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Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án kerül sor országosan a helyi
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek
megválasztására. Bejcgyertyános településen öt éves
ciklusra polgármestert és négy önkormányzati képviselőt
választanak. E választáson kerülnek megválasztásra a
megyei közgyűlés tagjai is.
A szavazás helye: Bejcgyertyános, Szabadság utca 14. (Kultúrház)
A szavazóhelyiségben csak az szavazhat, aki a
szavazóköri névjegyzékben szerepel. Csak akkor
jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét
megfelelően
igazolja
az
alábbi
igazolványok
valamelyikével:
a) lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó
érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi
típusú személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú
személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001.
január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú
vezetői engedély.
Kérjük, hogy okmányaik érvényességét szíveskedjenek a
szavazás napját megelőzően ellenőrizni!
Amennyiben mozgásában akadályozva van, Ön, vagy
meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával)
nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. A
mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
(a www.valasztas.hu honlapon) legkésőbb 2019. október
9-én 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus
azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig,
vagy 2019. október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus
azonosítással interneten 2019. október 13-án 12 óráig
lehet benyújtani. Az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz pedig a szavazás napján 12 óráig lehet a
mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani. Ebben az
esetben a Helyi Választási Bizottság két tagja fogja Önt
felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a bejelentett
tartózkodási helyén lesz?
A választópolgár lakóhelyén - vagy 2019. június 26-ig
létesített - és a szavazás napján érvényes - tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a
választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-ig
létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 13-ig
ott tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi
választási irodához.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő
kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu
hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton vagy
személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány
pdf formában a honlapról letölthető.
Mit kell még tudni a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a Helyi
Választási Bizottság köteles ellenőrizni az Ön
személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét
a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás
titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti,
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba
helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a
szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába
dobása előtt jelzi, a bizottság a rontott szavazólapot egy
alkalommal kicseréli.

A választáson induló jelöltek:
Polgármesterjelöltek:
(a szavazólapon szereplő sorrendben)

1. Földes Miklós
2. Lendvai Veronika

független jelölt
független jelölt

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!
Képviselőjelöltek:
(a szavazólapon szereplő sorrendben)

1. Szabóné Pados Rita
2. Földes Miklós
3. Takácsné Szabó Andrea
4. Horváth Árpád József
5. Péntek Enikő
6. Joó Andrea

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet!
A választásokkal kapcsolatos kérdés esetén részletes
tájékoztatásért forduljon bizalommal a Választási
Irodához.
9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.
Telefon/fax: (95) 554-000 - E-mail: phkald@gmail.com
Pallósi Csabáné aljegyző,
Helyi Választási Iroda vezetője
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POLGÁRMESTER- ÉS
KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

2019. OKTÓBER
tervezést, mind a megvalósítást illetően, valamint
figyelembe vettük a lakossági kérdőíves
felmérésben megfogalmazott javaslatokat is.

Tisztelt Bejcgyertyánosiak!
Nevem Földes Miklós édesanyám Csorba Mária
bejcgyertyánosi születésű. Én 1987-ben költöztem
Bejcgyertyánosba. Aktívan résztvettem az ifjúsági
klub
és
élet
felvirágoztatásán.
Fiatalok
rendezvényeinek
megszervezésében
és
lebonyolításában. Voltam könyvtáros és vezető.
Későbbiek folyamán alapító tagja lettem a Bejci
asztali tenisz Klubnak. Sikeresen öregbítettük a falu
hírnevét.
Megválasztásom esetén szeretném folytatni a
faluban történő fejlesztési munkákat utak, járdák
felújítása, a későbbiek folyamán sikeres támogatás
elnyerése esetén a falu csatornázását is el kell
kezdeni. Nagyon fontosnak tartom a fiatalság
megtartását, támogatását. Előtérbe kell helyezni új
építési telkek biztosítását. Az eladó házak
feltérképezése után kedvezményes vásárlási
lehetőségek biztosítását bejci fiatalok számára.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Földes Miklós
polgármester- és képviselőjelölt
TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Ezúton is szeretném megköszönni a megtisztelő
bizalmat, amit a 2016-os időközi polgármesteri
választás során kaptam Önöktől, továbbá
köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak,
akik az elmúlt időszakban bármilyen módon
hozzájárultak községünk fejlődéséhez!
Ahogy a megválasztásom előtt ígértem, arra
törekedtem, hogy a már meglévő értékeket
megőrizzük és a település további fejlesztését erre
alapozzuk.
Az önkormányzat a kötelező feladatokat az elmúlt
három és fél évben zavartalanul látta el. A
településfejlesztés tervezett, átgondolt volt, a
település költségvetési lehetőségeihez igazodott és
szinte mindig a képviselő-testület egyhangú
döntésein alapult. A takarékos gazdálkodást
mutatja, hogy az önkormányzati tartalék nem került
felhasználásra, a beruházásokat, rendezvényeket a
bevételekből, pályázatokból és támogatásokból
fedeztük.
A falut érintő kérdésekben a szakértőkön kívül a
falu civil szervezeteinek, csoportjainak vezetői is
döntésformálók és aktív cselekvők voltak, mind a

A nyilvánosságot a Kisbíró helyi újság, a
közmeghallgatások, a települési honlap és facebook
oldal útján is biztosítottuk.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló főbb
fejlesztéseink voltak:
• A szélessávú internetelérés kiépítése.
• Kultúrház teljes belső felújítása, részben
pályázati támogatással.
• A biztonságosabb áramellátás érdekében a
villamoshálózat korszerűsítése.
• Temető hátsó részének bővítése, bekerítése, a
fenyőfák szükségszerű kivágása, padok és kerti
csap cseréje. 1 millió forint pályázati támogatással
a ravatalozó teljes felújítása valósulhatott meg.
• Belterületi csapadékvíz-elvezetés valósult meg
több mint 25 millió forint pályázati támogatásból
a teljes Ady utcai szakaszon, valamint a
Szabadság utca és a Petőfi utca egy-egy részén.
• Kossuth utcai útfelújítás 6,5 millió forint
támogatás terhére történt.
• Szabadság
utca
falukerti
szakasza
útburkolatának felújítása befejeződött.
• Petőfi S. utcai járda COOP felőli oldalán a járda
felújítási munkálatai megkezdődtek, befejezése
idén megtörténik. A Szabadság utcai útfelújítással
együtt a pályázati támogatás 7.783.627 Ft,
melyhez további 15% önerőt is kell biztosítani.
• Falukerti buszváró képviselői kivitelezésben
épült újjá.
• Nem önkormányzati, de a falut érintő fejlesztés,
hogy Tóth András plébános úr munkálkodásának
köszönhetően megújult a templom tetőzete, a
még
hátralévő
toronyrekonstrukcióhoz
önkormányzatunk 1 millió Ft támogatást biztosít.
Sikeres pályázatból lehetőség lesz az útszéli
keresztek restaurálására is.
• Az egészségügyi alapellátás fejlesztése keretében
dr. Fehér Áron és az Első Vasi Praxisközösség
munkatársainak
jóvoltából
egészségügyi
prevenciós tevékenység és szűrővizsgálatok
valósultak meg. A közelmúltban új székeket
vásároltunk a rendelőbe.
• A Bejcgyertyánosi Teleház eszközfejlesztésre
nyert 2 millió forint támogatás is falucélokat
szolgál.
Az önkormányzat, a civil szervezetek és önkéntes
segítők közreműködésével számos kulturális
tevékenység, esemény, program zajlott:
Megyei és kistérségi szintű találkozók és szakmai
napok,
Falunapi
rendezvények, kiállítások,
képzések,
kosárfonó
műhelyfoglalkozások,
kézműves foglalkozások, interjúk, előadások
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szervezése és lebonyolítása. Gyűjtőmunka a
település történeti feltárására, falufilm készítés,
Idősek Napja rendezvények, Márton napi
ünneplések, Borversenyek, Adventi ünneplések,
nyári tábor, Helyi Értéktár kialakítása és
működtetése.
Testvér-települési kapcsolatot alakítottunk ki a
szlovéniai Gyertyános/Gaberje településsel.
Az infrastruktúra fejlesztése mellett a szociális
támogatások (beiskolázási segély, Bursa Hungarica,
idősek támogatása, téli szociális tűzifa) nyújtását is
fontos feladatunknak tartottuk és minden évben
biztosítottuk.
Célkitűzéseim:
Továbbra is takarékos gazdálkodással és
forrásteremtéssel a település fejlesztése:
• Út- és járdafelújítások – a játszótér melletti és a
Béke utca erdő felőli utak burkolatának
kialakítására a Magyar Falu Programban a
pályázat már benyújtásra került
• Buszvárók felújítása ügyében az előkészítési
szakasz megtörtént, a kivitelezés a szakemberek
időbeosztásának függvényében történhet
• Temető parkosítás, ravatalozóhoz vezető út
térkövezése, kerítés építése
• Ravatalozóhoz új kegyeleti hűtő beszerzése
céljából a Magyar Falu Programban a pályázat
beadásra került
• Petőfi utca temetőhöz vezető részén a
csapadékvíz-elvezetés megoldása
• Utcatáblák beszerzése, elhelyezése
• Szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben
való kiterjesztése, valamint hulladéksziget
ismételt kialakítása
• Az
elhanyagolt
ingatlanok
rendezése,
önkormányzati telkek kialakítása
• Házi segítségnyújtás, idősellátás újraindítása,
szociális támogatások nyújtása
• A fiatal korosztály helyben tartása, minél
szélesebb körű bevonása a helyi ügyekbe,
utánpótlás nevelés
• Sportöltöző és környezetének rendezése
• Orvosi rendelő tetőcseréje, külső felújítása a
korábban beadott, de támogatásban forráshiány
miatt nem részesült tervek alapján
Büszke vagyok összetartó településünkre, a számos
civil szervezet és csoport aktív működésére,
valamint az önzetlen önkéntes lakossági segítők
tevékenységére!
Elhivatott vagyok a lakóhelyem iránt és örömmel
tölt el, hogy kezdetben körzeti ápolónőként,
önkormányzati
képviselőként,
2002-től
a
többfunkciós, fix pontú Posta szolgáltatást is nyújtó
Teleház vezetőjeként, majd polgármesterként is
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részt vehettem abban a törekvésben, amely
településünk működtetését, fejlődését célozta.
Ehhez szeretnék- az Önök támogatásával - a
legjobb
tudásommal,
megszerzett
tapasztalataimmal, a felmerülő problémáinkat
megegyezés útján megoldva, együttműködéseinket
elmélyítve és kiszélesítve a jövőben is hozzájárulni,
- jó szívvel, megértéssel, szükség esetén
határozottan és erősen, átláthatóan és tisztességgel!
Lendvai Veronika független polgármesterjelölt
Tisztelt Bejcgyertyánosi Lakosok!
Eltelt megint 5 év, itt az idő, hogy meg kell
választani a falu előljáróit.
Én nagyon örülök, hogy a mostani ciklusban
vannak új jelöltek is. Tudni kell viszont, hogy ez a
poszt nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
Sajnos mi is törvényekhez vagyunk kötve és nem
azt tesszük, amit szeretnénk. Tudom sokszor
mindenki másképp csinálna mindent, köztük Én is,
de sajnos a törvényeket be kell tartanunk és ezért
szeretném mindenki elnézését kérni, hogy nem úgy
alakult minden, ahogy szerettük volna. A képviselőtestületben
mint
képviselő
2006
óta
tevékenykedem. Ezt az Önök bizalmának
köszönhetem, mert bíztak bennem. A mostani
jelöltek közül talán Én vagyok az egyetlen, aki
legrégebb óta kitartott emellett a nem egyszerű
feladat mellett. Én az eddigi munkáimmal nem
szeretnék büszkélkedni. Tettem a dolgom, amit
időm és tudásom megengedett. Mindenki tudja mit
tettem a falu szépítése érdekében. Tudom
megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban, de
próbáltam pénzt megtakarítani a falu számára, hogy
azt másra lehessen fordítani.
A jövőről meg nem is tudom mit lehetne mondani.
A mondás szerint: „Szegény ember, aki ígérni sem
tud”. Ígérni nem akarok semmit, mert nem tudjuk
mit hoz a jövő, az új törvények, a pályázatok, meg
az Önkormányzat pénztárcája.
Egy mostani ötlet, a temetőnél parkoló kialakítása.
A templom és a temető közti átjárást is meg lehetne
oldani. A jegyző úrral körbejártuk a környéket és
megtaláltuk a megfelelő helyet, ami sajnos állami
tulajdon. Ez ügyben már történtek lépések és bízom
benne sikerrel fogunk járni. Ha bárkinek bármilyen
ötlete vagy észrevétele van a falu szebbé tételével
kapcsolatban nagyon szívesen meghallgatom, hisz
több szem többet lát. Megpróbálunk tenni az ügy
érdekében vagy legalább egy középutat találni neki.
Befejezésül csak még egyszer szeretném
megköszönni az eddigi bizalmukat és a jövőben is
megpróbálok mindent megtenni vagy legalább egy
középutat megtalálni.
Tisztelettel: Horváth Árpád képviselőjelölt
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Tisztelt Bejcgyertyánosi Lakosság!
Joó Andreának hívnak, független jelöltként indulok
a választáson. Születésemtől fogva, ebben a kicsi,
szép faluban élek. Nem szeretném a szót
szaporítani, nem kívánok üres ígéreteket tenni, mert
főzni sem tudunk addig, amíg nem látjuk, mi van az
éléskamrában. Gyermekeimet is arra tanítom, csak
olyat ígérj, amit be is tudsz tartani, meg is tudsz
valósítani. Ne a szavak beszéljenek, hanem a tettek.
Tenni és küzdeni szeretnék a faluért. Köszönöm, ha
elolvasták soraimat.
Tisztelettel: Joó Andrea képviselőjelölt
Kedves Ismerősök, Barátok!
Még Imi idejében kezdtem képviselőként
tevékenykedni az Önök jóvoltából, szavazataik
segítségével, s ezúton is köszönöm az eddigi
támogatást, bizalmat. Azt, hogy a településen
milyen fejlesztések, korszerűsítések történtek
elsősorban pályázatok segítségével, mindenki látja.
Sikerült több lehetőséget kihasználnunk, s persze
voltak olyan tervek is, amit pénz hiányában el
kellett vetnünk, de az „addig nyújtózkodj…” elve
érvényes ránk is, mint mindenkire. A testületben
volt, aki a hivatalos-bürokratikus ügyekben, voltak,
akik a kétkezi munkában, s voltak, akik a
szervezésben tevékenykedtek inkább. Ez így
természetes. Én régóta részt veszek a falu kulturális
életében, s ennyi év távlatából be kell látnom, egyre
nehezebb a dolgunk. A többesszám nem véletlen,
hiszen egy kis csapattal, a képviselő testülettel, a
Napfény lányokkal, a tűzoltók, az egyesület, a
nyugdíjas klub s az alapítvány aktív tagjaival
karöltve próbáljuk kiszolgálni a közösséget. Mint
sok más településen, itt is egyre nehezebb többek
számára vonzó programokat szervezni a fiatalok
drasztikusan csökkenő létszáma, az elöregedés, az
időhiány, az emberek egy részének érdektelensége
miatt. A pár éve még rendszeres, nagy létszámú
résztvevővel folyó - s a családjukat is vonzó gyerekprogramokat, műsorokat sem tudjuk
megrendezni az egyszámjegyűre csökkent iskolás
csapattal. Vannak, akik már fel is adták a
próbálkozásokat,
de
vagyunk
páran
„megszállottak”,
akik
még
igyekszünk
alkalmazkodni a változó igényekhez, lakosságösszetételhez. Mivel a pici gyerekek száma
örvendetes módon kicsit nőtt, őket lenne jó bevonni
jobban a közösségbe családjukkal együtt. Ezért is
akarjuk visszaállítani az óvoda visszaköltözésével
megürült Betyár-tanyát, s egy közösségi térré
alakítani, ahol akár - az egyik kézműveskedő hölgy
javaslatára - alkotó szakkört is szervezhetünk
felnőtteknek. Örülünk az ilyen ötleteknek, s annak,
ha az elégedetlenkedés helyett segítő, építő
kritikával, a hibák kijavítására, s bármilyen, a
közösség javára váló javaslattal támogatnak minket.
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Egy ilyen attitűd lényegesen jobban előremozdítaná
a közös munkát. Én ezt próbálom továbbra is
képviselni,
s
ennek
reményében
kérem
támogatásukat megválasztásomhoz. Köszönöm!
Péntek Enikő képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Többek bíztatására döntöttem úgy, hogy jelöltetem
magam képviselőnek.
A gyökereim, az óvoda bezárásáig a hivatásom is a
településhez kötött.
Az EGYBE megalakulásától kezdve, pénztárosként
folyamatosan részt vettem különböző programok
szervezésében, lebonyolításában.
Rendszeresen végeztem önkéntes munkát a
település rendezvényein.
Szívesen vennék részt
az
önkormányzat
munkájában.
Felelőtlen ígéretekbe nem bocsátkozom, hiszen
nincsenek pontos ismereteim az önkormányzat
függőben
lévő
feladatairól,
pályázatairól,
költségvetéséről.
A meglévő intézményünk megtartása, a jól működő
civil szervezetek fenntartása, támogatása fontos,
mivel lényeges szerepet töltenek be a településen a
közösségi kapcsolatok terén.
Fontos
az
elért
eredmények
megőrzése,
megvalósítható célok kitűzése.
Amennyiben az Önök szavazata segítségével a
testület tagja leszek, legjobb tudásommal
igyekszem részt venni annak munkájában.
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal.
Tisztelettel: Szabóné Pados Rita képviselőjelölt
Kedves Bejcgyertyánosiak!
Szeretnék én is egy pár mondattal bemutatkozni.
Takácsné Szabó Andreának hívnak.
A falu nevével először akkor találkoztam, amikor itt
dolgoztam a TRIKA Ipari Szövetkezetében,
varrónőként.
Aztán később a családommal úgy döntöttünk, hogy
itt fogunk lakni. Ez 12 évvel ezelőtt történt, azóta
vagyunk a falu lakói.
Úgy érzem jól befogadtak minket ebbe a kis
közösségbe. A képviselőség gondolata már régóta
foglalkoztatott, de most, talán meg is valósul ez,
Önök által.
Mivel Én is itt élek, fontosnak tartom a faluban
történteket. Szeretnék aktív részese lenni a bejciek
életében, eddig is, ha tehettem, részt vettem a
megszervezett programokban, szívesen segítettem
ahol szükség volt rám. Remélem, hogy a jövőben is
sokat tudok tenni a faluért, hogy ez a kis közösség
még jobb legyen.
Rajtam nem fog múlni, ezt megígérhetem.
Tisztelettel: Takácsné Szabó Andrea képviselőjelölt

