgy látom
sok említésre méltó fejlesztés történt,
kezdve a járóbetegellátó-központ megva-
lósulásától, az óvoda és iskola felújításon
át, egészen a megváltozott munkaképes-
ség´́uek foglalkoztatásáig. És még folytat-
hatnám...

És ezzel a sornak nincs vége, hiszen a
városnak további fejl´́odésre, fejlesztésekre

Nem szeretem a „bólogató Jánosokat”,
de az örökös okvetetlenked´́oket, mások
idejét és idegeit fölöslegesen igénybe ve-
v´́oket sem. Vitatkozni kell és lehet, de
nem szereplési vágyból. A viták és egyez-
tetések egy része már a bizottsági ülése-
ken meg kell történjen, a testületi ülésekre
minden képvisel´́onek felkészülten, kiala-
kult véleménnyel kell érkeznie. Ehhez ter-
mészetesen id´́oben kell megkapni az el´́o-
terjesztéseket. 

Hiszek és bízok a fiatalokban, energi-
ájukban, temperamentumukban, teherbí-
rásukban, de a megfontolt döntésekhez
nem árt némi visszatekintési lehet´́oség né-
hány évtized tapasztalatára. Koromnál
fogva ez adott nekem, valamint elegend´́o
id´́o és szabad energia a városért munkál-
kodni.

Van politikai irányultságom, de a tes-
tületi üléseken, és általában a városért
végzett munkában ez legyen nekem, és
minden képvisel´́onek magánügy.

Végül az ígéretekr´́ol: 
A mostani, ránk szabadított pénzügyi

válságban felel´́otlen dolog lenne konkrét
dolgokat ígérni. Úgy gondolom - és ez
valamennyi képvisel´́o kötelessége -, hogy
minden lehet´́oséget meg kell ragadni a vá-
ros fejl´́odése, szépülése érdekében, min-
den nekünk megfelel´́o pályázatot kihasz-
nálni, a lehet´́o legtöbbet tenni a település
közösséggé fejlesztésében, és lakóinak
biztonsága érdekében. Mindez nem kevés
feladatot ad, a most folyó nagy projektek
továbbvitele mellett.
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van szüksége, és hiszem, hogy egy olyan
képvisel´́otestülettel, melyben meg van a
tenniakarás, és a kell´́o konszenzus a fejl´́o-
dést el´́osegít´́o döntések meghozatalára, a
tervek megvalósíthatók. 
— Mint családos apuka, fontosnak tartom

az oktatási intézmények további fel-
újítását, csakúgy, mint a város játszó-
tereinek és környékének rendszeres
karbantartását, folyamatos szépítését. 

— Fontosnak tartom a város immár ha-
gyományosnak mondható kultúrális
programjainak („Ságok” találkozója,
repül´́o nap, szüreti bál, stb.) gazdagí-
tását: megismertetését, és nagyobb
nyilvánosságot vonzó események lét-
rehozását.

— A Rétsági Református Szórvány-gyü-
lekezet tagjaként, fontosnak tartom a
gyülekezet által megkezdett hitéleti és
egyházi programok (pl. zenés áhíta-
tok) folytatását.

Nem teszek felesleges ígéreteket és hang-
zatos, bár betarthatatlan programpontokat
nem sorolok fel, csupán két dolgot szeret-
nék kiemelni, melyeket megválasztásom
esetén szeretnék támogatni:

A várost érint´́o döntések meghozatalá-
nál, minden esetben Rétság és polgárai
érdekét szeretném képviselni!

Rétsági reformátusként szeretnék min-

Dr. Szájbely Ern´́o
képvisel´́o-jelölt

1970. június 1-t´́ol
dolgozom Rétsá-
gon, mint fogor-
vos. 1990-t´́ol az
akkor létrehozott
Egyesített Egész-
ségügyi és Szociá-
lis Intézmény igaz-
gató f´́oorvosi teend´́oit is ellátom.

1990-t´́ol négy választási ciklusban is
tagja voltam a Városi Önkormányzat Kép-
visel´́o-testületének. A Városi Önkormány-
zat a „Pro Urbe” és a „Város Szolgálatá-
ért” díjakkal ismerte el tevékenységemet,
szakmai és vezet´́oi munkámért az Egész-
ségügyi Minisztert´́ol a „Kiváló Munkáért”
kitüntetést, míg a Nógrád Megyei Köz-

gy´́ulést´́ol a megye legmagasabb egész-
ségügyi kitüntetését, a „Perliczi János” dí-
jat kaptam meg.

Megválasztásom esetén a legfonto-
sabbnak azt tartanám, hogy el´́oször is ren-
det kellene tenni az önkormányzat háza
táján, a testületi munkában éppen úgy,
mint sok más területen, melyeknek felso-
rolása itt, hely hiányában, sajnos nem le-
hetséges. Növelni szükséges a képvisel´́o-
testület ellen´́orz´́o és számonkér´́o szerepét.
Átgondolt és pénzügyileg megalapozott
stratégia kidolgozását tartanám szüksé-
gesnek,  amelyik  hosszabb  távon  is
megfelel´́o módon biztosítja az önkor-
mányzat m´́uköd´́oképességét, stabil gaz-
dálkodását. Az önkormányzati alapfelada-
tok kötelez´́o ellátása mellett minden
olyan, a város érdekét szolgáló fejlesztést
támogatandónak gondolok, amelyik a va-
lós helyzetb´́ol indul ki, azt reálisan értéke-
li, pénzügyileg kell´́oen alátámasztott és
kezelhet´́o, továbbá nem veszélyezteti sem
a kötelez´́o alapfeladatok színvonalas ellá-
tását, sem az önkormányzat mindenkori
fizet´́oképességét.

Végezetül engedjék meg, hogy tiszte-
lettel mondjak köszönetet mindazoknak a
rétsági választópolgároknak, akik ajánló-
szelvényeik átadásával lehet´́ové tették in-
dulásomat az önkormányzati választáson.

den t´́olem telhet´́ot megtenni, az eddig
megtett hitéleti munkánk folytatásáért,
hittel bízva abban, hogy városunkban fel-
épül Isten Háza, gyülekezetünk és mind-
annyiunk lelkiépülése számára is.

Kérem, támogasson szavazatával!
Végezetül kérem, a már eddig meg-

kezdett munka folytatása érdekében támo-
gassa Mez´́ofi Zoltán polgármester Úr új-
raválasztását!
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