2018. AUGUSZTUS

TÁJÉKOZTATÁS
a 2018. augusztus 12-i helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek időközi választásának lebonyolításáról
a pásztói választópolgárok számára
Tisztelt pásztói Választópolgárok!
Mint az a pásztói polgárok előtt ismert, a jelenlegi képviselő-testület 2018. április 26-án kimondta feloszlását.
Pásztó Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) 2018. augusztus 12. napjára időközi választás megtartását tűzte
ki. Az időközi választással kapcsolatos minden HVB döntés Pásztó Város honlapján megtalálható (www.paszto.hu).
A jelöltállítás lezárult. A HVB három polgármester-jelölt és 39 helyi önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről döntött.
Szavazni a szokásos módon, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, magát érvényes okmánnyal igazoló választópolgárnak lehet 2018. augusztus 12-én reggel 6 órától 19 óráig.
Érvényesen szavazni a szokásos módon, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe, tollal két, egymást metsző vonallal lehet.

A szavazókörök listája:
1. szavazókör: Vasút utca 21. Figyelem! Új szavazóhelyiség!
2. szavazókör: Csillag tér 16., Idősek Klubja
3. szavazókör: Fő út 54/A, Zeneiskola
4. szavazókör: Nagymező u. 36., Zsigmond király Ált. Iskola
5. szavazókör: Fő út 58., Francia tagozat épülete
6. szavazókör: Rákóczi u. 1., Gimnázium
7. szavazókör: Madách u. 22., Óvoda
8. szavazókör: Alkotmány u. 155., Hasznosi Műv. Ház
9. szavazókör: Kékesi út 104., Mátrakeresztesi Műv. Ház.
Polgármesterre érvényesen szavazni úgy lehet, hogy a három jelölt közül egyet választunk ki.
Önkormányzati képviselőből nyolcat kell megválasztani. Szavazni érvényesen legkevesebb egy, de maximum nyolc jelöltre lehet. A nyolcnál több személyre leadott szavazattal a szavazólap érvénytelen.
Az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Azok lesznek a képviselők, akik a jelőltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapják.
Ebben a kiadványban, hogy a tájékozódásban segítséget nyújtsunk bemutatjuk a polgármester és képviselőjelőlteket, abban a
sorrendben, amelyben - sorsolás alapján - a szavazólapon szerepelnek. A bemutatkozó szöveget és a képet a jelőltek küldték be,
azon a kiadványban nem változtattunk. A felhívás alapján, ha egy jelőlt nem küldött be ismertető anyagot, akkor nála csak a nevét
és a szavazólapon szereplő sorszámát tüntetjük fel a tájékoztatóban, az üresen maradt helyet semleges pásztói fotóval töltjük ki.
A kiadvány végén megtalálnak egy táblázatot is, amelyben feljegyezhetik a kiválasztott jelőltek nevét, számszerint an�nyit, ( nyolcat!) ahányra érvényesen szavazni lehet.
Kérem a Tisztelt Választókat, hogy éljenek alapvető állampolgári jogukkal és vegyenek részt a választáson. Üdvözlettel:
Dr. Gajdics Gábor
Pásztó Város Jegyzője
A Helyi Választási Iroda vezetője
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Tisztelt pásztói, hasznosi
és mátrakeresztesi Polgárok!
49 éves vagyok, leánygyermekemmel Pásztón
élek. 25 évet vállalkozóként dolgoztam, jelenleg
egy multinacionális távközlési cégnél szakmámban, negyvenfős villamos tervezőmérnök csoportot vezetek.
Az elmúlt 15 év közösségi tevékenységei és
munkám során részt vettem a Pásztó Pláza szervezésében, a VÁR-TV
létrejöttében, két évig részese voltam a városi strand felújításának
és üzemeltetésének. Több helyi civil szervezetben is vezetőként tevékenykedem. Nagy büszkeséggel
tölt el, hogy az alapítás évében a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától megkaptam
a Nógrád megye gazdaságáért díjat!
Az elmúlt négy esztendő alatt sikerült a
város gazdálkodását átalakítani, azonban a kitűzött fejlesztési célok megvalósításai rendre
elmaradtak. Céltudatos és kemény munkával,
a megalapozott és megfelelően kitűzött célok

megvalósításával, az eredményességet vezetésemmel fokozni lehet. Tervezőmérnökként a
jól átgondolt, csapatmunkában, megfelelő stratégiával és rendszerben végrehajtott feladatmegvalósítást részesítem előnyben az ad hock
megoldásokkal és hirtelen fellángolásokkal

A városban rejlő erőforrások, megfelelő kapcsolásával és egymás erősítésével szinergiák jöhetnek létre, és az összefogás megteremtésével
nagyobb ütemben fejlődő várost építhetünk.
Városunk turisztikai értékeinek és hagyományainak kiemelésével, a megvalósuló pályázatok
fejlesztéseit kihasználva, a térség
turisztikai és gazdasági központjává fejlődhet.
Pásztó az elmúlt 125 évben fejlődött ilyenné és alakult ki a város
mai szerkezete, gazdasága. A mögöttünk hagyott évszázad derekán
volt a legnagyobb iparfejlesztés, jött létre a kisvállalkozói réteg, alakultak ki a ma is működő
ipari területek. A város múltjában és jelenében
rejlő értékek kiaknázása, újra hasznosítása ránk
vár! Az egykor pezsgő város utcáit újra megtölthetjük élettel.
Az önkormányzat adóbevételeinek emelkedése – amely elérte a tíz évvel ezelőtti szintet
– lehetőséget biztosít arra, hogy a városlakók
által várt beruházások, útfelújítások megtörténjenek, a költségvetésben rögzített fejlesztési tervek megvalósuljanak. A kormánypárt politikusaival együttműködve a következő másfél
évben meg kell határoznunk Pásztó város 5-10
éves fejlesztési terveit úgy, ahogy azt elődeink
tették. A fejlődéshez céltudatos kollégákra és
olyan képviselőkre van szükség, akik nem csak
a döntések meghozatalában, hanem az előkészítésben és a mindennapi feladatokból is kiveszik a részüket.
Meggyőződésem, hogy a környező települések önkormányzataival valamint a településeken
működő nonprofit szervezetekkel együttműködve sikerülhet a civil közösségek társadalmi szerepvállalását erősíteni, ami meghatározhatja a
fejlődés útját és segítségére lehet egy élhetőbb
környezet, élhetőbb város kialakításának.
Én szeretek itt élni, szeretem a pásztói
embereket – a jó palócokat!
Szüleim és nagyszüleim a munka szeretetére neveltek, nem tudok egy helyben járni és a fejlődésért vállalom a polgármesterséggel járó szolgálatot!
Munkámmal szeretném segíteni a város fejlődését, a célok kijelölését és megvalósítását!
A közös munka folytatásához, mint polgármester jelölt is kérem támogatásukat!
Építsük közösen szeretett városunkat!
		
Tisztelettel: Plecskó Péter
polgármesterjelölt

Úgy gondolom, hogy korrekt
módon is lehet független Pásztó
város első embere.
szemben. Tudom, hogy alkalmanként a döntéseket nekem kell meghozni. Ezek felelősségét
mindig minden körülmények között felvállaltam és felvállalom.
Munkásságom alatt felhalmozott gazdasági
tapasztalataimat, vezetői gyakorlatomat és politikai kapcsolatrendszeremet megfelelően hasznosítani tudnám polgármesterként.
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Dömsödi Gábor: becsület
és szakértelem
Dömsödi Gábor vagyok, Pásztó város polgármestere.
Közgazdász és újságíró diplomám van, kiegyensúlyozott, boldog házasságban élek 34 éve. Feleségem szintén közgazdász, két - ma már felnőtt gyereket neveltünk fel nagy büszkeségünkre.
2014-ben 5 évre választottak meg a város polgármesterének, hivatali időmből tehát még hátra volt másfél év, amikor Pásztó város képviselői
úgy döntöttek inkább lemondanak, csak ne tudjam kitölteni a ciklusomat.
Ez törvényadta joguk. De csak végső esetben. Olyankor tesz ilyet egy - a város által a város képviselésére megválasztott - testület, amikor
a polgármester lop, csal, hazudik, vagy ellehetetleníti a város működését.
Esetünkben ilyesmi nem állt fent. A polgármester jól gazdálkodott, a képviselők minden évben elfogadták a város költségvetését és az évvégi
beszámolót is. Sőt, a polgármester és az alpolgármester minden évben jutalmat is kaptak jól végzett munkájukért.
A város adóerő képessége, ami a település
„gazdagságát vagy szegénységét” fejezi ki 20.197
Ft-ról 3 év alatt 30.186 Ft-ra , vagyis ötven százalékkal növekedett. Példátlan ez nem csak Nógrád megyében, hanem az országban is! Veszteséges településből Pásztó szerényen nyereséges lett.
Az intézmények kiadásai is csökkentek, ugyanakkor soha még nem jutott ennyi pénz sportra,
kultúrára, civil kezdeményezések támogatására.
A képviselő-testület mégis lemondott, igaz
előbb lemondásra szólított fel engem.
Tudják, olyan ez a helyzet, mint amikor a tanár látván, hogy a diák, akire pikkel, vagyis akit
nem szeret, jól oldja meg a dolgozatot, idő előtt
beszedi a feladatlapot. Így aztán a példákat nem
tudja mind megoldani, tehát nem is kaphat jelest.
Na ez történt Pásztón!
Lett a városnak pénze, a pályázatokat is mind
jól előkészítettük, ezt a munkát előfinanszíroztuk és végül megnyertük. Itt van a számlánkon
2,2 millárd, azaz 2.200 millió forint. Ebből Pásztó megújul. De ezen felül még épül uszoda több
mint 500 millió forintért, és teljesen korszerűsítik az iskolát, plusz 1.5 milliárd forintból! Eddig ezeken a pályázatokon csak dolgoztunk, és az
előkészítéshez, telek és ingatlanvásárláshoz szükségez pénzt teremtettük elő. De most, a következő években fordul termésre az elmúlt évek munkája. Látszik majd a végeredmény is, nem csak
a pénz a könyvekben, a számlánkon és a beszámolókban.

Na ezért kell most eltávolítani a polgármestert,
akire ma még rá lehet mondani, hogy nem csinált
semmit. Mert a költségvetést az emberek nem ismerik, nem is kell ismerniük, de ha látják, ami
megépült, akkor majd elismerően csettintenek.
A rendes jövő évi választáson már más képet mutat majd a város. Azért nem lehetett megvárni azt!
Aki ismeri a tényeket az tudja: Pásztó jó úton jár.
De aki a betevőért dolgozik éjt nappallá téve
és örül, hogy él, az nem ér rá tájékozódni, az
könnyen félrevezethető. Annak be lehet adni,
hogy “ez a Dömsödi” nem csinált semmit. Annak be lehet adni, hogy “ez a Dömsödi“ lekezelően beszél. Természetesen ez nem igaz, de ettől
még mondani lehet bármit, közszereplő vagyok,
tűrnöm kell.
Ezzel él vissza a lemondott képviselő-testület,
akik eddig remekül megszavazták az összes olyan
előterjesztést, - egy-két kivételllel több százat amit az én irányításommal készített el a polgármesteri hivatal.
Soha nem voltam tiszteletlen, és soha nem
mondtam rosszat a pásztói és a nógrádi emberekre.

Ennek most a pártkatonák, pártutasításra az ellenkezőjét állítják, akinek van kellő információja,
tudja, hogy miért.
Ugyanis ha rajtam múlik, nem fogják pártkatonák vezetni Pásztót! Sem a bal, sem a jobboldalról! Ha rajtam múlik senki sem fogja elherdálni, vagy baráti vállalkozásokhoz juttatni a város
számláján lévő pályázati pénzeket.
Ha rajtam múlik, nem kerül a teniszpálya
sorsára a pásztói strand és a hasznosi szabadidő
park, még mostani, használhatatlan torzó formájában sem. Nem lesz Pásztó közpénzből épített létesítményeiből olyan hely, mint a budapesti
Margit-sziget volt egykoron, hogy oda csak a kiváltságosok léphettek be.
Ha rajtam múlik a pásztóiak pénze nem vándorol pártkasszákba és magánzsebekbe.
Nincs más programom, mint a kormányzó
pártnak volt korábban: folytatom!
Hogy mit, azt látták az elmúlt 3 és fél évben.
Hitvallásom két szóban kifejezhető: becsület
és szakértelem! 				
				Dömsödi Gábor
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Farkas Attila: nyugalom,
fejlődés, együttműködés
51 éves vagyok, egy 25 éves fiú édesapja, történelem bölcsész és középiskolai tanár, rendelkezek közoktatási vezetői szakvizsgával. Tanári pályám előtt kereskedelmi és pénzügyi területen
dolgoztam. Voltam önkormányzati képviselő és
polgármester Jobbágyiban, de beláttam, hogy nem
egészséges, ha egy polgármester nem azon a településen él, amelyet vezet. A 2014-es önkormányzati választásokon a pásztóiak bizalmából a
képviselő-testület tagja lettem, 2018 januárjáig Pásztó alpolgármestereként tevékenykedtem.
Ekkor azonban „betelt a pohár”. Én
személy szerint és a képviselő-testület
további Fidesz-KDNP-s tagjai is 2014
óta abban a szellemben dolgoztunk,
hogy megpróbálunk együttműködni
Dömsödi Gábor polgármesterrel. Mindig voltak nézetkülönbségek, a nagyobb
problémák 2016-ban kezdtek megjelenni, 2017-ben pedig még azelőtt elmérgesedett a helyzet, hogy a polgármester bejelentette volna, hogy elindul
az országgyűlési képviselő-választáson
és nyíltan ellenséges stílust vett volna
fel. Bármennyire is szeretnék ezt sokan
úgy beállítani, hogy a viszony közöttünk a választáson való indulása miatt
mérgesedett el, ezt kifejezetten cáfolnom kell. De a pásztóiak többsége azt gondolom,
ismeri ennek a történetnek a legtöbb részletét
és legfőképpen a végeredményét. Sokat mondó,
hogy a képviselők egyetértésben voksoltak az önfeloszlatás mellett, akár párttagként, akár függetlenként dolgoztak Pásztóért. Az is így gondolta
helyesnek, aki 2014-ben még Dömsödi Gábort
támogatta.
Itt élek a városban, testközelből érzem, hogy
a polgármesteri stílus a mindennapokat is megmérgezte. Azt is ki merem jelenteni, hogy vannak olyan területek, ahol egyenesen félelem hatja át az önkormányzati intézményeknél dolgozók
mindennapjait. Ahogyan tapasztalom, sokakban
az is kellemetlen érzéseket keltett, hogy a városvezető a budapesti ellenzéki televíziókat látogatva a kormányt és a térség országgyűlési képviselőjét ekézi és az országos politikával foglalkozik.
Pásztó érdekeit nem szolgálja ez az attitűd.
Éppen ezért megválasztásom esetén az első, aminek érdekében tenni szeretnék, az a nyugalom, a
második a fejlődés. A fejlődés azért nem lehet az
első helyen, mert az nyugalom nélkül nem valósítható meg hosszú távon. A harmadik egyértel-

műen az együttműködés. Együttműködés a képviselő-testületen belül, a helyi civil szervezetekkel,
a hatóságokkal, a vállalkozókkal. Mindenkivel,
aki ezt valóban akarja, és nem csak mondja, hogy
akarja. Úgy gondolom, hogy egy település vezetője
nem tervezhet rövid távra. Együttműködés nélkül
ideig-óráig akár nagy lendületet is lehet venni, de
hosszú távon az erre való képesség hiányában bezáruló kapuk óriási károkat okozhatnak.

Pásztó helyzete gazdasági értelemben véve
stabil, de természetesen mindig lehet jobb és kell
is, hogy évről évre jobb legyen. Az azonban, hogy
a költségvetés stabilnak mondható a korábbiakhoz képest, több dolog együttállásának köszönhető. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy az
adósságkonszolidációval a Kormány 2013-ban
részlegesen, majd 2014-ben teljes mértékben feloldozta Pásztót is az eladósodottság alól. Közel
600 millió forintos nagyságrendről beszélünk,
aminek csak az évenkénti kamatterhe mintegy
több tízmillió forint volt. 2014 után ezt az ös�szeget már a város érdekében lehetett felhasználni. Az iskolák fenntartásának, működtetésének állami kézbe vételével is jelentős kiadásoktól
mentesült a város költségvetése. A kettő együtt
már mintegy 130 millió forint pluszt jelent évente. Növekedtek a helyi adóbevételek is, melyben
bizonyosan sokat számított az, hogy több helyi
cég tudott alvállalkozóként dolgozni az EGLO
kormánytámogatással megvalósult beruházásán
vagy a 21-es főút négynyomtávosításán - hogy
csak a legnagyobbakat említsem. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a számok nem hazudnak:

az egész ország előrefelé halad, a gazdasági növekedés pedig városunkban is éreztette hatását.
Ha mindezeket összeadjuk, megkapjuk, hogy mi
segítette Pásztó költségvetésének javulását az elmúlt években. Egy dologban szintén biztos vagyok: nem ronthat egy város költségvetésén az,
ha a polgármester intenzív, netán konstruktív viszonyt ápol például a térsége országgyűlési képviselőjével.
A jövő prioritást élvező céljai között
kell szerepelnie az északi iparterület „feltöltésének”. Ez a helyi adóbevételek, a
munkahelyteremtés és a járási központi
szerep szempontjából is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. Ki kell dolgozni
egy cselekvési tervet a pásztói, de a településtől jelenleg távol élő és dolgozó
fiatalok legalább egy részének hazacsábítására. Útfelújítási tervet kell készítenünk, amibe aztán nem ad-hoc módon
akarunk belevágni. A városias jellegre, az
élhetőségre is hangsúlyt kell helyeznünk;
előtérbe kell kerülnie a közterületek
megóvásának, szépítésének; szorosabbra kell fonni kapcsolatunk a helyi civilekkel és sportegyesületekkel. Nem kerülhető meg, hogy a településrészeknek
– úgy Hasznosnak, mint Mátrakeresztesnek is – kiemelt figyelmet kell kapnia,
hiszen vannak olyan helyi igények és sajátosságok,
melyekre reagálnia kell az önkormányzatnak.
Rengeteg területet fel lehet sorolni, ahol markáns változásokra van szükség – erre ez a terjedelem nem elégséges. Kimaradtunk fontos együttműködésekből, vagy ha része is a város nagyobb
önkormányzati tömörüléseknek, az mára csak
egy papíron létező állapot. Miután négy évig voltam Jobbágyi polgármestere és ez idő alatt kiváló
kapcsolatot alakítottam ki a térség polgármestereivel mondhatom, hogy a legtöbben hiányolják
Pásztó konstruktívan együttműködő, de mégis
vezető szerepét a járáson belül.
Rengeteg biztatást kaptam a kampány során a
pásztói emberektől, így bizakodva várom az időközi választás napját, remélve, hogy alkalmasnak
talál a város közössége a polgármesteri feladatok ellátására. Kérem a pásztóiaktól, hogy személyemmel támogassák szavazatukkal augusztus
12-én a Fidesz-KDNP nyolc képviselőjelöltjét is
annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb nyugalomban és együttműködésben, hosszú távon
fejlődési pályára állíthassuk Pásztót.
			 Farkas Attila
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Dr. Kanyó Roland
Richárd (1.)

Tóth Melinda (2.)
független

FIDESZ-KDNP
1979-ben születtem Pásztón, nős
vagyok, egy csodaszép kislány édesapja. A Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Karán szereztem
diplomát. 15 éve egyéni ügyvédként dolgozom, irodavezetője vagyok a Pásztón működő ügyvédi
irodámnak. Munkámból adódóan
napi szinten foglalkozom emberekkel és igyekszem maximális odafigyeléssel, legjobb tudásom szerint
intézni ügyeiket, megoldást találni
problémáikra. Azon vágyam, hogy
a Pásztón és a környékbeli településen élőknek ne csak a jog területén,
hanem szélesebb körben is segíteni tudjak, motivált abban, hogy elinduljak az időközi választáson.
Elsődleges célom, hogy az általam mindig is elvárt, magas szintű szakmaiságot képviseljem az
újonnan megalakuló testületben.
Azt a fejlődést kívánom szolgálni,
amely a leginkább figyelembe veszi a Pásztón, Hasznoson és Mátrakeresztesen élő emberek igényeit.
Fontosnak tartom a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások tá-

mogatását és megbecsülését, a
fiatalok Pásztóra történő visszacsábítását, a környezetvédelmet, valamint a helyi értékek megóvását.
Egykori aktív sportolóként,
szívügyemnek tekintem a hasznosi és a pásztói focipálya körül kialakult méltatlan helyzet mielőbbi
rendezését, valamint a helyi sportolási lehetőségek bővítését.
Szakmaiság, tisztelet, kitartó
és alázatos munka, amit ígérni tudok mindazok számára akik bizalmat szavaznak nekem és támogatnak azon célom elérésében, hogy
2018. augusztus 12. napját követően Pásztó Város újonnan megalakuló képviselő-testületének tagja legyek.

Tóth Melinda vagyok, független
képviselőjelölt.
1967-ben születtem Pásztón. Tanulmányaimat a helyi általános és középiskolában végeztem. A számomra nagybetűs élet a Magyar Postánál
kezdődött, majd különböző átszervezések után Matáv, Kelet-Nógrád
Com Rt., Hungarotel Rt.-nél folytatódott. Mind e közben kipróbáltam magam a kereskedelemben, utazásokat szerveztem, külkereskedelmi
–könnyűipari vállalkozást indítottam.
Közel 50 munkavállalóval szolgáltuk
ki külföldi partnereinket az olasz Benetton és Trussardi céget ill. a svéd-

dán Baltic, Marin céget. Szinte a létra minden fokát végig jártam, voltam
álláskereső, alkalmazott, ügyvezető,
cégtulajdonos. Jelen pillanatban egy
kft-t vezetek és a Pásztói Polgárőrség
elnöki tisztségét töltöm be.
Tisztelt Pásztóiak kérem Önöket tiszteljenek meg szavazatukkal!

Czabafy László (3.)
független
Szolgálatra jelentkezem!
1955-ben születtem - bár nem
Pásztón - mégis lokálpatriótának vallom magamat, mert szeretem, és magaménak érzem ezt a kisvárost, ahol
több mint harminc éve élek, családommal. Jelenleg az Észak-magyarországi
Regionális Vízmű Zrt-nél dolgozom,
előtte pedig a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél
voltam. Munkám során most is mint
azelőtt, sok emberrel találkozom. Többen is biztattak, hogy vállaljak szerepet
a helyi közéletben, mert a városért elkötelezettnek, segítőkésznek, és tisztességesnek ismertek meg.
A közelgő időközi választás tétje
szerintem az, hogy Pásztó közéletében lesz megújulás, vagy sem? Nagy
szükség van a városvezetés megújulására! Ebben a helyzetben úgy
érzem, nem maradhattam tétlen,
ezért indulok a választáson, képviselőjelöltként. Szolgálatra jelentkezem, az itt élő emberek szolgálatára.

Az eddigi gyakorlattal szemben,
a kölcsönös tisztelet és az együttműködés jegyében, az átláthatóságért, a
nyíltságért szeretnék tenni. Jó lenne
elérni, hogy az itt lakókkal együtt, és
nem helyettük gondolkodva, szülessenek felelősségteljes döntések.
Olyan polgármestert és olyan
képviselőket kívánok Pásztónak,
Hasznosnak és Mátrakeresztesnek,
akik szolgálatnak tekintik a munkájukat és nem kiváltságnak. Akik
értik, hogy az itt élő emberek véleménye nem akadály, hanem sokkal
inkább maga a megoldás. Kérem,
szavazzon rám 2018. augusztus 12én! Tisztelettel: Czabafy László

Nagy Gábor (4.)
független
Nagy Gábor vagyok, 2 gyermek
édesapja. Gyerekkoromat Salgóbányán töltöttem. Szüleim arra neveltek hogy mindig küzdjek az igazságtalanság és a kirekesztés ellen 16
éve élek Pásztón. Igyekeztem mindig a családot a középpontba helyezni. Ezért is éreztem úgy, hogy én nem
kívánok politizàlni. Aztán eljött aza
pillanat amikor úgy éreztem, hogy
ami Pásztón történik azt már nem
lehet csendben tűrni! Most a gyerekeink a jővője a tét. Szeretném ha az
emberek újra hihetnének a jövőben és
egymásban, ha együtt tudnánk tenni

az elesettekért! Legfőbb célom a város egységbe kovácsolása, s küzdelem
az igazságtalanság ellen! Bármi is történjen a választáson az igazságért és
Pásztóért utánna is kiállok!
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Bognár Károly (5.)

Sándor István (6.)

független

független

Bognár Károly vagyok, független képviselőjelölt. Feleségemmel
két, ma már nagykorú gyereket neveltünk fel ebben a gyönyörű helyen
fekvő kisvárosban.
A saját cégemben dolgozok már
közel két évtizede. A pásztóiak kéthetente találkozhatnak a munkánk
egyik termékével, a Városi Piac hirdetési kiadvánnyal. Szerintem a lemondott képviselőtestület helyére, egy
olyan emberekből álló testületet kell
választani, akik képesek a választóik
érdekeit akár a polgármesterrel szemben is képviselni, Tudnak közösen
gondolkodni és tenni az itt élők sorsának javulása érdekében. Szeretném
még aktívabban segíteni a pásztói közösség életét. Fontosnak tartom, hogy
a minket érintő kérdésekbe még több

Sándor István vagyok, független
képviselőjelölt. Felmenőim, a Sándor és Tari család ősidők óta itt élnek Pásztón. Feleségemmel 33 éve
élünk boldog házasságban. Két
nagykorú gyermekünk van. Péter
fiam villamosmérnök, Anita lányom
természetvédelmi mérnök.
Dolgoztam a GELKA-ban és az
ÁFÉSZ-nél. Több mint 20 évig voltam vállalkozó Pásztón. A Nyikom
Hegyisport-és Természetvédő Klub
vezetőjeként 1996. óta oktatok sárkányrepülést és siklóernyőzést. Jelenleg
a Pásztói Városgazdálkodási KFT. alkalmazásában a Pásztó Városi Strandfürdő és a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor irányítási, feladatait látom ei.
Képviselőként azért dolgoznék,
hogy politikai elvárások nélkül tudjam képviselni Pásztó, Hasznos és
Mátrakeresztes lakóinak érdekeit.
Dolgozni kívánok az Önnel KÖZÖSEN összegyűjtött problémák
megoldásán!
Ahhoz, hogy a terveket, elképzeléseket valóra tudjuk

beleszólásunk legyen nekünk, pásztóiaknak. A képviselőtestület tagjaként egy olyan Pásztóért dolgoznék,
ahol a pásztóiak pontosan tudják,
hogy milyen döntések születnek lakóhelyük érdekében.
Pásztó összeköt minket, tegyünk
érte közösen!

Kecskés Károlyné (8.)

Bazsó Tamás (7.)

Munkáspárt

független
1980-ban születtem Pásztón.
Gyermekkoromat Hasznoson töltöttem.
Indulásától, immáron tizenegyedik
éve a Vár Tv munkatársaként, a Városi
Piac hirdetésszervezőjeként, ezek mellett fényképészként tevékenykedem.
Televíziósként Pásztó szűkebb
környezetének sikereit és kudarcait
is közelről megtapasztaltam. Munkámnak köszönhetően sikerült jó
kapcsolatot kialakítani a helyi és
környékbéli önkormányzatokkal, a
térség vállalkozóival, civil szervezeteivel, intézményeivel, sport- és
kulturális egyesületeivel.
Barátaim és kortársaim közül sokan már elvándoroltak, nagyvárosokban vagy külföldön élnek, szüleik,
nagyszüleik magukra maradtak. Ebből
adódóan fontosnak tartom olyan életfeltételek kialakítását, amely a fiatalokat arra ösztönzi, hogy tanulmányaik
végeztével visszatérjenek városunkba.
Céljaim között szerepel a város
és városrészek sportolási feltételeinek javítása, településünk értéke-

inek hatékonyabb megismertetése
a nagyvilággal, a helyben történő
kommunikáció kialakítása, a turizmus fejlesztése.
Fiatalos lendületemmel, a modern világ eszközeit magabiztosan használva szeretném képviselni az időseket, a középkorúakat és
mindazokat a fiatalokat, akik hozzám hasonlóan itt szeretnének
megöregedni.
Ezúton köszönöm azoknak, akik
a 2014-es önkormányzati választáson mellettem tették le voksukat,
kérem, 2018. augusztus 12-én is
tiszteljenek meg szavazatukkal.
Tisztelettel Bazsó Tamás

váltani nemcsak pénzre lesz szükség,
hanem kollektív együttműködésre,
együtt gondolkodásra is.
Én, Sándor István, mint FÜGGETLEN képviselőjelölt kérem
Önt, hogy tiszteljen meg szavazatával a 2018. augusztus 12-én megrendezésre kerülő időközi önkormányzati képviselő választáson!
Jó közbiztonság - tiszta környezet növekvő turizmus - javuló egészségügy
- sportos fiatalok - kátyúmentes utak.
Legyen ilyen a MI VÁROSUNK!
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Illés György János (9.)

Huczekné
Rétvári Mónika (10.)

független
1987-ben születtem, azóta Pásztón élek.
A pásztói Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, mint Logisztikai ügyintéző,
majd a Mikszáth Kálmán Gimnázium, postaforgalmi szakközépiskolában szereztem meg a Gazdasági informatikus képesítést.
2011-óta dolgozom a hatvani
Robert Bosch elektronikai Kft. -nél ,
jelenleg műszakvezető helyettesként.
Pásztón véleményem szerint az
egyik legnagyobb probléma, hogy
a fiatalok nem tudják helyben felépíteni az életüket, kénytelenek más
településekre ingázni, vagy elköltözni a munkalehetőség hiánya miatt. Emiatt elsődleges célom a munkahelyteremtés
felgyorsításának
támogatása, amihez megfelelő alapot nyújt a jelenleg elnyert pályázat
keretein belül épülő ipari park.
Az ipari parkba települő cégeknek munkaerő kell! Az országos munkaerőhiányra alapozva elindulhatna egy árverseny a pásztó
és környékén élő munkaerőért, ez-

Nők Civilben Egyesület

által esélyt kaphatna végre a lakosság arra hogy helyben, korrekt fizetésért vállalhassanak munkát.
Mindig is szerettem ezt a várost,
és vártam hogy jó irányba terelődjenek Pásztó ügyei.
Véleményem szerint most végre
elindulhat a fejlődés, viszont fontos, hogy az elnyert EU-s pályázati pénzek maradéktalanul a városra
legyenek fordítva.
Ezért indulok az időközi önkormányzati választáson képviselő jelöltként, hogy mindez meg is valósuljon.
Ha önök is egyetértenek velem, kérem támogassanak szavazatukkal.

Jelölő szervezet: Nők Civilben
Egyesület
Szavazólapon a sorszámom: 10.
Pásztó jelene és jövője a mi kezünkben van! Egymást tisztelve,
megbecsülve, együttműködve szeretném ellátni a képviselői feladatomat.
SZÁMÍTOK RÁTOK, ÉS TI
SZÁMÍTHATTOK RÁM!
Házasságban élek. Két felnőtt
gyermek édesanyja vagyok. Férjemmel és három gyermekünkkel
Hasznoson éltünk, majd Pásztóra költöztünk. Iskoláimat Monoron,
Zsámbékon, Egerben és Budapesten
végeztem. Két diplomával és több
szakképesítéssel rendelkezem:
• dolgoztam az egészségügyben
• 18 évig tanítottam alsó- és felső
tagozatos gyerekeket
• 22 éve vállalkozó vagyok , az
„Illatház” elnevezésű üzletnek, majd
a Líra Kölcsey Könyvesboltnak vagyok a cégvezetője
• rendezvényszervezéssel is foglalkozom
• pályázatok, projektek megvalósításában is szerepet vállalok

• több kulturális szakterületen
szereztem képesítést, és terveim között szerepel tovább képezni magam
• tizenegy éve a Nők Civilben Egyesület elnöke vagyok, amely
Pásztó város kulturális életének meghatározó közössége. Ismerem a város
problémáit, gondjait, értékeit, közösségeit, intézményeit, múltját, jelenét, látom a jövőjét, ismerem szépségeit és a
benne rejlő lehetőségeket. Mint képviselő a tőlem telhető legtöbb akarattal
és energiával folytatni szeretném a közösségépítő munkámat, Pásztó fejlődését elősegítő célok támogatását.
ÉN ERRE A FELADATRA
KÉREM A FEHATALMAZÁST.

Bencsik Imre (12.)
független

Balázs Attila (11.)
Jobbik
Balázs Attila vagyok, a Jobbik
pásztói képviselőjelöltje. Szécsényben
érettségiztem, majd Vám- és pénzügyőri iskolát végeztem s közel 17 évet
töltöttem el az állam szolgálatában.
Első házasságomból egy fiúgyermekem született. Feleségemmel több,
mint két évtizede élünk Pásztón, ahol
két, mára már nagykorú gyermeket
neveltünk fel. Jelenleg a Pásztói Toportyán Pálinkafőzdét üzemeltetem,
mellette pedig egy biztonsági cég
területvezetői feladatait is ellátom.
Helyben olyan képviselő-testület tagja szeretnék lenni ahol a város és az itt
élők érdekei állnak minden előtt. Ma-

gyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel
egy élhetőbb, nyugodt, fejlődő Pásztóért! Egy olyan Pásztóért, ahol jó
élni, ahova érdemes visszatérni, ahol
kiszámítható életet biztosítunk a legszebb palóc város minden lakójának.

Bencsik Imre vagyok. Több, mint
35 éve élek Pásztón. A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem építőgépész-mérnöki diplomát. Dolgoztam
a Nógrádi Szénbányáknál és a NÁÉV-nál. Több mint 20 éve dolgozom a
Generali Biztosítónál. Nős vagyok, két
felnőtt gyermekem, és két gyönyörű
unokám van.Több, mint 10 évig voltam
az Operation Friendship Hungary elnöke, ami által sok pásztói és környékbeli gyerek jutott ki csere üdülésre több
európai országba és az USA-ba. Szeretem a sportot. Jelenleg is az NBIII-ban
pingpongozom és 2003-óta vagyok a
Pásztói Asztalitenisz Club elnöke. Asztalitenisz játékvezetőként nagyon sok
rangos versenyen bíráskodtam már eddig, többek között Európa-bajnokságokon és Világbajnokságokon is. Ezen
felül 3 megye régióvezetőjeként és a
Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség alelnökeként is tevékenykedem.
A világban nagyon sok helyen jártam és szeretném az ott szerzett ta-

pasztalataimat Pásztó javára kamatoztatni. Munkám során sok emberrel
és sok problémával találkozom a várost illetően. A most előttünk álló 1 év
nem elég a rengeteg probléma megoldására, de el kell kezdeni azon dolgozni, hogy a pásztói emberek elégedettek
legyenek az önkormányzat munkájával. A mindenkit érintő út, járda és vízelvezető árkok rendbe tételére biztosítani kell a költségvetésben fedezetet
és pontot kell tenni a sportpályán lévő
áldatlan állapotnak is. Szerencsés volna egy sportegyesületbe tömöríteni a
sport szervezeteket és elért eredmény
függvényében támogatni azokat.
Győzzön a józanész!
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Édes Imre (13.)

Csépe Tibor (14.)

független

független

Tisztelt pásztói, hasznosi, mátrakersztesi Választópolgár!
Édes Imre vagyok, közel két évtizede pásztói lakos, oktató repülőgép-vezető, közlekedésmérnök, vállalkozó.
Politikai elvárásoktól függetlenül
kívánom képviselni Önt, a lakóhelyünk számára minden előnyös kezdeményezést támogatva. A közösen
összegyűjtött problémák megoldásán, az Önökkel közösen meghatározott célok érdekében kívánok kiállni, dolgozni, tenni. A szavazások
célja, hogy olyan egyéneket válas�szunk, akik képesek megvédeni a közösség érdekeit, értékeit.
Olyan képviselőt, aki képes bátran
harcolni a közösségi érdekek érvényesítéséért, aki nyíltan ki mer állni a rossz
városvezetővel szemben is, ha kell.
Én ezt tettem az elmúlt években
is, egyszerű pásztói lakosként.
Az Ön támogató szavazatával
lényegesen jobb feltételekkel, nagyobb mozgástérrel, képviselőként
folytathatnám mindezt. Úgy gondolom, én bizonyítottam az elmúlt

„Négy gyermek édesapja, apai
ágról mátrakeresztesi, anyai ágról
tősgyökeres pásztói, végzettségemet
tekintve pedig magasépítő vagyok.
Pásztón élek, itt dolgozom, tisztában vagyok a helyi problémákkal.
Nem kívánok a két nagy szekértábor egyikéhez sem csatlakozni, velük ellentétben nem az egymásra
mutogatásban, hanem a szorgalmas munkában látom a jövőt. Függetlenként a helyi polgárokon kívül
másnak nem kívánok megfelelni.

évek során. Ha hamisan ígérgetnek, ha letagadják a nyilvánvalót, akkor azt nem hagyom annyiban, nem
tűröm, hiszen azt nem is kell, nem
is szabad egyetlen pásztói, hasznosi,
keresztesi lakosnak sem eltűrnie.
Legfontosabbnak tartom a helyi problémák összegyűjtését, felvetését. Késznek kell lenni, hogy
tegyünk is valamit a megoldás érdekében. Ennek szellemében kívánom
képviselni Önöket.
A szakmámban – katonai pilótaként – elfogadhatatlan volt, ha egy
felelős vezető hamis ígéreteket fogalmazott meg. Döbbenten tapasztalom, hogy Pásztón mégis évek óta
ez történik. Következmények nélkül.
Változtassunk ezen!
Édes Imre

Ha bizalmat kapok, akkor augusztus 12-től elkötelezett képviselője
leszek minden pásztóinak a képviselő-testületben.”

Volek György (15.)
FIDESZ-KDNP
Tősgyökeres pásztói vagyok; feleségemmel, két felnőtt lányommal és
két unokámmal teljes az életem. Földrajz és biológia szakon végeztem az
egri Tanárképző Főiskolán, majd tanári és igazgatóhelyettesi munkakörökben dolgoztam 32 évig a pásztói
Dózsa György Általános Iskolában.
Mindig érdekelt a közélet, 2002től kezdve képviselő-testületi tagként
is lehetőséget kaptam arra a város lakosságától, hogy szerepet vállaljak
abban a munkában, melynek célja a
Pásztón élő emberek boldogulásának elősegítése. Többször felhívtam
rá a figyelmet, hogy az adóbevételek
növekedésével párhuzamosan, a költségvetés összeállításánál legyünk figyelemmel arra az adósságra is, ami a
városlakók felé áll fenn. Kis lépésekkel meg kellett volna kezdeni az útés járdaépítési, javítási programot, a
közterületek városias jelleget megalapozó esztétikusabbá tételét.
Farkas Attila vezetésével látok
biztosítékot arra, hogy ez a folyamat
elindulhat, de óvatosan kell bánni az

Sándor Attila (16.)
független

újabb hitelek felvételével. Inkább előre tervezetten, a város költségvetésére
tekintettel, a pályázatok adta lehetőségek maximálisa kihasználásával kell
ezt megtenni.
A város jövőjét illetően meghatározónak gondolom a turizmusfejlesztést és ezen belül a strandon a
melegvíz feltárását. Erre minden eszközzel koncentrálni kell, hiszen kitörési pontja lehet a városnak. Munkám során mindig a város érdekeinek
szem előtt tartása vezért, ennek okán
vállaltam el az alpolgármesteri tisztséget is az időközi választásig tartó időtartamra. Szívesen csináltam
és a továbbiakban is szívesen vállalok
minden megbízatást, mellyel a pásztóiakat szolgálhatom.

Sándor Attila vagyok 1988-ban
születtem Pásztón. Mátrakeresztesen élek feleségemmel és 5 éves
kisfiammal. Gyermekkorom nagy
részét is a mátrai kis falu határozta
meg, már akkor rádöbbentem mekkora érték rejlik benne.
Balassagyarmaton asztalos szakmát szereztem. 2008-ban Pásztón kezdtem dolgozni. 2013-ban a
Pásztói Városgazdálkodási Kft-nél
csoportvezető lettem. A több évnyi
tapasztalatból merítve látom, mire
is van szüksége Pásztónak, Hasznosnak, és Mátrakeresztesnek. Az
elmúlt időszakokban a pásztói és
főként a keresztesi polgárok nem
tudtak kihez fordulni problémáikkal, magukra maradtak. Kérem, szavazzon rám, hogy a hétköznapi embert is észrevegyék.
• A sport mindig az életem része
volt! A Mátrakeresztesi Szabadidő

Sportegyesülettel és az erőemelő fiatalok vezetésével számos versenyen
jó eredménnyel végeztünk.
• Célom, hogy Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes rendezett és
tiszta település legyen. A hátrányos
helyzetben lévő gyerekeknek és családoknak segítséget nyújtani.
Mátrakeresztes életében és hagyományainak megőrzése érdekében kiemelten fontos a Nogradikumnak ítélt fakanálkészítés
hagyományainak megőrzése.
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Kurtán Géza (17.)

Zeke Tamás (18.)

független

FIDESZ-KDNP

Balaton (Heves megye) községben
születtem 1950-ben. Borsodnádasdon
nőttem fel. Vegyészmérnöki diplomát
a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen szereztem magyar állami ösztöndíjasként 1974-ben. 1976-87 között
Csehszlovákiában dolgoztam, agrokémiai laboratórium és szaktanácsadó csoport vezetőjeként. 1987 -ben
költöztem Pásztóra, saját szabadalmam megvalósításával foglalkoztam.
1990-től külföldi cég magyar képviseletét irányítottam. Sikeresen vezettem be cseh, szlovák, ukrán, orosz,
kazah piacra magyar gépipari termékeket. 2004-ben a Gödöllői Szent
István Egyetemen pályázatíró tanfolyamot végeztem. Két gyermekem,
hat unokám van. Szlovák és cseh nyelven beszélek, írok felsőfokon, esetenként szakirodalmat fordítok.
Amennyiben a választók bizalmát
elnyerem, a helyi középfokú oktatás kibővítését, fokozott megbecsülését sze-

Felmenőimet tekintve is tősgyökeres pásztói vagyok. Esztergomban,
a Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd a Pázmány Bölcsészkarára jártam egyetemre. Egy ideig
rendezvényszervezőként Budapesten
dolgoztam, de hazahúzott a szívem és
átvettem szüleim gazdaságát. Mezőgazdasági vállalkozóként 10 éve gazdálkodom, időközben már feleségem
támogatásával. Hazám és szülővárosom iránti elkötelezettségem indított
arra, hogy önkormányzati képviselőként tegyek városom fejlődésért.
Úgy gondolom, kiemelt figyelmet kellene fordítani városfejlesztésre. A városlakók biztos megélhetéséhez munkahelyteremtésre
van szükség. Ha ez megvan, csökkenthető az elvándorlás, a helyben
maradás pedig itt köttetett házasságokat, itt születő gyermekeket
jelent. Ez a jövőnk alapja, tehát
programot kell indítanunk fiataljaink hazavonzására. Itt alapítsanak
vállalkozást, itt vállaljanak munkát. A városfejlesztésbe nagyon sok
minden beletartozik, csapatmunkát kíván, ebben szeretném én a
minőségi munkát elősegíteni.

retném elősegíteni. Mérlegelni kell
műszaki középfokú szakképzés beindítását, hogy a jövőben betelepülő üzemek szakmunkás igénye helyi képzéssel,
a cégekkel együttműködve biztosítható
legyen. Az országos tanulmányi versenyeken kiemelt teljesítményt nyújtó
diákok felkészítő tanárainak megfelelő jutalmazása céljaim között szerepel.
A tehetséges, sikeres pásztói kötődésű
személyek tevékenységét propagálnám,
bemutatnám őket a helyi közösségnek.
Becsületes, emberséges munkával kevés
pénzből is jelentős eredményeket lehet
elérni, akkor is, ha az új testület megbízatása csak 8 hónapra szól.

Káposzta Csaba (19.)
FIDESZ-KDNP
51 éves lokálpatrióta vagyok, párommal és fiammal boldog családot
alkotunk. Kereskedelmi középvégzettséggel és boltvezetői képesítéssel is rendelkezem. Több mint 22
éve papír-vegyiárú nagykereskedő
vagyok és büszke vagyok rá, hogy
vállalkozásomban átlagosan tíz családnak adok munkát.
Gyerekkorom óta Pásztón sportolok, volt rá példa, hogy hívtak magasabb osztályba kézilabdázni, de soha
nem hagytam el Pásztót. A sport a
mai napig is hobbim, mellette pedig
az idő előrehaladtával a sportszervezési feladatok is azzá váltak. Három évvel ezelőtt éppen ezért nem
volt kérdés, hogy elvállalom-e a civilés sporttanácsnoki feladatokat. Büszke vagyok rá, hogy ez alatt a három év
alatt jelentősen emelkedett a sportolók és a civilek önkormányzati támogatottsága. A pásztóiak jól ismerik
azokat a közösségerősítő és –összetartó rendezvényeket, amelyek szervezésében eddig aktív szerepet vállaltam,
ezt a munkát jövőben is folytatni kívánom. Életre keltettünk városi sportnapokat, különböző sporteseményeket,
öregfiúk focitornákat, jótékonysá-

Az elmúlt időszakban nem kapott kellő figyelmet a pásztói identitás, azaz közösségtudat erősítése.
Szükségesnek érzem olyan rendezvények életre hívását, melyek ezt az
űrt betöltik, egyben a mátrai turizmusnak is részévé kellene válnunk.
Nincs a városnak egy tisztességes
rendezvénye - sem saját, sem olyan,
amit sajátunkká tudtunk volna tenni. A vállalkozók közül a mezőgazdasági vállalkozók is nagy potenciált
jelentenek, jelentős gazdasági erőt
képviselnek, megszólításuk alapvető érdekünk, mely eddig elmaradt.
Azért jelentkeztem képviselőnek,
mert határozott elképzeléseim vannak
arra vonatkozóan, hogy mi mindenben kellene Pásztónak fejlődni. Ezért
a fejlődésért szeretnék dolgozni.

Freiné
Nagy Ágnes (20.)
független
gi bálokat szerveztünk, műfüves pályát sikerült építenünk, lesz uszodánk
és hamarosan kerékpárút szeli majd át
Pásztó közigazgatási területét.
Szép eredményeket sikerült elérni
ezen a területen, de nem mondhatjuk
azt, hogy már minden rendben van. Az
elkövetkezendő évek egyik kiemelt célja részemről annak a sportcsarnok-beruházásnak az előkészítése lesz, melyet
a Magyar Kézilabda Szövetség már nevesített Pásztó városában. Ez ügyben
már személyesen is sikerült tárgyalnom
Dr. Kocsis Mátéval, a szövetség elnökével. Kiemelten fontosnak tartom a
strand ügyét és azon belül is a melegvízre épülő fejlesztések újbóli napirendre tűzését, valamint a vállalkozók segítését új munkahelyek létrehozásához.
Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes polgárainak támogatását kérem,
hogy képviselő-testületi tagként tovább folytathassam a munkámat.

Tisztelt Választópolgárok!
1968-ban
születtem
Pásztón. Két felnőtt lány édesanyja vagyok. Egészségügyi végzettségem
van, majd szakmai diplomát szereztem szociális gondozó és szervező szakon. A Pásztói Gondozási Központban dolgozom a házi
segítségnyújtás területén. Munkám során számtalan élethelyzettel , problémával találkoztam. A
városban nincsenek munkahelyek,
nincsenek rendezvények, fiatalokat, kiszolgáló életterek. Ennek következményeként a fiatalok elvándorolnak, az idősebbek ingázni
kényszerülnek. Családok bomlanak
fel, magukra maradnak az idősek.
Úgy vélem, ha a Mátra és a Cserhát
völgyének egyedülálló kulturális-turisztikai lehetőségeit okosan kihasználjuk, valamint bölcs döntésekkel
megfelelő körülményeket terem-

tünk, akkor olyan új munkahelyeket
hozhatunk létre, mely nem csak sok
turistát, de az elvándorolt fiatalokat
is visszacsábíthatja . Meggyőződésem, hogy a város lakóival szorosabb
kapcsolatot kell ápolni az eddigieknél. Munkámat a becsület, az emberség , a mások iránti tisztelet és odafigyelés jellemzi. Ezek a tulajdonságok
és a tenni akarásom, ami arra késztetett, hogy képviselőként elinduljak a
választásokon. Kérem Önöket, hogy
szavazatukkal támogassanak ebben
a törekvésemben!

2018. AUGUSZTUS
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Szőke Ferenc (21.)

Bodrogi István (22.)

független

FIDESZ-KDNP

Pásztóért dolgozom – Jobbat nem
tehetek!
- Fejlődő Pásztó, viszályok nélkül!
- Tiszta, rendezett Pásztó, összetartó polgárokkal!
- Vonzó Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes!
Pásztón élek, minden nap itt járom az utam és végzem a munkám
„reggeltől estig”.
62 éves vagyok, 40 esztendeje
boldog házasságban élek egy pásztói lánnyal, Ihritzky Katalinnal.
Gyermekeimmel, Tímeával és Gáborral egy remek családot alkotunk.
Közgazdasági szakokleveles mérnöki és bőrfeldolgozóipari üzemmérnöki diplomával rendelkezem.
Munkahelyeim közül a Kézmű
Közhasznú Nonprofit Kft. pásztói
üzeme meghatározó szerepet töltött be életemben. A több mint 27
év alatt főművezetői és üzemvezetői
munkakörökben tevékenykedtem.
Sokrétű és sikeres vezetői munkám mellett mindig szívügyemnek
tekintettem a közösség tagjainak

67 éves, tősgyökeres pásztói nyugdíjas vagyok. A katonaság,
majd a tartalékos tiszti iskola elvégzése után jelentkeztem a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakára. A
főiskolai diploma megszerzését követően 1976-tól a pásztói rendőrkapitányságon dolgoztam 30 évig, végigjárva a ranglétrát.
Megválasztásom esetén elsősorban az előttünk álló bő egy évre
szeretnék koncentrálni. „Kívülről”
mindent nem látok, így a képviselő-testületbe kerülve rövid idő alatt
szeretném felmérni a hozzám közel
álló területek helyzetét és így meghatározni a legszükségesebb teendők körét. Abban azonban biztos
vagyok, hogy a városi intézményekben uralkodó hangulaton jelentősen
javítani szükséges. 16 évig voltam a
térség rendőrkapitánya. Megtapasztaltam, hogy ha az állomány hangulata „rendben volt”, sokkal könnyebb
volt előre haladni, célokat elérni és
esetleges nehézségeket leküzdeni.
Én ennek szellemében, együttmű-

személyes problémáival való foglalkozást is. Hobbim a családom, a
kirándulás és a közösség szolgálata.
Ismerem a pásztóiak igényeit. Tapasztalataimat felhasználva végezném a képviselői munkámat.
PÁSZTÓ város jó irányú fejlődésében hasznos szerepet tudok
betölteni, ha a pásztói polgárok is
úgy gondolják, és bizalmat szavaznak az időközi önkormányzati választáson, 2018. augusztus 12-én.
Szőke Ferenc
Bővebb információ:
www.facebook.com/szoke.ferenc.1955

Barna Tibor Józsefné (23.)

Dr. Halász István (24.)

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP

Házasságban élek 39 éve, két gyermek édesanyja és két unoka nagymamája vagyok. Pásztóiként a közös
célok, feladatok megvalósítása mellett alapvetőnek tartom az emberekkel való kapcsolat fontosságát. A város lakossága rendszeres tájékoztatást
és visszajelzéseket érdemel, egyes társadalmi és vállalkozói rétegek pedig
külön figyelmet. Fontosnak tartanám
a pásztói „Idősek Tanácsa” életre keltését, hogy a szépkorúak véleménye
hangot kapjon, tapasztalatuk hasznosítható legyen. Valamilyen formában
a pásztói vállalkozók, gazdák és őstermelők fórumát is életre kell kelteni.
Fontos prioritásként tekintek a
turizmusra, szeretett városunk „bemutathatóságára”, hiszen kiváló
adottságokkal rendelkezünk. A nagyívű beruházások – így a műemléki övezet rehabilitációja – mellett
véleményem szerint rengeteg kisebb, emberléptékű, de mégis hatékony előrelépést lehetne tenni.
A templomtoronyból való körültekintés lehetőségének megteremtése

Pásztón születtem 1973-ban,
jelenleg jogászként, mint titkárságvezető dolgozok a Mátrai
Gyógyintézetben. Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2006 óta vagyok tagja. Az általános
feladatok mellett az általam prioritásként kezelendő célokat három területben tudom meghatározni.
Pásztó jelenleg kiaknázatlan lehetősége a Mátrába érkező, településünkön átmenő vendégforgalom.
Kapcsolt szolgáltatások kialakításának támogatásával turisztikai és gazdaságfejlesztési szempontból is előrelépést tudnánk elérni, ráadásul
ezek a szolgáltatások a helyi lakosok
számára is rendelkezésre állnának.
A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökeként elképzelhetetlennek tartom, hogy ha lehetőséget
ad rá a város lakossága, akkor ne tegyek meg mindent a jövőben is a kisvállalkozások megerősítéséért. Az „inkubátorház” szót nem szeretem, de
- nevezzük is bárhogyan, - a helyi vállalkozókat szükséges egy ilyen funk-

(amire az egyház is nyitott lenne),
vagy egy elsősorban pásztói jellegzetességeket bemutató tájház kialakítása biztosan azon célok közé tartoznak, melyekért tenni szeretnék.
Pásztó egy varázslatos hely, sok
kiaknázatlan lehetőséggel. Hiszem,
hogy egy történelmi pillanat kapujában állunk, hiszen a lehetőségek tárháza nyílhat meg előttünk, ha egy
egységes, együttműködni képes testület és polgármester viheti tovább
a város irányítását. Hiszem, hogy
olyan lehetőségeket tudnánk megragadni, mely valóban pozitív hatással
lenne minden pásztói ember életére.

ködésben szeretnék dolgozni képviselőtársaimmal együtt, Pásztóért.
Évekig gyakorolt szakmám okán
nem kerülhetem meg a rend és a
közbiztonság kérdését. Ahogyan kimondhatjuk azt, hogy vannak ezen
szempontokból Pásztónál sokkal
rosszabb helyzetben lévő települések,
úgy azt is kijelenthetjük, hogy vannak olyan önkormányzati feladatok,
melyek ellátásával hatékonyan támogatható a rendőrség munkája. Át kell
gondolni a térfigyelő kamerarendszer
kérdését, tovább kell segíteni a szabadidejükben minket szolgáló polgárőreinket. Tudom, hogy rengeteg a feladat, de a lakossággal együttműködve,
nyugalomban elérhető a fejlődés.

cióval bíró központtal segíteni a jövőben. Elvitathatatlan pozitívum az
EGLO újabb beruházása városunkban és az Ipari Parki beruházás az oda
várt nagyobb cégekkel, de partnerként
kell, hogy tekintsenek az önkormányzatra a mikro- és kisvállalkozásaink is.
Pásztónak sajnos megfakult a járási vezető szerepe, szellemi pezsgése
az elmúlt három évben. A fenti prioritások mellett minden jövőbeni döntésnek és tettnek abba az irányba kell
mutatnia, hogy Pásztó ismét térségi
központtá váljon minden tekintetben.
Amennyiben felhatalmazást kapok
rá a pásztóiaktól, ebben a szellemben
folytatom majd tovább a munkát a város képviselő-testületében.
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Verebélyiné
Alapi Éva (25.)

Juhász Gábor (26.)
Munkáspárt

független
Tisztelt Pásztói lakosok, kedves
ismerőseim és barátaim!!
Verebélyiné Alapi Évának hívnak, 1969-ben születtem Pásztón.
Házasságban élek és két fiúgyermek
büszke édesanyja vagyok. Tanulmányaimat szeretett városunkban és
Budapesten végeztem, majd először a pásztói KIOSZ-ban kezdtem
el dolgozni. Ezt követően 20 éven
keresztül a családi vállalkozásunkban tevékenykedtem, jelenleg pedig a pásztói Művelődési Központ
munkatársa vagyok rendezvényszervezőként( Pásztó, Hasznos és
Mátrakeresztes életében). Büszkeséggel tölt el az, hogy elindulhatok
az augusztus 12-i képviselő-választáson, hiszen közösség építő munkámat már a gyermekeim születésekor elkezdtem SZMK tagként és
elnökként is aktívan vettem részt
városunk életében. 2016-ban megalapítottuk a “Süss Egy Tepsi Süteményt” nevű karitatív egyesületet,
amely a rászoruló családok és gyermekek megsegítését tűzte ki céljá-

ul és az alapítás óta társelnökként
működők közre benne. A választáson azért szeretném képviselni a városunkat és azok lakóit, hogy a már
folyamatban lévő projektek megvalósuljanak, és újabb fejlesztések jöjjenek létre. Célom továbbá a város
infrastruktúrális fejlesztése, az idegenforgalom és közösségi élet megerősítése, az ifjúság segítése és bevonása a város életébe.
Kérek mindenkit, akinek megtetszettek a gondolataim, hogy a
szavazatával támogasson engem és
a céljaimat, hogy közösen tudjunk
egy szebb jövőt építeni Pásztón!

Budavári Valéria (27.)
független
Pásztóm születtem és jelenleg is
itt élek. A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolában magasépítő technikusi oklevelet szereztem,
amellyel pályakezdőként az akkori pásztói Költségvetési Üzemben
kezdtem dolgozni, műszaki előadóként, művezetőként, munkavédelmi
vezetőként. A Károly Róbert Főiskolán vidékfejlesztő mérnöki, majd a
Szent István Egyetem gazdasági szakán közgazdász diplomát szereztem.
Pár évig vállalkozóként tevékenykedtem, majd hosszú éveket töltöttem
el a közigazgatásban. Bátonyterenye
Városi Önkormányzatánál önkormányzati főtanácsadóként dolgoztam, ahol elsősorban a gazdaságfejlesztés, önkormányzati beruházások
tartoztak hozzám. A Pásztói Polgár-

mesteri Hivatalnál a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Osztály vezetőjeként
végeztem feladatom. Jelenleg Salgótarjánban dolgozom, ahol szintén az
önkormányzati fejlesztésekkel, beruházásokkal foglalkozom.
Sok éves tapasztalatom és munkám szeretném felajánlani a pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi
emberek számára, velük együtt, közösen segíteni városunk fejlődését!

Juhász Gábor vagyok, a Magyar Munkáspárt képviselőjelöltje a
pásztói önkormányzati vállasztáson.
Születésem óta Pásztón élek, itt
végeztem el tanulmányaimat és dolgoztam a Gépállomáson, majd megszűnése után annak jogutódainál.
Több, mint 50 éve élünk feleségemmel boldog házassásban, két gyermekünk és három unokánk van.
Szoros kapcsolatom volt a helyi
sportélettel. Játékvezetőként 29 évig
az országos keret tagja voltam, valamint évekig a kézilabdás fiatalokat
edzettem. 16 évig társaimmal együtt
szerveztük a városkörnyéki labdarúgó bajnokságokat.
Nyugdíjba vonulásom előtt 10 évig
a város közmunkásainak vezetőjeként
dolgoztam. Ez idő alatt a város szépen

fejlődött: új parkok épültek, a közterületek megszépültek. Életem során közel állt hozzám a közösség segítése.
Azért jelöltettem magam képviselőnek, hogy segítsem Pásztó fejlődését és szépülését, hogy lakói jól
érezzék itt magukat.
Tisztelettel várom támogató
szavazataikat.

Gyetván Gyula (28.)
független
Tisztelt Választó!
„A szabadságszerető ember minden felismert közérdek ügyében
kezdeményezőleg lép fel, minden
közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz, és igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában
lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága, vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének
hiánya és közéleti bátortalansága miatt történhetik.” (Bibó István)
Gyetván Gyula kétgyermekes családapa vagyok. Születésem óta Pásztón élek. Egyetemi diplomámat
Debrecenben szereztem matematika
– informatika szakon. Jelenleg az első
munkahelyemen tanítok a Mikszáth
Kálmán Líceumban, közel 13 éve.
Szeretnék szerepet vállalni egy
olyan képviselő-testületben, ahol a
közösségi érdek megelőzi az egyéni érdeket; következetes, logikus gondolkodáson alapul és amely valós konzultációt folytat a pásztói polgárokkal.
1. Internet adta lehetőségek ki-

használása, hogy a város életét meghatározó történéseket nyomon követhessük, véleményt formálhassunk.
2. Támogatni a születendő, illetve
mostoha körülmények között működő egészségmegőrző foglalkozásokat és kulturális rendezvényeket.
3. Szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése, zöldhulladék hatékony feldolgozása.
4. Illegális szeméttelepek felszámolása, tiszta állapotuk megőrzése
vadkamerák segítségével.
5. Mátrakeresztesen fakanál múzeum létrehozása.
6. Szolgáltató ház lehetőségének
feltérképezése.
Bízom Önökben, hogy egy hatékony városvezetést szavaznak meg!
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Farkas Attila (29.)

Nagy Istvánné (30.)

független

független

Tisztelt pásztói, hasznosi, mátrakeresztesi barátok ismerősök, itt
lakók!
A nevem Farkas Attila, bár sokan
Misiként is ismernek. 55 éves vagyok,
Pásztón születtem és éltem ezen időszak alatt. Jelenleg a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit KFT dolgozója
vagyok. Talán sokan ismernek, főleg
a városban, városrészekben, a városért
végzett munkámmal kapcsolatban.
Mindig a város szebbé tétele, annak
gondjai, illetve az itt lakók gondjainak
a megoldására való törekvés vezetett,
ami azt hiszem általában sikerült. Mai
napig keresnek gondjaikkal, ezt mindig megoldom. Soha nem a pénzért
tettem, nekem elég volt, ha az emberek megdicsértek, vagy láttam a szemükön az örömöt, illetve a saját örömömre, hogy ismét tettem valamit.
Többek közt informatikai hálózattelepítő és kezelői végzettséggel rendelkezem. Hogy miért mérettetem meg
magam a választáson? Úgy érzem kivívtam a városban élők tiszteletét és
megbecsülését, megérdemlik, hogy
többet kapjanak. Tudom, hogy sok-

Hasznoson élek. Két felnőtt gyermekem és két unokám van. Érettségivel és mérlegképes könyvelői képzettséggel rendelkezem.
A képviselői tisztségre többek között azért jelentkeztem, mert tapasztalatom szerint sem Hasznos, sem
Mátrakeresztes nem képviseltette magát kellő súllyal az elmúlt ciklusokban. Megválasztásom esetén friss nyugdíjasként több szabadidőm
lesz –ezeknek a település részeknek
a képviseletét kiemelt feladatomnak
tekinteném. Természetesen Pásztó város fejlődése is fontos szempont
számomra. A történelmi belváros fejlesztése mellett a város többi részének
a rehabilitációjára is gondolni kell,
mert minden lakosnak joga van az élhetőbb, szebb környezethez.
A hosszú távú és tartós fejlődés
alapja az oktatás. A munkámmal
kapcsolatosan tapasztalom az egyre nagyobb méreteket öltő szakember hiány problémáját. Véleményem
szerint a városnak jobban ki kellene

kal többet tudnék a városért és az itt
lakó emberekért tenni és az eddigi segítségemet feléjük egy szinttel feljebb
emelhetném. Nem szeretnék ígérgetni, hiszen az nagyon felelősségteljes
dolog. Azt akarom elérni, hogy a várost vezető emberek közös összefogással és a lakosság bevonásával, adott
esetben a segítségükkel oldják meg a
problémákat, illetve a várost régi fényébe állítsák vissza. Sok kiaknázatlan
lehetőség van a városban, melyet közös akarattal megvalósíthatunk. Ehhez Önökre, Rátok is szükség van,
hogy Augusztus 12-én ( 29-es képviselőjelölt ) egy rám leadott szavazattal
elérhessem - talán mondhatom - közös céljainkat.

használni a rendelkezésre álló adottságokat. Például érdemes volna elgondolkodni a középfokú műszaki
képzés beindításán, ami szerintem
javítana a kialakult helyzeten, elősegítené a minőségi, jobban fizető
munkahelyek megteremtését.
Az aktuális megoldandó feladatok közül kiemelném a 21-es úti távolsági buszmegállók városból történő megközelítésének kérdését.
Megválasztásom esetén első határozati javaslatom az Idősek Átmeneti Otthonának elnevezéséből az „Átmeneti˝ szó eltörlése lesz. Egyenesen,
őszintén, becsületesen is lehet! Kérem
szavazzon rám és megmutatom.

Kerekes Lóránt (32.)
független

Plecskó Péter (31.)
független
Tisztelt pásztói, hasznosi és
mátrakeresztesi Polgárok!
49 éves vagyok, leánygyermekemmel Pásztón élek. 25 évet vállalkozóként dolgoztam, jelenleg egy
multinacionális távközlési cégnél
szakmámban, negyvenfős villamos
tervezőmérnök csoportot vezetek.
Szeretek itt élni, szeretem a
pásztói embereket – a jó palócokat!
Szüleim és nagyszüleim a munka szeretetére neveltek, nem tudok
egy helyben járni és a fejlődésért
vállalom az ezzel járó szolgálatot!
Munkámmal szeretném segíteni
a város fejlődését, a célok kijelölését
és megvalósítását!
A közös munka folytatásához,

mint képviselő-, és polgármesterjelölt kérem, támogassák szavazatukkal
a velem együtt induló képviselőjelölt
társaimat is! Építsük közösen szeretett városunkat!
Tisztelettel:
Plecskó Péter képviselő jelölt

37 éves vagyok, nős, két leánygyermek büszke édesapja. Születésemtől
kezdve Pásztón élek. Középiskolai tanulmányaimat az egri Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnáziumban végeztem,
majd a Szolnoki Főiskolán szereztem környezetgazdálkodási mérnöki diplomát. Hosszú évekig a pásztói
Vodafone ügyfélszolgálati irodájának
vezetőjeként tevékenykedtem. Jelenlegi munkám is Pásztóhoz köt, az Érv
Zrt. helyi irodájában csoportvezetőként dolgozom.
Szabadidőmben a Pásztó U-16os labdarúgó csapatának edzője vagyok. Az elmúlt évek során jó pár
pásztói focista palánta fordult meg
kezeim között.
Amit nyújtani tudok: Becsületes
és kitartó munkával, emberséggel,
kívánom szolgálni a Pásztón élőket. Alapvető célom a helyi értékek
és lehetőségek figyelembe vételével

városunk fejlődését segítsem, mert
fontosnak tartom Pásztó vonzóvá
tételét minden korosztály számára!
Amiért tenni szeretnék:
- munkahelyteremtés , vállalkozások letelepedésének támogatása
- strand fejlesztése
- sportcsarnok építése, sportolási lehetőségek és a sport infrastruktúra továbbfejlesztése
- turisztikai lehetőségek kiaknázása
- a lakosok véleményének kikérése
és érdekeinek megfelelő képviselete
- fiatalok bevonása közösségi
életbe, idősek támogatása
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Nagy Attila Tibor (33.)

Veres Róbert (34.)

Munkáspárt

FIDESZ-KDNP
56 éves üzletember vagyok, 33 éve
házas, két nagylány édesapja. 1981ben szereztem mezőgazdasági üzemmérnöki diplomát, de „messze estem
az almafától”. A rendszerváltás után
1991-ben alapítottam első cégemet, a
V és V Kft.-t, ami azóta is sikeresen
működik, mára komoly cégcsoporttá
nőtte ki magát. Jelenleg saját cégeimben dolgozom vezérigazgatóként.
Gazdasági szakemberként, üzletemberként rengeteg tapasztalatot
gyűjtöttem közel három évtized alatt.
Ha a város lakossága bizalmat szavaz
nekem, elsősorban ezt a tapasztalatot
szeretném a közösség javára fordítani
az önkormányzatban. Kiemelt figyelmet szükséges szentelni a helyi vállalkozásoknak, mert hiszem és látom,
hogy szerepük és jelentőségük erősíthető. Ahogyan eddig magánembertől,
vállalkozótól, úgy reményeim szerint
a jövőben mint képviselőtől is, tőlem
minden segítséget meg fognak kapni
azok, akik ezt igénylik - akár szemé-

Bernátné
Tóth Anita (35.)

Bakonyi Péter (36.)
független

független
Bernátné Tóth Anitának hívnak,
1985-ben születtem Pásztón, házas
vagyok.
Tanulmányaimat a helyi általános
és középiskolában végeztem. 5 évig
éltem Budapesten, majd körülbelül
másfél éve költöztem haza. Jelenleg
fuvarszervezőként és vállalkozóként
dolgozom szeretett kis városomban.
Az elmúlt pár hónap eseményein felbuzdulva hoztam azt a
döntést, hogy induljak az időközi
önkormányzati választáson képviselőként. Az a meglátásom, az elmúlt éveket végig tekintve, hogy

lyes kapcsolati tőkém felhasználásával is. Azt kívánom elérni, hogy a helyi
vállalkozók ne csak akkor „találkozzanak” az önkormányzattal, amikor adóbefizetési kötelezettségüket teljesítik.
Több városi intézményt, közösséget tudtam már támogatni, segíteni az
évek során. Ezt a jövőben is meg fogom tenni, a választások eredményétől függetlenül. Tudásom és az üzleti életben elért sikereim, eredményeim
egy részét azonban szeretném Pásztó
fejlesztésére fordítani képviselő-testületi tagként. Ha a választópolgárok
felhatalmaznak rá, az általános kötelezettségeken felüli mértékben kívánok
foglalkozni Pásztó gazdaságfejlesztési
kérdéseivel a várost vezető testületben.

városunknak szüksége van egy új
dinamikusabb csapatra. Szem előtt
kell tartani a munkahelyteremtés
fontosságát, ipari park kialakítását, az oktatás és az idegenforgalom fejlesztését.

Bakonyi Péter vagyok.36 éves,3 gyermek édesapja. Környezetgazdászként végeztem a Tessedik Sámuel Főiskolán.
2011-től a Tatai Környezetvédelmi
Zrt. építésvezetőjeként az alábbi projecteket hajtottuk végre:
- bánya kármentesítési területek
rekultivációja (Recsk, Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre)
- Bokodi Erőmű rekultivációs
munkálatok felügyelete és kivitelezése
- a vörös iszap katasztrófa utáni
környezetvédelmi munkálatok.
Jelenleg a Robert Bosch Elektronikai Kft.-nél dolgozom.
Az 5 éves kisfiamat sajátos nevelési igényűnek (SNI), 6 éves kislányomat pedig beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN)
gyermekként diagnosztizálták. Saját bőrünkön tapasztaljuk a mai napig az ebből adódó nehézségeket, hiányosságokat. A gyermekek közötti
különbségek, az eltérő fejlettségi szint,
a feladatmegoldásban megjelenő teljesítménykülönbség természetes jelenség.
Senki sem kaphat semmiféle „címkét”,
megkülönböztető jelzőt vagy elmarasztalást, mert a többitől eltérő külse-

jű vagy az adott helyzetben másképp
gondolkodik, cselekszik, másképp fejezi ki magát, teljesítménye, magatartása
különbözik a többiekétől. Biztosítani
kell, hogy a gyermekek a rájuk jellemző sajátos vonásuknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá.
Kiemelt feladatnak tartom:
- az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés támogatását,
- az SNI gyerekek megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljenek az
óvodai nevelés keretein belül,
- a BTMN-es tanulót fejlesztőpedagógus fejlessze már az óvodában!
- a gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások támogatását
- a helyi környezet és természetvédelemi erőforrások támogatását
Célom elsősorban az óvodák fejlesztése és támogatása, mert mindig a
gyermek az első és a legfontosabb!
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Robotka Róbert (37.)

Brunda Tiborné (38.)

független

független

Robotka Róbert 63 éves pásztói
születésű, pártok és szervezetek támogatása nélkül induló független
képviselőjelölt vagyok. 2005-ben
egy családi tragédiát követően jöttem haza, szülővárosomba. Második feleségemmel együtt, 5 gyermekes, 6 unokás nagycsalád vagyunk.
Végzettségem útépítő mérnök.
2007-től a Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit KFT vezetője voltam.
Vezetésem alatt teljesen felújítottuk telephelyünket, a piac régi csarnokát, beszereztünk különféle munkagépeket. Karbantartottuk a strandot
és részben felújítottuk épületeit. Mandátumom lejárta után, 2015-től nyugdíjba vonulásomig az önkormányzat
műszaki osztályán dolgoztam. Ezen
eltöltött évek alatt, naponta találkoztam a városunkban élő emberekkel és

Brunda Tiborné vagyok, tősgyökeres pásztói lakos.. Egész életemet
helyben töltöttem; negyven éven át,
nyugdíjazásomig a helyi általános iskolában tanítottam. Ezalatt szinte az
összes pásztói családdal kapcsolatba
kerültem, megismertem örömeiket,
gondjaikat. A kéréseikkel hozzám
forduló lakosoknak lehetőségeimhez
mérten mindig igyekeztem segíteni.
Pásztó városának minden részét
ismerem, tisztában vagyok a különböző városrészekben élők eltérő körülményeivel, szükségleteivel. Az
Önkormányzat különböző szakbizottságaiban 15 éven át végzett munkám során szerzett tapasztalataimat felhasználva szeretnék segíteni
a kialakult problémák megoldásában.

őket érintő mindennapi kérdéseikkel.
Nyugdíjazásom egy életpálya aktív részének lezárását jelenti, de továbbra is
ott van bennem a tettrekészség, a tenni
akarás, a közösség szolgálata.
Azt gondolom, hogy egy város
költségvetését, ugyanúgy kell kezelni nagyban, mint a család gazdálkodását kicsiben: jó gazda módjára.
Ebben szeretnék segíteni városunknak, amennyiben bizalmat
szavaznak nekem, hogy a képviselő testület tagja lehessek.

Boldog nagymamaként és hivatásomból eredően is elsődleges feladatomnak tartom a város élhetőbbé tételét; a művélődés, kulturális élet, a
kikapcsolódás lehetőségeinek megszervezését, színvonalas biztosítását.
Kérem, hogy amennyiben továbbra is megtisztel bizalmával az
időközi választáson támogasson
szavazatával!

Zsiga Zsolt Lajos (39.)
Jobbik
Zsiga Zsolt Lajos vagyok, a Jobbik képviselőjelöltje. Több mint 30
éve élek Pásztón, sokan vállalkozóként, az egykori telefonbolt tulajdonosaként ismerhettek meg. Jelenleg egy
édesség nagykereskedés területi képviselőjeként dolgozom. Szabadidőmben a Pásztói Autósport Egyesület
elnökeként az autósportot népszerűsítem, helyi rendezvényeken bemutatva a versenyautók izgalmas világát,
élményautózások keretében ennek
a technikai sportnak a szépségét, s
nem utolsó sorban közösségépítő tevékenységet is felvállalva eseményeinkkel. Fontosnak tartom, hogy he-
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Az augusztus 12-én tartandó időközi önkormányzati képviselő és polgármester
választáson induló egyéni listás képviselő- és polgármester jelöltek a Pásztó Város Helyi
Válsztási Bizottság 54/2018. (VII.9.) számú és 53/2018. (VII.9.) számú határozatai alapján:
sorszám
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a szavazólapon:
képvsielő jelölt neve:

1.		

21. 		
22.		
		
23. 		
		
24. 		

		

2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6.		
7. 		
8. 		
9. 		
10. 		
		
11. 		
12. 		
13. 		
14. 		
15. 		
16. 		
17. 		
18. 		
19.		
20.		

Dr. Kanyó Roland Richárd

(FIDESZ-KDNP)
Tóth Melinda (független)
Czabafy László (független)
Nagy Gábor (független)
Bognár Károly (független)
Sándor István (független)
Bazsó Tamás (független)
Kecskés Károlyné (Munkáspárt)
Illés György János (független)

Huczekné Rétvári Mónika
(Nők Civilben Egyesület)

Balázs Attila ( Jobbik)
Bencsik Imre (független)
Édes Imre (független)
Csépe Tibor (független)
Volek György (FIDESZ-KDNP)
Sándor Attila (független)
Kurtán Géza (független)
Zeke Tamás (FIDESZ-KDNP)
Káposzta Csaba (FIDESZ-KDNP)
Freiné Nagy Ágnes (független)

		

25. 		
26. 		
27. 		
28. 		
29. 		
30. 		
31. 		
32. 		
33. 		
34. 		
35. 		
36. 		
37. 		
38. 		
39. 		

Szőke Ferenc (független)
Bodrogi István
(FIDESZ-KDNP)

Barna Tibor Józsefné
(FIDESZ-KDNP)

Dr. Halász István

(FIDESZ-KDNP)

Verebélyiné Alapi Éva (független)
Juhász Gábor (Munkáspárt)
Budavári Valéria (független)
Gyetván Gyula (független)
Farkas Attila (független)
Nagy Istvánné (független)
Plecskó Péter (független)
Kerekes Lóránt (független)
Nagy Attila Tibor (Munkáspárt)
Veres Róbert (FIDESZ-KDNP)
Bernátné Tóth Anita (független)
Bakonyi Péter (független)
Robotka Róbert (független)
Brunda Tiborné (független)
Zsiga Zsolt Lajos ( Jobbik)

sorszám
a szavazólapon:

polgármester jelölt neve:

1. 			
2. 			
3. 			

Plecskó Péter 		
Dömsödi Gábor
Farkas Attila		

(független)
(független)
(FIDESZ-KDNP)

SZAVAZÓ SEGÉDLAP
Képviselő jelöltjeim:

Polgármester jelöltem:

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________
7. ________________________
8. ________________________

1. ________________________
Tisztelt választópolgár!

Ez a lap arra szolgál, hogy amennyiben sikerült választania a
jelöltek közül, erre felírva, elkészítheti saját emlékeztetőjét. Így
ezt - ha magával viszi a választásra - a szavazófülkében is segítségül hívhatja. Polgármesterre érvényesen szavazni úgy lehet, hogy
a három jelölt közül egyet választunk ki.
Önkormányzati képviselőből nyolcat kell megválasztani. Szavazni érvényesen legkevesebb egy, de maximum nyolc jelöltre lehet. A nyolcnál több személyre leadott szavazattal a szavazólap
érvénytelen.

