VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMA
Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban tájékoztatom a helyi önkormányzati képviselık, polgármesterek és kisebbségi
önkormányzati képviselık választásával kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókról:
Szavazás módja az önkormányzati választásokon
- Szavazni csak személyesen lehet.
- A szavazatszámláló bizottság (szszb.) elıször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következı, érvényes igazolványok
alkalmasak:
• lakcímet tartalmazó személyi igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy*
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követıen kiállított vezetıi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).*
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, az szszb. átadja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az
Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazás a szavazófülkében történik. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetıleg a lista neve
felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetı
figyelembe. Recsk nagyközségben a megválasztható önkormányzati képviselık száma 6 fı, tehát legfeljebb 6 képviselıjelöltre, a polgármesteri szavazólapon 1 polgármester jelöltre lehet szavazni.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot az szszb. elıtt az urnába kell dobnia.
Szavazás módja a kisebbségi önkormányzati választásokon
- Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a helyi
választási iroda vezetıje, 2010. október 3-án részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselık
választásán. A kisebbségi választáson az szavazhat, aki 2010. augusztus 19-ig kisebbségi értesítıt kapott a
választási irodától.
- Szavazni csak személyesen, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön szavazóhelyiségben, melynek címe:
Recsk, Kossuth Lajos út 142. -Általános Iskola (1. tanterem).
- A szavazatszámláló bizottság (szszb.) elıször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására az önkormányzati
választásoknál csillaggal (*) jelölt bekezdések vonatkoznak leírtak vonatkoznak.
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, az szszb. átadja a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot az Ön
jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a kisebbségi választói jegyzéket.
- A szavazás szavazófülkében történik. Érvényesen szavazni 1 vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a
jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem
vehetı figyelembe.
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot az szszb. elıtt az urnába kell dobnia.
Helyi Választási Iroda Vezetıje
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A Recski Hírmondó különszáma lehetıséget biztosított minden polgármester jelölt illetve képviselıjelölt számára, hogy az újság hasábjain bemutatkozzon.
A leadott kéziratok a szerkesztıségben megtekinthetık.
A jelöltek által leadott anyagokban a szerkesztıség változtatást nem végzett, sem helyesírási,
sem nyelvhelyességi hibák tekintetében.

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Albertusz Gyula
Független Polgármester jelölt
Recsk, Szent I. u. 2.
 1974-ben születtem Salgótarjánban. Mátraalmáson nevelkedtem. 1994-ben
kerültem Recskre, ahol hosszú évekig a Recski Tüzépen dolgoztam. 2006-ban a
Recski CBA üzletben hentesként majd 2007 óta vezetıként dolgozom.
 Tanulmányaimat a Salgótarjáni Kereskedelmi iskolában majd az Egri Gárdonyi
Géza Gimnáziumban végeztem.
Tisztelt Recski Választópolgárok!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ezekben a nehéz idıkben, melyek súlyát mind érezzük a vállunkon szükség van a gyökeres szemléletváltásra a fiatalos lendületre, gondolkodásra az üzleti felfogásra!
Célom egy önálló falugazdálkodás megteremtése, mely munkahelyeket és megélhetést biztosítana sokaknak.
Az egység megteremtése mind a falun mind a vezetésen belül!
A pályázati beadványok kiszélesítése, pályázati pénzek minnél szélesebb kihasználása.
Az elmaradt kommunális fejlesztések befejezése (szennyvíz).
Az idegenforgalom fejlesztése rendezvényekkel, programokkal.
A helyi vállalkozások segítése és új vállalkozások teremtése ezzel munkahelyek bıvítése.
Az önkormányzat tulajdonában lévı épületek és ingatlanok pl.(Recski tó) gazdaságos kihasználása.
Közterületek szépítése, sport támogatása.

Kérem, válassza a fiatalos gondolkodást, a lendületet és válassza az egységet!
Együtt Egymásért!
Albertusz Gyula

Holló Imre
MSZP polgármesterjelölt
Recsk, Dózsa Gy. u. 6.
Tisztelt Recski Választópolgárok!
Köszönöm az ajánlószelvényeiket és személyes biztatásukat, hogy újra elinduljak polgármester−jelöltként a 2010. évi önkormányzati választásokon.
Nevem Holló Imre, 1955−ben itt születtem, és azóta is itt élek családommal. Feleségem a parádi iskolában tanár. Két lányunk van, egyik közgazdász, Budapesten dolgozik, a másik az ELTE jogi karán utolsó éves
hallgató.
Iskolai végzettségem üzemmérnök, amit 24 évig gyakoroltam a Bányászati Aknamélyítı Vállalatnál és a Recski Ércbányák Rt.-nél.
Úgy érzem, hogy az elmúlt 4 évben a sikeres pályázatokon nyert forrásokkal sok szép eredményt értünk
el. A közösen elvégzett munka gyümölcsözı volt. Intézményeink, önkormányzati útjaink teljesen vagy részben
felújításra kerültek.
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Évek óta nemcsak településünknek, de a kistérséget alkotó 20 önkormányzatnak is legnagyobb problémája a
munkahelyteremtı beruházások hiánya. A képviselı−testülettel közösen minden befektetıi szándékot maximálisan támogattunk. Bízom abban, hogy e cél érdekében végzett munka nem volt hiábavaló és meghozza gyümölcsét.
A klímaváltozás miatt kialakult szélsıséges idıjárási viszonyok többször okoztak problémát a Tarna−patakon.
Az állami kezelésben lévı patak medrének kotrását, átívelı hidak felülvizsgálatát az ÉVIZIG−gel el kell végeztetni. Az önkormányzat ezt saját erıbıl nem képes finanszírozni. Közbiztonságunk, vagyonvédelmünk érdekében a segítı szándékú önkéntesekkel meg kell erısíteni a mőködı szervezetet. Az elmúlt 8 év gyakorlatát folytatva, továbbra is kiegyensúlyozott együttmőködést szeretnék megvalósítani az egyházakkal.
Az elmúlt években ha valaki bármilyen hivatalos vagy egyéni problémával hozzám fordult, mindenkinek megpróbáltam maximálisan segíteni és megtalálni az együttmőködéshez szükséges közös hangot.
Amennyiben újra megtisztelnek bizalmukkal, úgy célom a település lakóival együtt egy alkotó „nagycsalád”, indulatoktól mentes, kiegyensúlyozott közösségi élet kialakítása.
Tisztelettel:
Holló Imre
polgármesterjelölt

Kucseráné Varga Zsuzsanna
független polgármesterjelölt
Recsk, Bem J. u. 6.
Kucseráné Varga Zsuzsanna 42 éves recski lakos vagyok.
Kisgyermek korom óta Recsken élek, férjemmel és lányommal aktívan részt
veszünk a település életében. A Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezetnél
dolgozom, a Recski Kirendeltség vezetıjeként. Szeretek itt élni és szeretném, ha a
gyermekem is itt élhetne, ezért akarok még többet tenni a falu fejlıdéséért.
Településünk jövıje érdekében azonban változásokra, fejlıdésekre van szükség:
-

munkahelyteremtés (helyi lakosok alkalmazása);
vállalakozások támogatása (helyi szakemberek alkalmazása);
közbiztonság hatékonyságának növelése;
idegenforgalom, turizmus fellendítése;
faluközpont kialakítása (a falu arculatának szépítése, járdák, utak, patakmedrek
folyamatos karbantartása);
kultúra és sport újraélesztése;

Ezek megvalósítására pályázati forrásokat is igénybe szeretnék venni.
Szemléletet kell váltanunk: ne a személyes ellentétek és egyedi érdekek vezéreljenek bennünket, hanem az
összefogás.
Kérdik talán, mit keres itt egy nı? Mi nık, családanyák sok mindent másképpen látunk, egyszerőbben oldjuk
meg a dolgokat. Aprólékosan, lépésrıl lépésre, szisztematikusan alakítjuk környezetünket.
Ha Ön is egyetért velem, akkor elsı lépésként támogasson szavazatával.
Kucseráné Varga Zsuzsanna
Független polgármesterjelölt
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Pócs István
független polgármesterjelölt
Parádfürdı, Bányalapos
Tisztelt recski Választópolgárok!
2010. október 3-án helyhatósági választásokra kerül sor, településünkön is, melyen polgármester jelöltként újra
megmérettetem magam.
Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azon recski választóknak, akik ajánlószelvényeik átadásával lehetıvé tették polgármester-jelöltként történı indulásomat. Egyúttal megkövetem azokat, akikhez személyesen az idı rövidsége miatt nem jutottam el.
Független jelöltként indulok ezen a választáson, mert meggyızıdéssel hiszem, hogy a megválasztott polgármesternek – pártállásra való tekintet nélkül – mindenki polgármesterének kell lennie. Ezért nem kértem és nem
fogadtam volna el egyetlen pártnak a támogatását sem.
A választási kampány idıszakában újra felröppent a hír miszerint személyemtıl megválasztásom esetén félni
kell, mert korábbi sérelmeim miatt bosszút állok. Ezek a riogatók nem veszik figyelembe, hogy az elmúlt 24 év
alatt egyetlen olyan recski lakost sem találnak, akit szóval, tettel, vagy cselekedettel megbántottam volna.
1980-tól 1986-ig tanácselnökként dolgoztam a településen élık érdekeit szolgálva. Ebben az idıszakban elért
közös eredményeink magukért beszélnek.
Néhány ezek közül:
− A most elsı választó polgárok abban az óvodában, iskolában tanulhattak, amit akkor építettünk.
− Ma is jól ellátja funkcióját a tanácsteremmel bıvített, felújított községháza.
− Az Idısek Napközi otthona épületének felújítása, és üzemeltetése.
− A hétvégi orvosi ügyeletek helyének kialakítása, és mőködtetése.
A Recski Hírmondóban rendelkezésemre álló hely szőke nem teszi lehetıvé a programom részletes ismertetését, ezt igyekszem pótolni a Mővelıdési Házban 2010. szeptember 25-én (szombaton) 18,00 órakor megtartandó választási győlésen, melyre ezúttal is meghívom és szeretettel várok minden érdeklıdıt!
Tisztelettel:

Pócs István
polgármester-jelölt

Dr. Szendrey András
független polgármesterjelölt
Recsk, Repeczky u. 33.
58 éves, mőszaki doktorátussal rendelkezı, több diplomás mérnök vagyok.
Recskre 1976-ban kerültem dolgozni az Ércbányához, majd itt telepedtem
le és váltam recski lakossá. Rokonom nem él a községben, annál több
közeli ismerısöm, volt munkatársam, barátom, akik a helyi Fidesz-KDNP
pártszövetség-, továbbá a Jobbik tagjaival együtt támogatják a 2010.
évi helyhatósági választáson a polgármester jelöltségemet. Önkormányzati
képviselıi és bizottsági tagsági múlttal, továbbá a bányánál és a
Mátrakomm csatornamő társulatnál betöltött vezetıi tapasztalattal a
birtokomban döntöttem a polgármesteri megmérettetésemrıl. Tettem ezt
azért, mert

meggyızıdésem, hogy a község vezetésének
munkáját jobban és tisztességesebben kell végezni.
Tisztelt Recski Választópolgár!
Az Önhöz a már korábban eljuttatott bemutatkozó anyagomban tájékoztatást adtam a legfontosabb céljaimról.
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Változatlanul prioritást élvez a lakosság és az önkormányzati tisztségviselık közötti kapcsolat megteremtése, a jelentıs hiánnyal küzdı önkormányzati gazdálkodásban a költségvetési egyensúly megteremtése részben a polgármesteri fizetés csökkentésével, valamint a körjegyzıség bevezetésével.
A szemét- és a szennyvízszállítás szolgáltatási szerzıdéseinek módosítása, változtatása is sürgıs feladat.
Recsk község idegenforgalmának növelése érdekében a Nemzeti Emlékpark folyamatos gondozása mellett a Búzásvölgyi tó környezetét úgy kell fejleszteni, hogy a horgászokon túl a kirándulóknak, az üdülıknek, sıt a község lakóinak is kedvelt pihenı helyül szolgáljon.
A községben a sport és a kulturális rendezvények szervezése, támogatása nem lehetısége, hanem kötelessége kell, hogy legyen az Önkormányzatnak.
Árvízvédelem: a térség vízügyi társaságainak /Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat, ÉRV Zrt,
ÉKÖVIZIG / bevonásával olyan érdemi intézkedések megtétele szükséges, amelynek eredményeként a
községi lakosság egy részének nem kell azonnal az árvíztıl reszketnie, ha megered az esı. A Tarna medrét
már nemcsak tisztítani, hanem a kertek és az épületek veszélyeztetettsége miatt a kimosódások helyén kövezni is szükséges. A Kincstári tónál a zsilipet ismételten ki kell építeni, hogy a Köszörővölgyi tározó vizével együtt a Baláta völgy vize is tervezetten, idıben eltérve, az árvízi vészhelyzet csökkentésével kerülhessen elvezetésre.
A munkahelyteremtés a község lakosság- és értékmegtartó képességének az alapfeltétele. Becsülni és
foglalkoztatni kell a helybeli vállalkozókat, a vállalkozások Recskre telepítésével pedig érjük el, hogy ismételten ne az Önkormányzat legyen a község legnagyobb munkáltatója.
A fenti és számos jobbító, fejlesztı cél elérése érdekében pályázatfigyelı, pályázatíró, és elszámoló csapat kialakítását tartom szükségesnek.

A változás igényével egyetértıket és minden érdeklıdıt szeretettel hívok és várok szeptember 26-án 18 órai
kezdettel a Bányász Mővelıdési Házban tartandó lakossági fórumra, ahol vendégünk lesz Horváth László
országgyőlési képviselı úr.
Továbbra is kérem és várom véleményét, tanácsát és támogatását, hogy az együttesen megfogalmazandó célokat közös akarattal valósíthassuk meg.
Tisztelettel:
dr. Szendrey András
polgármesterjelölt

KÉPVISELİJELÖLTEK
Brassai Péter
független képviselıjelölt
Recsk, Várbükki u. 41.
Brassai Péter vagyok, 41 éves, születésem óta Recsken élek.
Az általános iskola befejezése után Egerben, a Dobó István Gimnáziumban végeztem középiskolai tanulmányaimat, majd Budapesten szakmát tanultam. Nıs vagyok, feleségemmel három fiúgyermeket nevelünk. 1999 óta
vállalkozóként dolgozom.
Foglalkozásomnál fogva sokat járom az országot, így van rálátásom arra, hogyan is áll szülıfalunk. Én azt gondolom sokat fejlıdtünk az elmúlt pár évben, vannak persze sokkal dinamikusabban fejlıdı települések is, de a
mi lehetıségeink sajnos korlátozottak. A munkahelyteremtı beruházásokat elsısorban a nagyobb városok közelébe telepítik, így nagyobb jelentıséggel bírnak eredményeink.
Akad persze tenni való bıven, településünk eddiginél látványosabb fejlesztéséhez az elkövetkezendı idıszakban elengedhetetlen lesz újabb pályázati források felkutatása. Fontosnak tartom, hogy a recski fiatalok itt maradjanak falunkban, számukra élhetıbb környezetet biztosítsunk.
Képviselıként szeretném a település dinamikus fejlıdését elısegíteni. Vallom, hogy meg kell tanulni örülni
eredményeinknek, - még ha csekélyek is - megbecsülni azokat és vigyázni rájuk, hogy gyermekeink is élvezhessék. Ja, és a kritika - az legyen építı jellegő.

Brassai Péter
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Csepregi Béla
FIDESZ-KDNP képviselıjelöltje
Recsk, Dózsa Gy. u. 53.
66 éves mezıgazdasági szakmérnök vagyok 33 éve költöztem családommal a Mátra vidékére. 30 éve vásároltam Recsken telket, itt építkeztem.
A mezıgazdaságban töltöttem munkás életemet. Hosszú idı alatt szerzett tapasztalataimat és kapcsolataimat
szeretném kihasználni képviselıként a község életének elıremozdításában. Nagy lehetıségek vannak az energianövények és bogyósgyümölcsök termesztésében és erdıtelepítésben, mellyel a földtulajdonosok és a munkavállalók is jövedelemhez juttathatók.
A gazdasági ügyek intézése mellett a kulturális élet szervezésében továbbra is részt akarok venni.
Megválasztásom esetén igyekszem hasznos tagja lenni a testületnek.
Csepregi Béla

Farkas László
független képviselıjelölt
Recsk, Hunyadi J. út 122.
Farkas Lászlónak hívnak, 34 éves vagyok, itt éltem, élek Recsken,
itt alapítottam családot, két fiam van. Jelenleg energetikáért, karbantartásért
és beruházásokért felelıs mőszaki vezetımérnökként dolgozom egy
gépgyártó vállalatnál.
Indíttatásom az önkormányzati képviselıségért a környezetemben
tapasztalt lassú fejlıdésbıl fakad, amit már sértınek érezhetünk a
környezetünkben lévı falvak fejlıdése láttán, itt, régiónk középpontjában. Támogatni fogok minden olyan tervet, ami falunk bevételeinek növelését, kiadásunk csökkentését, infrastruktúránk, környezetünk fejlesztését
szolgálja és magam is ezek kidolgozásában tevékenyen részt fogok venni. Teljesen független vagyok, nem köteleztem el magam egyik „oldalnak” sem, nem tarozom senkinek, sem pénzel, sem szívességgel, ezért becsületesen, személyeskedéstıl mentesen, objektívan tudnám végezni munkámat. Elsıdlegesnek tartom a következı
négy évben gazdasági helyzetünk helyrehozatalát, hitelekbıl nem lehet elırehaladni, pályázni és munkahelyet
teremteni sem.
Farkas László

Fekete József
független képviselıjelölt
Recsk, Kossuth Lajos út 59.
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm ajánlószelvényeiket. Bemutatkozásom elsısorban a szavazófülkék elé elıször járuló fiataloknak
szól.
Nevem Fekete József. Elmúltam 62 éves. Harmincöt éve élek harmonikus házasságban. Két lány és egy fiúgyermek nevelkedett családunkban. Hétköznapjainkat öt unoka teszi szebbé, boldogabbá.
Legmagasabb iskolai végzettségem Mőszaki Fıiskola. 1971-tıl 1987. február 1.-ig a Mátravidéki Fémmővek
szerkesztı mérnökeként dolgoztam. 1987. február 01.-tıl 2002. október 20.-ig településünk tanácselnöke, majd
polgármestere voltam. Több mint hét éve – már nyugdíjasként- az Eger Megyei Jogú Város tulajdonát képezı
AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft. Papírfeldolgozó üzemét vezetem. Közel 140 csökkentett munkaképességő dolgozó a munkatársam.
A község érdekében 20 év alatt végzett munkálkodásom eredményei ismertek. A mögöttünk lévı ciklusban,
mint önkormányzati képviselı vettem részt a település sorsának alakításában. Önkormányzatunk feladatait,
Holló Imre polgármester vezetésével, az egyre nehezebb anyagi lehetıségek ellenére is színvonalasan végezte.
Ha ismételten megtisztelnek bizalmukkal, élettapasztalatommal és tudásommal továbbra is a településünk
fejlıdését szolgálom.
Tisztelettel:
Fekete József
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Gál István
független képviselıjelölt
Recsk, Dózsa Gy. u. 54/A.
Az idısebb korosztálynak, a született recskieknek, megkülönböztetı nevem feltüntetésével, Gál
„ferenc” István, ismertebb vagyok. 60 éve Recsken születtem, azóta is itt élek a családommal.
Okleveles mezıgazdasági szaktechnikusi végzettséggel 40 évet dolgoztam közép vezetıként, ma már nyugdíjas
mezıgazdász vagyok.
A rendszerváltás óta eltelt idıben, mivel a feleségem a polgármesteri hivatal dolgozója volt, etikátlannak tartottam az ilyen jellegő közszereplést, ma is annak tartom, nem úgy mint mások.
Az elmúlt 30 évben községünk szekere, bekötött kerékkel, a falu alsóvégén leragadt. A mai napig a kenderáztatóból nem sikerült kimozdítani.
Október 3-án itt lesz az ideje, hogy a leragadt szekérre új fogatos, elé új lovak kerüljenek, akik tenni akarnak
azért, hogy ez a szekér elinduljon, szolgálja községünk és lakói érdekeit.
„Egy mákszemnyi praktikus elv és ismeret többet ér egy másányi theóriánál.”
Gál István

Gál József
Független képviselıjelölt
Recsk, Csalogány u. 8.
Tisztelt Választópolgárok!
1956-ban Recsken születtem, családommal azóta is itt élek.
A magam részérıl mellızném a választások elıtti hangzatos ígéretek sorolását, mert gondolom Önök is, egyetértenek velem abban, hogy ez a kampányok teljesen felesleges része és nagy általánosságban nem teljesülnek.
Ezért szokták mondani, hogy az embereket, fıleg ha politikusokról van szó, tetteik alapján lehet megítélni, és
községünkben most már csak tettekre van szükség! De végeredményben mit is várunk olyan jelöltektıl, akik
már a listára kerülésükkor megtévesztik a lakosokat azzal, hogy nem merik nyíltan felvállalni politikai hovatartozásukat.
Községünk helyzetét nézve, sajnos azt kell megállapítani, hogy a jelenlegi és az eddig mőködı testületek munkája, pártpolitikai és az egymás ellni csatározásokban, valamint az önös érdekek megvalósításában merült ki.
Elfeledkeztek fı feladatukról, községünkrıl, és az itt élık problémáiról, pedig ez lett volna mindenek elıtt az
elsı és legfontosabb! Szolgálni kellett volna a községet, a lakosokat, hiszen a választópolgárok bizalmukkal
látták el ıket. Ezért a leendı testület talán legfontosabb feladatának azt látom, hogy a lehetıségeket kihasználva
próbáljanak a recski embereknek munkahelyeket teremteni, hogy a fiataloknak és a sajnos nagy számban itt élı
munkanélkülieknek ne kelljen elhagyni községünket. Sok okos ember elmondta már azt, hogyha egy települést
elhagyják a fiatalok, akkor a településnek nincs jövıje.
A fentieket figyelembe véve bízom abban, hogy a soron következı önkormányzati választáson a Tisztelt Választópolgárok azokra a jelöltekre fognak szavazni, akik tudásukat és tehetségüket községünk fejlıdésének
javára akarják felhasználni.
Tisztelettel:
Gál József
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Holló Imre
független képviselıjelölt
Recsk, Repeczky u. 53.
Nyugdíjas üzemvezetı vagyok. Hosszú idın keresztül tanácstag, majd képviselı.
Számos társadalmi funkciót töltöttem be ez alatt az idı alatt.
Ha azt akarják, hogy gazdaságilag megfontolt, reális, a közösség érdekét szolgáló döntések szülessenek a képviselı-testületi üléseken, ezek után is szavazzon rám.
Tisztelettel köszönöm:
Holló Imre

Hugyecz János
Független képviselıjelölt
Recsk, Kossuth L. u. 207.
Köszönöm az eltelt idıszakban a recski polgárok bizalmát,sok-sok segítségét, amit közmővelıdésünk és hagyományaink ápolásáért tettek. Változatlan célom Recsk Hagyományainak ápolása, kultúránk megırzése és az
idegenforgalom fejlesztése. Ehhez mindenkor összefogásra van szükség. Ez gyakran meg is valósult Önöknek,
illetve kisebb-nagyobb vállalkozásaiknak segítségével. Én azt tartom mindenki Tegye a saját dolgát, amihez ért.
Változatlanul szeretném ha Recsk a kistérség központjává lenne. Ma már elengedhetetlen, hogy a mentıállomás mellett legyen tőzoltóságunk, rendırırsünk, valós katasztrófavédelmünk. Recsknek sokféle ki nem használt adottsága van, amit igazán eddig nem tudtunk kihasználni. Sokan tudják, hogy többek bevonásával realizálható terveket készítettünk a megvalósításhoz.
Szeretném, ha ezek megvalósításán keresztül sok munkahely létesülne. Ehhez sokat kell lobbyzni és pályázni.
De esély mindig van, ha megpróbáljuk. Szeretném jóval nagyobb mértékben a recski vállalkozókat elınyben
részesíteni, ahol csak lehet megbízásokkal, megrendelésekkel, hiszen ık nagyon sokat tesznek településünkért.
Változatlanul Önöknek és nem a pártoknak szeretnék megfelelni, ezért indulok pártoktól független csak Önöktıl függı képviselıjelöltként.
Tisztelettel:
Hugyecz János

Kis Ferenc
FIDESZ-KDNP képviselıjelölt
Recsk, Várbükki u. 21.

58 évvel ezelıtt születtem Recsken, munkás család gyermekeként. Rendezett családi
életet élek 37 éve feleségemmel, 2 lányommal, 2 vımmel. Együtt örülünk a 3 unokámnak.
A mezıgazdasági-gépszerelı szakma megszerzése után 27 évet a szajlai, mátraballai és
mátraderecskei TSZ-ekben dolgoztam, ahol támogatták továbbképzéseimet, tanulmányaimat. Munkám elismeréseként a legmagasabb beosztásban lett az Ipari-tevékenységi Fıágazat-vezetı a mátraderecskei TSZ-ben.
1993-tól vállalkozó vagyok.
A jelölést azért fogadtam el, mert részt szeretnék venni, abban a munkában, amit a
FIDESZ és KDNP felvállalt: az ország (és így Recsk) lakossága polgári jólétben élhessen.
Döntsön úgy október 3-án, hogy közös munkával, Önnel és Önökkel együtt megvalósíthassuk Recsk és a
recski lakosok elırehaladását (X)
Ha bizalmat szavaz nekem, mindent elkövetek, hogy tiszta és becsületes helyzetet teremtsek a lakosság minden rétegének.
Tisztelettel:
Kis Ferenc (cipı)

Kochné Holló Edit
FIDESZ-KDNP képviselıjelölt
Recsk, Bem u. 49.
Négy évvel ezelıtt a választók akaratából képviselı lettem. Gyorsan eltelt a 4 év, amely nagyon eseménydús és tanulságos volt számomra. Külsıs tagként 16 évig már részt vettem az Önkormányzat munkájában, de a
felelısséggel felruházva megsokszorozódnak a teendık. A külsı szemlélıdı nem látja, hogy mennyi munka
van a több, mint 70 ülésen kívül is, hiszen sok minden zajlik a település határain túl, vagy azokon a rendezvényeken, ahol csak kevesen vannak jelen.
Az emberek – különösen a választásokhoz közeledve – szívesen kritizálják azokat, akik veszik a bátorságot és
szabadidejüket feláldozva megmérettetik magukat.
A kritika jó, ha építı jellegő és reális, de nehezen lehet a bíráló szavakat elfogadni azoktól, akik nem sokat
tettek még a településük érdekében.
Az Oktatási-, Mővelıdési és Sport Bizottság elnökeként szeretném - a teljesség igénye nélkül – összefoglalni a 4 év képviselıi munkámat.
 Recski Hírmondó szerkesztése;
 Falunapok rendezése (Bányásznap, I., II., III. Pogácsa és Újkenyér Fesztivál);
 Más települések rendezvényein (Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Bodony, Verpelét, Eger) fellépések, fızés, felvonulás;
 Állandó rendezvények (Március 15., Recski Szövetség Emlékünnpesége, Bor-út, Agria-napok);
 Kiállítások szervezése, berendezése, megnyitása (szıttesek, hímzések, falvédı, üvegfestés);
 Natura és Egészségnap;
 Luca-napi szomszédolás;
 Képviselı-testületek sportnapja;
 Utazás kiállítás (Budapest, a Palóc Út Egyesület 9 településének képviselete);
 Pétervásárai kistérség kulturális naptárának szerkesztése;
 Pályázatírás (civil szervezetek segítése);
 Sportkörök támogatására bálok szervezése;
 Kihívás napjának megszervezése, lebonyolítása
 Civil Fórum szervezése (A Pétervásárai Kistérség elnökségi tagjaként);
 Vállalkozók napja megszervezése;
 Nyugdíjas-klub évfordulójának megünneplése;
 Kórustalálkozó;
 Adventi rendezvénysorozatok szervezése;
 Díszkivilágítási verseny zsőrizése (falujárás);
 Erdélyi Barátok Köre rendezvényeinek segítése, részvétel ezeken;
 Recski híres épületek (naptár szerkesztése);
Úgy érzem, a vállalt feladatot igyekeztem becsületesen teljesíteni.
Szeretném, ha a fiatalok szívesen jönnének haza Recskre, ahol munkalehetıséget találnának egy szebb, tisztább, értékeire és múltjára sokkal büszkébb faluban.
Remélem a következı 4 évet több jóindulat, segítıkész összefogás és a településért szívesen dolgozó emberek
nagyobb megbecsülése jellemzi majd.
Bölcs döntést kívánok mindenkinek.
Kochné Holló Edit
Kolozsváriné Tarjányi Mária
független képviselıjelölt
Recsk, Bajcsy Zs. u. 4.
Kolozsváriné Tarjányi Mária vagyok. A recski Csengıvár Óvoda dolgozója 30 éve. Ismerem a lakosság problémáit, az önkormányzat lehetıségeit. Azon dolgozom, hogy a körülményekhez képest minél jobban fejlıdjön
településünk és ezzel együtt az emberek komfort érzete.
Munkámból és természetembıl adódóan odafigyelek az emberekre, hiszen látom gondjaikat - melyeken próbálok segíteni -, valamint érdekeiket képviselve a legjobb döntéseket meghozni.
Kérem Önöket, hogy az önkormányzati választáson szavazataikkal tegyék ezt lehetıvé számomra.
Kolozsváriné Tarjányi Mária
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Lakatos Zoltán
független képviselıjelölt
Recsk, Szent I. u. 10.
Tisztelt választó Polgárok!
Lakatos Zoltán vagyok, 1944-ben születtem Szajlán. 1976. óta Recsken élek. Azóta követem Recsk nagyközség
fejlıdését. Szeretném, ha tovább épülne és szépülne a falunk.
Elıre is köszönöm a bizalmukat.
Tisztelettel:

Lakatos Zoltán

Lırincz János
FIDESZ-KDNP képviselıjelölt
Recsk, Kossuth L. út
Lırincz János vagyok, 1975-ben születtem Egerben. 19 éves koromig Bélapátfalván éltem, majd a Recsken
letöltött sorkatonai év után recski lakos lettem.
Villanyszerelıként dolgoztam Mátraderecskén a galvánüzemben, majd a parádsasvári üveggyárban.
Közben Gyöngyösön a Vak Bottyán János Szakközépiskolában leérettségiztem, majd Egerben középfokú gazdasági informatikusi képesítést is szereztem.
Az üveggyári évek után mővezetıként is és villanyszerelıként is dolgoztam több munkahelyen.
Jelenleg az ÉRV Zrt-nél dolgozom karbantartó csoportvezetıként.
Célom a település fejlıdésének elısegítése.
Ezt a célt úgy érhetjük el, hogy az uniós pénzeket teljeskörően kihasználva rendbe tesszük a köztereinket, utcáinkat és a patakmedret!!! – amely rengeteg család életét keseríti meg - !
Ha ezek az „alapok” megvannak akkor lehet az idegenforgalmat fellendíteni és munkahelyeket teremteni!
Ha Ön is egyetért velem, támogasson szavzatával.
Lırincz János

Maruzs András
független képviselıjelölt, aki a kákán is a csomót keresi!?
Recsk, Várbükki u. 13.
Eltelt négy év és újra választunk, azaz választanak. Visszatekintve az utóbbi 3 ciklusra, melyet megéltem,
de mondhatom azt is, hogy túléltem! Nem volt könnyő, hisz bizonyíthatóan mondhatom, hogy az eltelt idıt
kevés kivétellel szinte egyszemélyes ellenzékben küzdöttem. Bizonyítékként megemlíthetek néhány konkrétumot, amelyeket bizonyára már többen ismernek, persze csak felületesen. Ilyen a – 50 milliós szennyvíz ügy, a
vizsgálódó Ügyészségnél dolgozik az egyik érintett egyik közeli rokona. A törvénytelenül 9,5 millió tartozást
hátrahagyó Csatorna Mő Társulat végelszámoló könyvvizsgáló, a Nagybátyjának könyvvizsgált. Hát ez nem
éppen törvényes! Vitatható a gázközmő vagyon felhasználása, de a mai napig törvénytelenül mőködı és mostanában egyre vitatottabb Leader pályázaton is nyertes Recsk Kulturális Életért Közalapítvány mindeddig nem
volt hajlandó az egyébként többször kért elszámolásra!

A 2008 évi könyvvizsgálás közel 2,8 millió Ft-al míg a 2009 évi könyvvizsgálói jegyzıkönyv
37550000 Ft-al nem egyezik, és az már természetes, hogy majdnem egyhangú szavazással átmennek a
könyvvizsgálói jelentések a Bizottságokon és a Képviselı Testületen is!? 8 év alatt 4 lakás válik a tőz
martalékává, a tulajdonosok felelısségét sem vitatva, de hogy a kiérkezı tőzoltók a 24-es fıút lezárásával tudnak a Tarnapatakból vízhez jutni több mint szégyen, pláne akkor, amikor az Ércbányától kapott üzemképes tőzoltó autót 1999-ben - közel 400000 Ft - felújítottuk. Igaz nem tudni a tőzoltó felszerelést újították e és meg van e még. Igaz viszont lesz két felújított épületünk; Óvoda és Orvosi Rendelı, persze az
is úgy hogy az Orvosi Rendelı nem a remélt formában fog megújulni, és a 2010 évre tervezett finanszírozási
hiányt 97 mill. Ft nem fogja a leendı új Önkormányzat kitörı örömmel fogadni, csakúgy, mint a sport teljes
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leépítését és a mérhetetlen környezet rombolást, de mondhatom a szennyvízhálózat eladását valamint a szemétszállítás egyeztetés nélküli átjátszását.
Bıvebben Pócs István szept. 25-én a 18 órakor kezdıdı vitafórumon a Bányászban, melyre tisztelettel meghívok minden recski lakost.
Tisztelettel:
Maruzs András

Nagy Károlyné
FIDESZ-KDNP képviselıjelölt
Recsk, Dózsa Gy. u. 54.
Eljött az idı, hogy megméresse magát az, aki úgy gondolja, ı többet tudna tenni a településért, az itt élıkért.
Én is tenni szeretnék
JÓT,
JÓL,
JÓKOR,
hogy eredménytıl függetlenül is elégedettséggel töltsön el még évek távlatából is.
Képviselı-jelöltként hármas szerepre készülök:
− támogatni,
− részfeladatot átvállalni,
− ellenırizni;
Lehetıség szerint támogatnám a településért folyó munkát, a közös célokért együttmőködnék a polgármesterrel.
Hivatásom, tapasztalatom, emberi képességeim szerint vállalnék szerepet az önkormányzati bizottságokban, a
szakszerő döntéshozatalban.
Sokan a gyızelemben gondolkodnak, én nyerni szeretnék. Nyerni szeretnék egy lehetıséget, s ezzel a lehetıséggel szeretnék élni a közösség javára.
Tisztelettel:
Nagy Károlyné

Nagy Sándor
JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselıjelöltje
Recsk, Várbükki u. 18.
41 éves, középfokú végzettséggel rendelkezem. Tizenöt éve dolgozom a
településen, kilenc éve itt élek. Cégem megbecsült dolgozójaként a pontosság és a
megbízhatóság jellemez. Szívesen beszélgetek emberekkel, érdekelnek
véleményeik, kritikáik. Ha szükséges önzetlenül segítek másoknak, viszonzást
viszont nem várok el.
Nagyon fontos számomra a lakóhelyem és környezete! Szeretnék egy rendes,
virágzó településen élni, ahol az emberek élete is egyre javul. Ennek a célnak az
elérésében kívánok részt venni önkormányzati képviselıként.
Nehéz dolgom lesz, hiszen most is van néhány kiváló képviselı a testületben, és ha
sikerül bejutnom, velük összefogva talán elérjük, hogy a településünk méltóképp
kiemelkedjen a szőkebb régiónk települései közül.
Tudásom legjavával kívánom a települést és az itt élı emberek érdekeit szolgálni!
Ehhez kérem az Önök szavazatát, hogy közösen építsük Recsk szebb jövıjét.
Nagy Sándor
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Dr. Sófalvi Antal
FIDESZ-KDNP képviselıjelölt
Recsk, Táncsics u. 9.
Húsz éve dolgozok háziorvosként a településen. Elég hosszú idı ahhoz, hogy az emberek megismerjenek és
talán el is fogadjanak.
Hivatásom gyakorlása mellett mindig sikerült idıt szakítanom, hogy aktívan részt vegyek Recsk közéletében, illetve kulturális életében. Mindig úgy éreztem, hogy a településért ahol élünk állandóan dolgozni kell és
nem csak munkaidıben.
Szebbé tenni községünket, felkelteni az emberek érdeklıdését kulturális értékeink iránt, dolgozni hagyományaink megırzéséért, átadni azokat a következı nemzedékeknek, mind olyan feladat amelyért a tenni vágyó
polgárok mellé állva dolgoztam és dolgozni fogok a jövıben is.
Hosszú távon célom továbbra is az emberek szolgálatában maradni, egészségvédı és betegség megelızı
programokat kidolgozni és megvalósítani.
A jövıben a településen élı fiatalok hosszú évek óta elnapolt problémáira kell nagyobb hangsúlyt fekteni.
Ezen szeretnék még dolgozni, hiszen ık jelentik a községben a jövıt. Elsısorban munkahelyteremtés, az elvándorlás megakadályozása kell legyen az új képviselı testület legfıbb feladata.
Mindezek megvalósításáért számítok az Önök támogatására.

Jó egészséget és boldogulást kívánok mindannyiuknak!

Dr. Sófalvi Antal

Vas Imre Zsolt
független képviselıjelölt
Recsk, II. Rákóczi F. u. 2.
„Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”
(Tamási Áron)

Vas Imre Zsolt vagyok, itt születtem, itt szeretek élni.
Kilenc éve vagyok nıs, feleségem Virág a helyi iskolában tanít. Szüleim, Vass Imre a kıbányában dolgozott, Margó tanár néni, aki az iskolától ment nyugdíjba. Nagyszüleim, Vass Pál (Baga) és Török Rozál
(Szitár). Mindnyájukat már eltemettem, nem élhetik a nyugdíjasok
életét, nem pihenhetik ki a sok munkát, amit elvégeztek. Recsk volt az ı szívük otthona is.
Mindig arra neveltek, hogy szeressem a települést, ahol élek és tegyek meg mindent embertársaimért,
ami erımbıl telik.
Ezért indulok képviselınek sok tervvel, ötlettel és reménnyel, hogy tehetek még valamit szeretett településemért, a sok gonddal küzdı, itt élı lakosokért.
Kérem, tegyen a nevem elé egy X-et a képviselıi lista vége felé.
„Aki ezt a szülıföldet szereti, a legnehezebb emberi sorsot szereti.”(Cs. Szabó László)
Vas Imre Zsolt

Zsombó Mihályné
független képviselıjelölt
Recsk, Dózsa Gy. u. 79.
Nevem Zsombó Mihályné (Horváth Magdolna), 1989-óta lakom Recsken.
1986-óta dolgozom a Parádfürdıi Állami Kórházban.
2006-ban végeztem el az Egészségügyi Fıiskolát Diplomás ápolói szakon, azóta vezetıi beosztásban tevékenykedem. Nagyon sok ember köztük a recskiek is már megismerhették segítıkésségemet. A hétköznapi életben is
egyre több embernek vannak, kisebb nagyobb problémáik egyre több ember szorul segítségre és támogatásra. A
faluban is hasonló empátiával, hozzáállással szeretnék segíteni a hozzám forduló embereken.
A mottóm mindenkor az volt és emellett szeretnék érvelni, hogy az ember legfıbb értéke az egészsége. A
megelızésre, és az egészség megırzésére szeretném a hangsúlyt fektetni és ennek szellemében dolgozni a képviselıtestületben.
Zsombó Mihályné

